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Solingen, miasto ostrzy - żadne inne miasto w Niemczech 
nie jest tak znane z instrumentów wykonanych 

ze stali.                 to synonim produktów do manicure najwyższej jakości, 
znanych na  całym świecie.

Prawo do tego znaku mają wyroby spełniające przede wszystkim dwa główne wymagania:
*   kluczowe etapy produkcji odbywają się w regionie Solingen
* surowce użyte do wytwarzania muszą być odpowiednie do przeznaczenia, zatem nawet produkt 

spełniający kryterium dotyczący miejsca pochodzenia a nie spełniający wymaganych standardów 
jakości nie może otrzymać oznaczenia Solingen.

Niegeloh produkuje instrumenty do manicure i pedicure w Solingen od 1936 roku, przywiązując 
wagę, by cała produkcja począwszy od projektowania do końcowej ręcznej kontroli jakości odbywała 
się w zakładzie w Solingen, spełniając tym samym rygorystyczne wymogi dotyczące używania znaku 
Solingen.

Do produkcji nożyczek, cążków, obcinaczy, pilników do paznokci, instrumentów do pielęgnacji stóp 
oraz pęset Niegeloh stosuje stale stopowe, utwardzalne. Firma szczyci się różnorodnością modeli, 
których produkcja opiera się na dziesięcioleciach rodzinnej tradycji połączonej z nowoczesną tech-
nologią w dziedzinie wytwarzania tego typu produktów.

Wszystkie instrumenty testowane są ręcznie pod kątem funkcjonalności i trwałości użytkowania, co 
potwierdza satysfakcja klientów.
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Instrumenty Solingen

nożyczki manicure uniwersalne SOLINGEN
MS008B
L:9cm W:4,3cm
4 052303 007978
Dwufunkcyjne nożyczki do skórek  i paznokci są idealne 
do skracania paznokci i usuwania wystających skórek. 
Wykonane ze stali. Pozłacane 24-karatowym złotem.
 

nożyczki do skórek SOLINGEN
MS010B
L:9,2cm W:4,5cm
4 052303 004298
Idealna końcówka do precyzyjnego zabiegu manicure 
i wycinania zarastających skórek dzięki oszlifowanemu ostrzu 
i zagięciu go ku środkowi. Wykonane ze stali.

nożyczki do paznokci SOLINGEN
MS009B
L:9,2cm W:4,5cm
4 052303 004267
Dyskretnie wygięte ostrza nożyczek 
umożliwiają czyste i perfekcyjne cięcie 
paznokci. Wykonane ze stali.

nożyczki do skórek SOLINGEN
MS011B
L:9cm W:4,3cm
4 052303 008012
Idealna końcówka do precyzyjnego zabiegu manicure 
i wycinania zarastających skórek dzięki 
oszlifowanemu ostrzu i zagięciu go ku środkowi. 
Wykonane ze stali. Pozłacane 24-karatowym złotem.

pęseta pozłacana prosta SOLINGEN
MS001B
L:8cm
4 052303 007916
Pęseta do regulacji brwi, 
prosta końcówka. 
Wykonana ze stali, 
pozłacana 24-karatowym złotem.

pęseta pozłacana ukośna SOLINGEN
MS002B
L:8cm
4 052303 007923
Pęseta do regulacji brwi, skośna końcówka. 
Pozwala chwytać włosy bezpośrednio przy 
cebulce. Wykonana ze stali, pozłacana. 
24-karatowym złotem
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Instrumenty Solingen

pilnik szafirowy do paznokci  
SOLINGEN 5"
MS003B
L:12,5cm
4 052303 010039
Pilnik dwustronny do paznokci. 
Dwie różne ziarnistości pozwalają 
na doskonałe modelowanie paznokci 
i wygładzanie szorstkich krawędzi. 
Ze względu na zastosowane surowce
pilnik charakteryzuje się 
długim okresem użytkowania. 
Rozmiar pasuje do każdej kosmetyczki.

pilnik szafirowy do paznokci  
SOLINGEN 7"
MS004B
L:17,5cm
4 052303 010008
Pilnik dwustronny do paznokci. 
Dwie różne ziarnistości pozwalają 
na doskonałe modelowanie paznokci 
i wygładzanie szorstkich krawędzi. 
Ze względu na zastosowane surowce 
pilnik charakteryzuje się 
długim okresem użytkowania.

cęgi do paznokci SOLINGEN
MS005B
L:12cm W:5cm
4 052303 005011
Doskonałe do obcinania 
nawet twardych paznokci. 
Wygodny uchwyt 
i stabilna silna sprężyna. 
Wykonane ze stali.

cążki do skórek 6 mm,  
pojedyncza sprężyna,  
SOLINGEN
MS006B
L:10 cm W:4,4cm ostrze L:6mm
4 052303 004410
Precyzyjnie dopasowane 
krawędzie pozwalają chwytać 
nawet najdelikatniejsze skórki. 
Wykonane ze stali.

cążki do skórek 6 mm,  
pojedyncza sprężyna,  
pozłacane SOLINGEN
MS007B
L:10cm W:4,4cm ostrze L:6 mm
4 052303 007695
Precyzyjnie dopasowane krawędzie 
pozwalają chwytać 
nawet delikatne skórki. 
Wykonane ze stali. 
Pozłacane 24-karatowym złotem.
 



Zenner-Poland Sp. z o.o.
ul. Tamka 16, 91-403 Łódź
sekretariat: tel. +48 42 679 18 01, 679 19 56
dział handlowy: Robert Król tel. +48 661 000 997
e-mail: robert.krol@zenner.pl
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