




HISTORIA: nasza przeszłość stała się naszą 
przyszłością. Nie zapominamy o naszej historii, tym 
bardziej o wartości naszych produktów.  Z dumą 
podróżowaliśmy przez 300 lat  historii, by wciąż 
dostarczać, z taką samą pieczołowitością jak kiedyś, 
nożyczki i narzędzia używane przez miliony ludzi na 
całym świecie.

 PASJA: kochamy produkty, które tworzymy: 
Historia dała nam siłę i moc, a pasja dla naszej pracy 
przerodziła się w filozofię życia. Pasja w wytwarzaniu 
perfekcyjnych nożyczek była w Premanie 
przekazywana  z pokolenia na pokolenie poprzez 
tradycję i rodzinne opowieści.  PREMAX tworzyli 
kobiety i mężczyźni, którzy poświęcali swoje życie i 
starania dla wzrostu i rozwoju swojego miasta - 
PREMANY.

PREMAX: gwarancja jakości:
Ogromne doświadczenie, ciągłe poszukiwania 
najlepszych materiałów i technologii i maszynerii 
maszynerii – specjalnie projektowanej i wykonanej 
przez lokalne fabryki dla wytwórców narzędzi 
tnących. Wszystko to pozwala nam oferować szeroki 
wybór najwyższej jakości produktów, które podlegają 
ciągłej kontroli już podczas procesu ich wytwarzania 
ale także na końcu procesu technologicznego, kiedy 
przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowany 
personel PREMAX testy końcowe każdego produktu.

HISTORY: our history
has become our future.
We have not forgotten our traditions and the value 
of our products. We are driven by pride stemming 
from over 300 years of history and continue to 
supply every year, with the same care as in the 
past, implements used by millions of people 
around the world.

PASSION: we love
the products we make.
History gives us our strength, a passion for our 
work transformed into a philosophy of life.
A passion handed down through traditions and 
tales of families, men and women who have 
dedicated their life and efforts to the growth and 
the development of their town.

PREMAX: a guarantee of quality.
Vast experience, a continuous search for the best 
materials and high-tech machinery - specifically 
projected and made by local factories for the 
manufacturing of cutting instruments - all allow 
us to offer a wide range of high quality products 
guaranteed by controls carried out during the 
production process and a final test made by 
highly-skilled PREMAx® personnel.

HISTORIA, PASJA I JAKOŚĆ
OTO SEKRETY

             NASZEGO SUKCESU



GWARANCJA
Premax udziela pełnej gwarancji na swoje 
narzędzia. Wszelkie wady wynikające z wad 
materiału lub wykonania będą bezpłatnie 
usuwane. Zapewniamy pełne wsparcie oraz 
serwis części zamiennych zarówno przed jak i 
po sprzedaży. 
Każdej parze nożyczek Premax zapewniamy:

• PEŁEN SERWIS
• OSTRZENIE

• WYWAŻANIE 
OSTRZY

• TESTY CIĘCIA 

Guarantee
PREMAx® instruments are 
guaranteed against any failure 
arising from defective material or 
workmanship.
The Consortium PREMAx® will 
repair or replace the defective part, 
providing ongoing support before 
and after sale.

Also do for all our scissors:

• FULL SERVICING

• SHARPENING

• BALANCE

• CUTTING TEST

Dostosowanie i personalizacja
Wychodząc na przeciw wymaganiom 
rynku podjęliśmy wyzwanie 
dostosowania naszych nożyczek do 
specyficznych wymagań konkretnych 
klientów.
Dzięki temu możemy tworzyć narzędzia 
dopasowane do konkretnych potrzeb, a 
także personalizowane poprzez grawer 
laserowy na każdej parze nożyczek.

Customization
We have made the 
customization of our products 
on our strength.
Through special techniques 
we can achieve scissors tailor-
made according to customer’s 
specific requirements.
We also provide a 
customization service with 
laser engraving directly on 
your scissors.

Prowadziliśmy liczne badania i 
wykorzystaliśmy najnowocześniejsze 
urządzenia, po to by stworzyć nożyczki 
idealne.
Jednocześnie zawsze podtrzymywaliśmy 
nasze tradycje: przodkowie przekazywali 
wiedzę i umiejętności wytwarzania 
nożyczek z pokolenia na pokolenie przez 
wiele lat. Dlatego dziś wciąż wiele etapów 
produkcji naszych nożyczek odbywa się 
ręcznie. Wierzymy że tylko w taki sposób 
każda para nożyczek PREMAX będzie 
perfekcyjna i godna miana MADE IN 
ITALY.

We have studied and the 
machines helped us realize
our vision of scissors of 
excellence. But we have also
maintained the craftsmanship 
tradition: our people,
whom handed down the craft 
from one generation to the
other, make on each scissor 
many manual working-steps,
searching for perfection.
That is why PREMAx® scissors 
require little care to last a 
lifetime.

WIERZYMY W NASZĄ PRACĘ,
NASZE PASJE

        ORAZ NASZE ZDOLNOŚCI

PRZED 
I PO SPRZEDAŻY



MATERIAŁY: Do wytwarzania nożyczek 
Premax używa wyłącznie najwyższej 
jakości stali nierdzewnych z Japonii i 
Niemiec. Stosujemy m.in. stale: VG1, 
440C, japońskie stale Hitachi,  oraz stale 
proszkowe (spiekane).

MONTAŻ: Nożyczki Premax umożliwiają 
precyzyjną regulację za pomocą śruby, a 
także ewentualny demontaż ostrzy do 
ostrzenia.

OSTRZENIE: Ostrza są utwardzane 
termicznie z użyciem soli chemicznej do 
twardości 56-62HRC, żeby 
zagwarantować odpowiednią odporność 
krawędzi tnących oraz elastyczność i 
trwałość ostrzy

WYKOŃCZENIE: Oferujemy nożyczki 
wykończone w różny sposób: polerowane, o 
lustrzanym połysku, matowione, piaskowane, 
satynowe i szczotkowane. Poszczególne elementy 
nożyczek są wielokrotnie polerowane i szlifowane 
dla zapewnienia doskonałego wyglądu nożyc. 
Narzędzia wytwarzane ze stali węglowej są 
powlekane powłoką niklową dla zagwarantowania 
maksymalnej odporności na korozję oraz uzyskania 
lustrzanego połysku. Na samym końcu ostrza są 
ręcznie ostrzone. Wskazane jest unikanie kontaktu 
z wodą, parą oraz  przechowywanie nożyczek w 
suchym środowisku. Oferujemy także powłokę 
chromową, która daje jeszcze wyższą odporność na 
korozję. Na życzenie klienta możemy wykonać 
powłokę niklową, chromową, powlekanie złotem, 
oraz piaskowanie.

Assembly
The scissors are assembled with a screw 
that allows the regulation and an eventual 
disassembly for a professional sharpening.

Hardening
The blades are hardened with chemical salt 
heat treatment to a hardness of 52-26 HRC, 
to guarantee a good cutting edge resistance 
and blades flexibility.

Finish
The raw materials undergo several 
polishing and grinding steps in order to 
obtain an excellent appearance.
The articles manufactured with carbon 
steel are nickel-plated to protect the steel 
from corrosion and give a brilliant look to 
the product. Only the inner blade and the 
cutting edge are sharpened to improve
the cutting performance. It is advisable 
to avoid contact with water, steam and 
generally humid conditions.
Some articles are available also with 
chrome-plated finish, which offers more 
resistace to corrosion, in comparison
with nickel-plated items.
Upon request we cannproduce any
article manufactured with carbon
steel in the chrome-plated finish.
Some items are gold-plated,
sand-blasted or lacquered.

DOSKONAŁY PRODUKT:
         TYLKO "MADE IN ITALY"



Docisk regulowany za pomocą śruby 
sprężynowej

Bolt adjustable manually with a
special system of spring clutch

Łożysko kulkowe
Ball bearing

Gumowa wkładka regulująca 
wielkość oczka 
 Finger rest removable

Koniec ostrza zaokrąglony i anty-rysujący

Ostrze wypukłe CONVEX

Tip is rounded and anti-scratch External 
blade Convex sharpened

Ergonomiczne uchwyty
Ergonomic handle

Amortyzaor
Special beat

Cenimy pracę zespołową i nasz zgrany zespół ludzi - 
pracujemy razem po to, by osiągnąć jeden wspólny cel: pełną 
satysfakcję z naszych produktów - dla naszych Klientów.

JAKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ naszych narzędzi osiągamy 
poprzez ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych i najwyższej jakości materiałów. Szczególną 
uwagę poświęcamy badaniom bilansu masy - tak by 
użytkowanie narzędzia nie męczyło użytkownika, a egronomia 
uchwytów była perfekcyjna. 

Ponadto w każdych nożyczkach jest możliwość regulacji 
docisku łopatek ostrzy, co gwarantuje wygodę użytkowania 
przez wiele godzin dziennie, zmniejsza tarcie i zwiększa 
gładkość cięcia

Niektóre kolekcje fryzjerskie Premax oferują także nożyczki dla osób 
leworęcznych.

A close-knit staff of people, a real work 
team with a single aim: to achieve full 
client satisfaction.
The quality and functionality of 
our products is recognized in the 
continuous search for materials and 
technologically advanced solutions. 
Particular attention is given to the 
study of the weight balance to not 
exhaust the user and to get a perfect 
handle.
Moreover, in each our scissor is 
present a ballbearing that does not tire 
the user who uses the scissor for many 
hours a day, reducing friction and 
increasing the smoothness.

For each line is also available for left-
handers version.

W OFERCIE REMAX
NA PEWNO KAŻDY ZNAJDZIE NOŻYCZKI       
                                         ODPOWIEDNIE DLA SIEBIE

ruchome 
oczko na 
palec



UCHWYTY 
HANDLE

IN.OUT
Te nożyczki można trzymać w dowolny 
sposób, zmieniając ostrze aktywne w 
pasywne i odwrotnie. Dzięki temu uzyskuje 
się redukcję napięcia stawu łokciowego i 
nadgarstkowego.

 La forbice può essere utilizzata anche a 
rovescio. Le lame da sfoltitura possono 
essere utilizzate come lame attive o 
inattive per realizzare tagli curvati verso 
l’interno o verso l’esterno.

KLASYCZNEA
CLASSIC
Uchwyty dostosowane do równych 
pierścieni na palce

La forbice ha un’impugnatura regolare 
ad anelli pari.

ERGONOMICZNE

ERgONOMIC
Wygodne uchwyty zaprojektowane dla 
wygody użytkownika.

La forbice ha una comoda impugnatura 
studiata per non affaticare l’utilizzatore.
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OSTRZA ZĘBY
TEETH

CONVEX - WYPUKŁE 
CONvEX
Bardzo ostre i gładkie krawędzie ostrzy, 

idealne do technik ślizgowych   

Lame con affilatura interna.

PROSTE

STRAIgHT
Krawędzie proste - idealne do 
klasycznych cięć.

Lame con filo regolare adatte 
per taglio classico.

DROBNE ZĘBY
FINE TEETH

POTRÓJNE ZĘBY
wITH 3 TEETH

ŚREDNIE ZĘBY  
MEDIuM TEETH

NIŻSZE ZĘBY  
LOwER TEETH

dENTELLATURA SOPRA
uPPER TEETH

SZEROKIE ZĘBY 
wIDE TEETH

Z WYCIĘCIEM W 
KSZTAŁCIE V
wITH v-gROOvES

CONCAVE - BRZYTWA
CONCAvE - RAZOR

Ostrza wkllęsłe o  profilu brzytwy.

Lame con filo a rasoio.

SZCZYPCE, CĄŻKI, SKALPELE, NOŻYKI



Suprema Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

KOLEKCJA PREMIUM - 
NOŻYCZKI SUPREMA: 
Najwyższa jakość dla mistrzów 
fryzjerstwa.
Suprema to linia nożyczek i degażówek łącząca 
najwyższe standardy wykonania, jakość 
japońskiej stali i precyzyjną obróbkę włoskich 
specjalistów. HRC62-64.



Perfekcyjne nożyczki dla perfekcyjnego 
strzyżenia. Klasyczne uchwyty, wyjątkowy 
design, ten model gwarantuje komfort 
użytkowania.

The handle classic scissor, essential 
design, the model gives perfect 
comfort to use.

SATL KOBALTOWA
COBALT STEEL

Podpórka na palec- 
wykręcana
 Finger rest removable

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE da 5 a 7 
CuT from 5 to 7

7

PROSTE 
STRAIgHT

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MATERIAŁY
Kobaltowa stal nierdzewna 
VG1poddawana totalnej obróbce 
cieplnej z podwójnym 
selektywnym odpuszczaniem. 
Dzięki czemu uzyskuje się wysoką 
twardość krawędzi tnącej wraz z 
optymalną elastycznością ostrzy. 

OSTRZA
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 10000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 10000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

KLASYCZNE 
CLASSIC
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Nożyczki z wygodnymi uchwytami IN.OUT, 
które pozwalają stosować je też w odwrotnym 
kierunku. Szczególny kształt ostrzy - idealny do 
cięć klasycznych i bardzo precyzyjnych.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

Ergonomiczne uchwyty, niesamowity design, ten 
model gwarantuje komfort i poczucie lekkości i 
wszechstronność użytkowania. Szczególny 
kształt ostrzy jest idealny do tradycyjnych 
technik cięcia oraz cięcia bardzo precyzyjnego.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZA 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

ROZMIAR | SIZE

OSTRZA  5,5 - 6 - 7 
CuT 5,5 - 6 - 7

Podwójna podpórka na palec - wykręcana
 Double finger rest removable

ŁOŻYSKO KULKOWE
Ball bearing

IN.OUT 
IN.OuT

ERGONOMICZNE  
ERgONOMIC

PROSTE 
STRAIgHT

PROSTE 
STRAIgHT
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Nożyczki z ergonomicznymi uchwytami, 
prostota formy nadaje im lekkości 
wszechstronności w użytkowaniu. Szczególny 
kształt ostrza pozwala na wykorzystanie w 
tradycyjnych, precyzyjnych technikach cięcia.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

Nożyczki z ergonomicznymi uchwytami, 
prostota formy nadaje im lekkości 
wszechstronności w użytkowaniu. Szczególny 
kształt ostrza pozwala na wykorzystanie w 
tradycyjnych, precyzyjnych technikach cięcia.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

ROZMIAR

OSTZRA da 5 a 7 
CuT from 5 to 7

Regulacja docisku ostrzy manualna

Tension of the blades
adjustable manually

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZA 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

PROSTE 
STRAIgHT

PROSTE 
STRAIgHT
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Nożyczki LEWORĘCZNE z ergonomicznymi 
uchwytami, prostota formy nadaje im lekkości 
wszechstronności w użytkowaniu. Szczególny 
kształt ostrza pozwala na wykorzystanie w 
tradycyjnych, precyzyjnych technikach cięcia.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

Bardzo precyzyjne degażówki. Zęby w kształcie U, 
zatrzymują włosy i pozwalają na płynne cięcie bez 
szarpania. Dzięki ułożeniu zębów i ich zakrzywionemu 
kształtowi - degażówki te nadają się do cięcia w ślizgu.

The thinning scissor is very precise thanks to 
the “u” shaped tips, that stoppes the hair and 
ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the sliding 
cut thanks to the position of the tooth and their 
curved shape.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 6
THINNINg 6

14 - 27 - 30ZĘBY (dostępne także 30 podwójnych)

TEETH 14 - 27 - 30 (also available 30 double)

Łożysko kulkowe
Ball bearing

Ostrze z 30 drobnymi zębami 
with fine 30 teeth blade

ERGONOMICZNE
ERgONOMIC

PROSTE
STRAIgHT BRZYTWA

RAZOR

30 DROBNYCH ZĘBÓW

FINE 30 TEETH

27 ŚREDNICH ZĘBÓW

MEDIuM 27 TEETH

14 SZEROKICH ZĘBÓW

wIDE 14 TEETH

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

LEWORĘCZNE
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Degażówki dla leworęcznych. Bardzo precyzyjne, dzięki 
zakończeniom zębów uformowanym w kształcie litery U - 
zatrzymują włosy zapewniając bardzo płynne i gładkie 
cięcie. Przystosowane do cięcia ślizgowego - dzięki ułożeniu 
i kształtowi zębów.

The thinning scissor is very precise thanks to 
the “u” shaped tips, that stoppes the hair and 
ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the sliding 
cut thanks to the position of the tooth and their 
curved shape.

ZĘBY 14 - 30
TEETH 14 - 30

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 6
THINNINg 6

Ostrze z 14 dużymi zębami

 with large 14 teeth blade

brzytwa
RAZOR

dENTELLATURA
FINE a 30 denti
FINE 30 TEETH

dENTELLATURA
LARGA a 14 denti
wIDE 14 TEETH

ergonomiczne 
ERgONOMIC

DLA LEWORĘCZNYCH

DLA KAŻDEGO...
    ODPOWIEDNIE NOŻYCZKI!



vanity Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

KOLEKCJA 
PREMIUM - Nożyczki 
VANITY:
Rewolucyjna kolekcja.
Kute, ręcznie ostrzone 
nożyczki ze stali nierdzewnej. 
Nożyczki Vanity dedykowane 
są stylistom i fryzjerom z pasją. 
Najlepszy wybór dla 
profesjonalistów. HRC60-62.



Nożyczki o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym designie. Dzięki prostocie 
konstrukcji zapewniają komfort i lekkość 
użytkowania. Uniwersalne! i precyzyjne 
Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie w 
tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

Wykręcana podpórka na palec
  Finger rest removable

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

13

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MATERIAŁY
Stal 440C kuta, poddawana 
obróbce cieplnej z 
odpuszczaniem, które 
optymalizuje zależność 
pomiędzy najwyższą twardością 
ostrza, a maksymalną 
elastycznością stali.

OSTRZA
Microgrid cutting, rettifica 
6000 gridd, molatura concava, 
filo a rasoio.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
Acciaio 440C forgiato, 
trattamento termico a 
rinvenimento differenziato 
che permette di ottimizzare il 
rapporto tra l’elevata durezza 
del tagliente con l’accentuata 
elasticità della forbice.

Blade
Microgrid cutting, rettifica 
6000 gridd, molatura concava, 
filo a rasoio.

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC STRAIgHT

PROSTE
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Nożyczki o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym designie. Dzięki prostocie 
konstrukcji zapewniają komfort i lekkość 
użytkowania. Uniwersalne! i precyzyjne 
Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie w 
tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

DOCISK OSTRZA
REGULOWANY MANUALNIE

Tension of the blades
adjustable manually

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE da 5 a 7 
CuT from 5 to 7

Nożyczki o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym designie. Dzięki prostocie 
konstrukcji zapewniają komfort i lekkość 
użytkowania. Uniwersalne! i precyzyjne 
Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie w 
tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

La lama interna è 
fortemente incavata

The inside of the blade is 
strongly hollow

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 - 6,5 
CuT 5,5 - 6,5

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

PROSTE 
STRAIgHT

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

PROSTE 
STRAIgHT
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Nożyczki o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym designie. Dzięki prostocie 
konstrukcji zapewniają komfort i lekkość 
użytkowania. Uniwersalne! i precyzyjne 
Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie w 
tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

Zewnętrze ostrze - zaostrzone 
wypukle CONVEX

The external blade is 

convex sharpened

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 
CuT 5,5

CONvEX 
CONvEX

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

       TYLKO
 DO PROFESJONALNYCH   
            CIĘĆ
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Nożyczki o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym designie. Dzięki prostocie 
konstrukcji zapewniają komfort i lekkość 
użytkowania. Uniwersalne! i precyzyjne 
Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie w 
tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

trójwymiarowy obrotowy pierścień 
tridimensionale

Tridimensional
swivel ring

MISURA | SIZE

TAGLIO 5,5 - 6 
CuT 5,5 - 6

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

PROSTE 
STRAIgHT

GOTOWA ODPOWIEDŹ
     NA KAŻDĄ POTRZEBĘ



17

Nożyczki LEWORĘCZNE o ergonomicznym kształcie i 
niesamowitym wyglądzie. Dzięki prostocie konstrukcji 
zapewniają komfort i lekkość użytkowania. Uniwersalne! 
i precyzyjne Szczególny kształt umożliwia wykorzystanie 
w tradycyjnych technikach cięcia. 

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

Docisk ostrzy
regulowany manualnie

Tension of the blades
adjustable manually

ROMZIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 - 6
CuT 5,5 - 6

Degażówki - bardzo precyzyjne dzięki zębom 
zakończonym w kształcie litery U. Włosy są 
przytrzymywane, a cięcie jest dzięki temu płynne 
i gładkie. Dzięki specjalnemu ułożeniu i 
kształtowi zębów - degażówki te są idealne do 
cięcia w ślizgu.

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the hair 
and ensures a net cutting.
The thinning scissor is suitable for the 
sliding cut thanks to the position of the tooth 
and their curved shape.

STAL KOBALTOWA
COBALT STEEL

OSTRZE Z 27 ZĘBAMI

with fine 27 teeth blade

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI
THINNINg 6

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

PROSTE 
STRAIgHT

ZĘBY 14 - 27 - 30 - 40
TEETH 14 - 27 - 30 - 40

BRZYTWA
RAZOR

DROBNE ZĘBY
30 ZĘBÓW
FINE 30 TEETH

DROBNE ZĘBY
40 ZĘBÓW
FINE 40 TEETH

ŚREDNIE ZĘBY
27 ZĘBÓW

MEDIuM 27 TEETH

SZEROKIE ZĘBY
14 ZĘBÓW
wIDE 14 TEETH

IN.OUT 
IN.OuT

dla LEWORĘCZNYCH



Artist Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, giving 
satisfaction to all those who use them.

Excellent for cutting and finishing.

NOŻYCZK ARTIST:
Ergonomia i design - dla  
prawdziwych artystów 
fryzjerstwa.
Idealnie gładkie nożyczki o lustrzanym 
połysku. Perfekcyjne kształty 
gwarantują wygodę użytkowania. 
Lekkie i ciche. Stal nierdzewna z 
chromem i molibdenem gwarantuje 
całkowitą odporność na korozję i 
działnie kwasów. Utwardzane 
termicznie. HRC58. Duża odporność na 
uszkodzenia.



Nożyczki idealne do wszystkich technik cięcia.

This handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.
The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

apięcie ostrzy
regulowane manualnie

Tension of the blades
adjustable manually
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio ATS sinterizzato da 
polveri con trattamento termico 
a triplo rinvenimento selettivo, 
che permette di ottenere il 
compromesso ottimale tra 
elevata durezza del tagliente ed 
elevata elasticità della forbice.

Lama
Microgrid cutting, rettifica 
12000 gridd e molatura interna 
convex/concava, low contact, 
filo rasoio.

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

Complementi
Custodia, chiavetta di 
regolazione, riduttori, panno 
pulizia oliatore, GARANZIA.

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MATERIAŁY
Japońska stal proszkowa (spiekana). 
Poddana obróbce cielnej, 
hartowaniu, z trzykrotnym 
odpuszczaniem. Uzyskano twarde 
ostrza o niewielkiej kruchości.

OSTRZE
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

PUNKT PODPARCIA
śruba regulująca napięcie 
ostrzy

DODATKI
opieka, części zamienne, 
ostrzenie, czyścik, gwarancja)

STAL NIERDZEWNA Z 
MOLIBDENEM I CHROMEM

CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5 
CuT 5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC
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Klasyczne nożyczki do każdego rodzaju cięcia. 
Także ślizgowego.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

Precyzyjne, ciche i bardzo lekkie nożyczki.

The particular shape of the blade is suitable 
for cutting techniques with traditional 
incomparable precision.

Uniwersalne, lekkie i ciche nożyczki.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

STAL NIERDZEWNA Z 
MOLIBDENEM I CHROMEM

CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

ROZMIAR 5 
CuT 5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

STAL NIERDZEWNA Z 
MOLIBDENEM I CHROMEM 
CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

ROZMIAR 5,5 
CuT 5,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

STAL NIERDZEWNA Z 
MOLIBDENEM I CHROMEM

CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

ROMZIAR 5 - 6 
CuT 5 - 6

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC
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OSTRZE Z DROBNYMI ZĘBAMI
DROBNE ZĘBY               ZAKOŃCZENIA W KSZTAŁCIE LTERY V

FINE TEETH wITH v-gROOvES

NAPIĘCIE OSTRZY
REGULOWANE MANUALNIE

Tension of the blades
adjustable manually

Klasyczne nożyczki o niesamowitej gładkości. 
Zapewniają bardzo wygodną i cichą pracę. Do 
wszystkich technik strzyżenia.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

STAL NIERDZEWNA Z 
CHROMEM I MOLIBDENEM

CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 5,5 
CuT 5,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Degażówki o specjalnym kształcie zębów. 
Pozwalają na gładkie ślizgowe cieniowanie 
włosów. Idealne do wykańczana fryzur i 
strzyżenia zagęszczającego.

The thinning scissor is suitable for the 
sliding cut thanks to the position of the 
tooth and their curved shape.

STAL NIERDZEWNA Z 
MOLIBDENEM I CHROMEM

CHROMIuM AND MOLyBDENuM 
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 5,5
THINNINg 5,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC



Master Scissors:
evolution in the cutting

evolution in the range
These scissors show the 

professionalism of our creations, 
giving satisfaction to all those who 

use them.
Excellent for cutting and finishing.

NOŻYCZKI MASTER:
precyzja i gładkość.
Wybór mistrzów stylizacji włosów -  do 
strzyżenia, modelowania i cieniowania 
fryzur. Stal nierdzewna z chromem - 
zwiększona odporność na korozję i 
działanie kwasów. Hartowane 
termicznie. Twardość HRC54. Odporne 
na uszkodzenia. Piaskowane matowe 
wykończenie. Mikroząbkowanie na 
jednym ostrzu



Podpórka na palec - 
wykręcana
 Finger rest removable

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

MATERIAŁY

Japońska stal nierdzewna spiekana 
proszkowa). Poddana obróbce cieplnej 
w wysokiej temperaturze z 
trzykrotnym odpuszczaniem. 
Gwarantuje to optymalny kompromis 
pomiędzy dużą twardością ostrzy i 
odpowiednią elastycznością nożyc.

OSTRZE
Microgrid cutting, rettifica 
12000 gridd e molatura 
interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

REGULACJA
Docisk ostrzy rgeulowany 
śrubą.

DODATKI/SERWIS
Części zamienne, serwis, 
ostrzenie, olejarka, gwarancja.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

Klasyczne nożyczki, idealne do różnych technik 
strzyżenia. Lekkie i ciche.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

STAL NIERDZEWNA, CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC
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Mikrząbkowanie na jednym 
ostrzu
 Single side micro-serration

ERGONOMICZNE 
ERgONOMIC

Regulacja docisku wkrętem

Screw adjustable with a 
special screw driver

Nożyczki z mikroząbkowaniem na jednym 
ostrzu. Praktyczne, precyzyjne i bardzo ostre.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSRZE 5 - 5,5 - 6 
CuT 5 - 5,5 - 6

RASOIO
RAZOR

Komfortowe nożyczki z uchwytami 
typu IN.OUT. Możliwość użytkowania 
w każdym położeniu. 

Scissors from IN.OUT comfortable 
grip that allows it to be used even 
in reverse.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 
CuT 5,5

BRZYTWA
RAZOR

IN.OUT 
IN.OuT
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Ostrze z drobnymi zębami

Bardzo precyzyjne degażówki. Zęby 
wykończone w kształcie litery U gwarantują 
dobre przytrzymywanie włosów i płynność 
cięcia.

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 5,5
THINNINg 5,5

Drobne zęby

FINE TEETH

 zakończenie zębów w kształcie U

wITH v-gROOvES

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

PRECYZJA I GŁADKOŚĆ



Expert, Easy and
Serie 6 Scissors:

modern and functional
These scissors show the 

professionalism of our
creations, giving satisfaction

to all those who use them.
Excellent for cutting and finishing.

EXPERT, EASY i SERIE 6:
NOWOCZESNE I 
FUNKCJONALNE 
NOŻYCZKI DLA 
WYMAGAJĄCYCH.
Nożyczki z tych kolekcji są 
najbardziej popularne w salonach 
fryzjerskich, na szkoleniach oraz w 
szkołach stylizacji włosów.



Podpórka palca - wykręcana
 Finger rest removable

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MATERIAŁY
Stal nierdzewna spiekana (proszkowa). 
Poddawana utwardzaniu termicznemu 
z selektywnym odpuszczaniem. 
Gwarantuje to najwyższą twardość ale i 
zachowanie odpowiedniej elastyczności 
ostrzy i krawędzi tnących.

OSTRZA
Microgrid cutting, rettifica 
12000 gridd e molatura 
interna convex/concava, low 
contact, filo rasoio.

REGULACJA DOCISKU
Docisk ostrzy regulowany 
śrubą (śrubokręt).

DODATKI/SERWIS
Części zamienne, serwis, 
ostrzenie, olejarki, gwarancja.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

Klasyczne nożyczki o matowym eleganckim 
wykończeniu. Lekkie i ciche.

The handle ergonomic scissor seeds, 
essential design, the model gives comfort 
and a feeling of lightness and versatility.

STAL NIERDZEWNA
 CHROMOWANA
CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROMZIAR | SIZE

OSTRZE 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 
CuT 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC
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OTRZE Z DROBNYMI NISKIMI 
ZĘBAMI

Napięcie ostrzy regulowane 
specjalnym systemem sprężyn

The tension of the blades
is adjustable through a special 

system of spring clutch

STAL NIERDZEWNA
KOBALTOWA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR

OSTRZE 5,75 - 6,5 
CuT 5,75 - 6,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Wyjątkowe nożyczki ze stali 
nierdzewnej kobaltowej. Wyróżnia je 
złota śruba, poprzez którą reguluje się 
napięcie ostrzy systemem sprężyn.  
Nożyczki dla profesjonalistów.

The particular shape of the blade is 
suitable for cutting techniques with 
traditional incomparable precision.

DROBNE ZĘBY

FINE TEETH

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Degażówki o drobnych zębach zakończonych 
wycięciami w kształcie litery U. Dobrze 
przytrzymują włos podczas cięcia, dzięki 
czemu praca jest płynna, a efekt bardzo 
wygładzony.

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 5,5 - 
6,5 THINNINg 5,5 - 
6,5

NISKIE  ZĘBY

LOwER TEETH
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Ostrze z potrójnymi zębami
To three teeth alternatingPOTRÓJNE ZĘBYI

wITH 3 TEETH

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Wyjątkowe degażówki z trójzębami. Do 
precyzyjnych awangardowych technik 
strzyżenia. 

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGŻÓWKI
THINNINg 5,5

NIŻSZE ZĘBY

LOwER TEETH

TYPOWO WŁOSKI STYL:
FUNKCJONALNOŚĆ I DESIGN
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Ostrza z niższymi i 
wyższymi zębami

with upper and lower 
thinning blades

Regulacja docisku ostrzy poprzez 
system sprężyn - śrubokrętem.

The tension of the blades
is adjustable through a special 

system of spring clutch

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Klasyczne i eleganckie nożyczki z 
piaskowanej stali nierdzewnej. Ciche i 
niezawodne.

The particular shape of the blade is 
suitable for cutting techniques with 
traditional incomparable precision.

DROBNE ZĘBY

FINE TEETH

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Obustronne degażówki dla profesjonalistów. 

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻÓWKI 6,25
THINNINg 6,25

NIŻSZE I WYŻSZE ZĘBY

uPPER AND LOwER 
TEETH
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ŚREDNIE ZĘBY

MEDIuM TEETH

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Degażówki ze stali nierdzewnej. chwyty a 
antyalergicznego nylonu. 

The thinning scissor is very precise thanks 
to the “u” shaped tips, that stoppes the 
hair and ensures a net cutting.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

DEGAŻOWKI 6,5
THINNINg 6,5

NIŻSZE ZĘBY

LOwER TEETH

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 5,5 - 6 - 6,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Satynowe nożyczki ze stali nierdzewnej 
z nylonowymi antyalergicznymi 
uchwytami.

The particular shape of the blade is 
suitable for cutting techniques with 
traditional incomparable precision.

STAL NIERDZEWNA
CHROMOWANA

CHROMIuM
STAINLESS STEEL

ROZMIAR | SIZE

OSTRZE 5,5 - 6 - 6,5 
CuT 5,5 - 6 - 6,5

BRZYTWA
RAZOR

KLASYCZNE 
CLASSIC

Nożyczki ze stali nierdzewnej. 
Antyalergiczne nylowone uchwyty z 
podparciem na palec. Satynowe 
wykończenie stali.

The particular shape of the blade is 
suitable for cutting techniques with 
traditional incomparable precision.



Nippers and Chisels:
for more accurate and 

precise results
A line of products without nickel 

dedicated to hands and feet, to make 
each day more beautiful and attractive. 

Thanks to the care of the finishing 
these accessories ensure quality and 

professionalism in total safety.

Tronchesi e Scalpelli:
per risultati sempre 
accurati e precisi
Una linea di prodotti senza nickel 
dedicati a mani e piedi, per renderli 
ogni giorno più belli e seducenti. 
Grazie alla cura delle rifiniture 
questi accessori garantiscono 
qualità e professionalità in         
totale sicurezza.  



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Materiali
Acciaio ATS sinterizzato da 
polveri con trattamento termico 
a triplo rinvenimento selettivo, 
che permette di ottenere il 
compromesso ottimale tra 
elevata durezza del tagliente ed 
elevata elasticità della forbice.

Lama
Microgrid cutting, rettifica 
12000 gridd e molatura interna 
convex/concava, low contact, 
filo rasoio.

Fulcro
Perno con tensionatore 
regolabile.

Complementi
Custodia, chiavetta di 
regolazione, riduttori, panno 
pulizia oliatore, GARANZIA.

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Materials
ATS steel sintered from powders 
with heat treatment at triple 
tempering selective, that 
allows to obtain the optimum 
compromise between high 
hardness and high elasticity of 
the cutting edge of the scissor.

Blade
Microgrid cutting, grinding     
and internal grinding 12000 
gridd convex / concave, low 
contact, razor wire.

Fulcrum
Pin with adjustable        
tensioner.

Complements
Custody, key control,      
reducers, cleaning cloth oiler, 
WARRANTY.

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

33
Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

BORdO | EDgE

2 mm

BORdO | EDgE

4 mm

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave



É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

BORdO | EDgE

7 mm

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame concave
Concave blades

35

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

10 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave



É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame concave
Concave blades

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Lame dritte
Straight blades
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ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Concavo
Concave

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Doppia molla
Double spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Punta a foglia
Safety tips

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Punta a lancia
Pointed tips

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11,5 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

Dritto
Straight
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É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

11 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

É la soluzione migliore per la manicure 
professionale. Affilata a mano, fatta 
d’acciaio chirurgico con superficie satinata 
e completamente sterilizzabile.

It is the best solution for professional 
manicure. Hand sharpened, made of 
surgical stainless steel with satin finish 
and fully sterilizable.

Taglio obliquo Mezzaluna
Oblique cutting Crescent

TAGLIO | JAw

3 ÷ 9 mm

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

12 cm

MOLLA | SPRINg

Singola molla
Single spring

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata opaca
Matt Satin finished

TAGLIO | JAw

3 ÷ 9 mm
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cod. 01

cod. 010

MISURA | SIZE

1 mm

MISURA | SIZE

10 mm

cod. 02

cod. 011

MISURA | SIZE

2 mm

MISURA | SIZE

11 mm

cod. 03

cod. 012

MISURA | SIZE

3 mm

MISURA | SIZE

12 mm

La punta bisellata della sgorbia è 
estremamente tagliente e permette
un lavoro preciso sull’unghia incarnita.

Chisel with an extreme cutting edge.
The V beveled edge provides a precise 
work at an ingrown nail.

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

MISURA | SIZE

1 ÷ 18 mm

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata
Satin finished
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cod. 05

MISURA | SIZE

5 mm

cod. 08

MISURA | SIZE

8 mm

cod. 04

MISURA | SIZE

4 mm

cod. 07

MISURA | SIZE

7 mm

cod. 06

MISURA | SIZE

6 mm

cod. 09

MISURA | SIZE

9 mm

cod. 014

MISURA | SIZE

14 mm

cod. 017

MISURA | SIZE

17 mm

cod. 013

MISURA | SIZE

13 mm

cod. 016

MISURA | SIZE

16 mm

cod. 015

MISURA | SIZE

15 mm

cod. 018

MISURA | SIZE

18 mm



La punta bisellata della sgorbia è 
estremamente tagliente e permette
un lavoro preciso sull’unghia incarnita.

Chisel with an extreme cutting edge.
The V beveled edge provides a precise 
work at an ingrown nail.

ACCIAIO CARBONIO NICHELATO

NICkEL PLATED

MISURA | SIZE

1 ÷ 18 mm

SUPERFICIE | SuRFACE

Satinata
Satin finished
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cod. 001

cod. 0010

MISURA | SIZE

1 mm

MISURA | SIZE

10 mm

cod. 002

cod. 0011

MISURA | SIZE

2 mm

MISURA | SIZE

11 mm

cod. 003

cod. 0012

MISURA | SIZE

3 mm

MISURA | SIZE

12 mm
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cod. 005

MISURA | SIZE

5 mm

cod. 008

MISURA | SIZE

8 mm

cod. 004

MISURA | SIZE

4 mm

cod. 007

MISURA | SIZE

7 mm

cod. 006

MISURA | SIZE

6 mm

cod. 009

MISURA | SIZE

9 mm

cod. 0014

MISURA | SIZE

14 mm

cod. 0017

MISURA | SIZE

17  mm

cod. 0013

MISURA | SIZE

13 mm

cod. 0016

MISURA | SIZE

16 mm

cod. 0015

MISURA | SIZE

15 mm

cod. 0018

MISURA | SIZE

18 mm
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Custodia in metallo 
personalizzabile per 
2 forbici ed oliatore.

Metal enclosure 
customized to 2 
scissors and oiler.

cod. J

Custodia in pelle
per 1 forbice.

Leather for
1 scissor.

cod. Y

Bustina in pelle
per 1 forbice.

Leather bag for
1 pair of scissors.

cod. Z

Custodia in pelle e 
raso per 1 forbice.

Leather and satin
for 1 scissor.

cod. X





CONSORZIO PREMAX
23834 PREMANA (LC) - Via Giabbio

Tel. +39 0341.890.377 - 0341.818.003 - Fax +39 0341.890.386
www.premax.it - email: premax@premax.it




