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Skleněné pilníky – BOHEMIA 
Naše ryze česká společnost se zabývá výrobou skleněných pilníků již od roku 2004 a výrobky jsou nejkvalitnější na českém 

i světovém trhu. Hlavní a jedinou myšlenkou naší společnosti je výroba skleněných pilníků na nehty a skleněných škrabek na paty. 
Pilníky jsou prodávány pod značkou Bohemia-hand finished, která zaručuje maximální kvalitu každého jednotlivého pilníku.

Skleněné pilníky na nehty Bohemia-hand finished jsou nejkvalitnějším produktem na českém i světovém trhu,  
který Vám můžeme nabídnout k péči o nehty. Svým povrchem se odlišují od výrobků zahraničních firem.

I přes svou poměrně jemnou strukturu mají velmi kvalitní brusnou plochu, která zaručuje vynikající brusné vlastnosti. Testy 
životnosti brusné plochy skleněných pilníků vyráběných naší firmou prokázaly, že tato plocha má mimořádnou, téměř neomezenou 

životnost. Všechny naše výrobní postupy konzultujeme s mnoha odborníky, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti.
Materiál, ze kterého je skleněný pilník vyroben („Float“ ploché sklo), neobsahuje žádné těžké kovy,  

jiné nežádoucí prvky nebo přísady, které by mohly být škodlivé pro lidský organismus. 

Skleněný pilník na nehty – nejšetrnější způsob ošetření nehtů
pro krásné a zdravé nehty, ženy a muže, laiky i profesionály

•  pro manikúru a pedikúru
•  široký sortiment pilníků s oboustrannou brusnou plochou

•  délky 90 – 140 – 155 – 160 – 200 mm
•  čiré – barevné – ručně malované

•  exkluzivní pilníky na nehty s kamínky Swarovski (CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements)
•  pilníky dekorované logem dle přání zákazníka

nOVinkA  skleněná škrabka na ztvrdlou kůži na nohou, délka 160 mm

MANIKÚRA
Skleněný pilník patří v současné době k nejšetrnějšímu způsobu ošetření nehtů. Zajišťuje vyhlazení plochy nehtů,  

zamezení třepení nehtů a začištění kůže v okolí nehtu. Je téměř nezničitelný a doba používání nemá vliv na jeho kvalitu.  
Skleněné pilníky jsou vhodné i k úpravě umělých nehtů. Doporučené pro diabetiky.

Brusná plocha
Oboustranná brusná plocha je zpracována zcela novou technologií, která zajišťuje jedinečnost mezi výrobci.  

Samotná brusná plocha je téměř nezničitelná. 

PEDIKÚRA
Světová nOVinkA – Skleněný pilník na paty – Škrabka na ztvrdlou kůži

Nejšetrnější způsob ošetření popraskaných a ztvrdlých pat na nohou.  
Při pravidelném používání zamezuje vytváření ztvrdlé kůže na patách!

Brusná plocha
Oboustranná brusná plocha s rozdílnou drsností je zpracována zcela novou technologií, která zajišťuje jedinečnost  

mezi výrobci. Samotná brusná plocha je téměř nezničitelná. Na jedné straně je plocha s extrémní drsností  
pro obroušení ztvrdlých pat nohou, druhá jemnější strana slouží k zahlazení kůže.

Vlastnosti pilníků
Mechanická pevnost

Při běžném používání nepraskne a je odolný vůči pádu na změkčené povrchy – linoleum, koberec, dřevo.  
Po dopadu na tvrdé předměty jako kámen, dlaždici nebo beton může dojít k jeho mechanickému poškození.

Údržba
Po použití pilník opláchněte proudem teplé vody. Při větším znečištění můžete použít kartáček a saponát.  

Pilník lze také vyvařit, sterilizovat nebo dezinfikovat.
Záruka

Na brusnou plochu skleněného pilníku máte neomezenou záruku.  
Ta se nevztahuje na mechanické poškození – vyštípnutí, zlomení atd., způsobené nevhodným používáním.

Kvalita, pevnost, odolnost a funkčnost pilníku byla testována a schválena autorizovanou zkušebnou.
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Základní velikosti a tvary skleněných pilníků

Zobrazené velikosti jsou základním sortimentem naší výroby. Pilníky BOHEMIA mají  
oboustrannou brusnou plochu, na kterou naše firma dává neomezenou záruku.  
Ta se nevztahuje na mechanické poškození způsobené nešetrným zacházením.
Tloušťka pilníků je v rozmezí 2-3-8 mm.
Dodávají se včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Basic sizes and shapes of glass nail files

90/2 mm

140/2 mm

155/3 mm

200/3 mm

160/8 mm

60903

61403

61530

62030

61680
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Pilníky BOHEMIA jsou známy stálostí barev. Můžete je sterilizovat nebo použít nástřikovou 
dezinfekci. Barvám ovšem nesvědčí trvalý styk s vodou, ve které jsou stále ponořeny.
Při velkých odběrech lze namíchat barvu dle přání klienta.
Pilníky se dodávají včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Kód / Code:

6xxx0
Jednobarevné pilníky

Monochromatic nail files

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozměr / Dimension: 

90 – 140 – 155 – 160 – 200 mm
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Barevnost dvoubarevných pilníků je odvozena z jednobarevných odstínů.  
Do katalogu jsme zařadili nejoblíbenější kombinace.
Při velkých odběrech lze kombinovat barvy dle přání klienta.
Pilníky se dodávají včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Kód / Code:

6xxx1
Dvoubarevné pilníky

Two-tone nail files

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Rozměr / Dimension: 

90 – 140 – 155 – 160 – 200 mm
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Všechny naše pilníky jsou ručně malované a každý pilník je originál.  
Navíc jsou pilníky vypalovány, což zaručuje stálost barev, takže se malba neodlupuje.  
Nabízené pilníky jsou ve velikosti 140/2 mm. Do katalogu jsme zařadili  
nejoblíbenější kombinace. Není pro nás problém namalovat jakýkoliv vzor a motiv. 
Pilníky se dodávají včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61404

Malované pilníky

Hand-painted nail files

1 2 3 4 5 6

61404
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Tyto pilníky jsou malovány na čirý podklad velikosti 140/2 mm metodou českých maléreček. 
Každý pilník je postupně malován a vypalován, a to 5x za sebou až do celkové podoby 
motivu. Jsou dozdobeny zlatem a platinou a tím se řadí k našim předním produktům. 
Pilníky se dodávají včetně černého PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61405

Exkluzivní malované pilníky

exkluzive Hand-painted nail files

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

61405
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Dvoubarevné pilníčky jsou ručně malovány ve velikosti 90/2 mm metodou  
českých maléreček. Navíc je každý pilník zdoben 2 – 3 kameny Swarovski. 
Pilníky se dodávají včetně černého PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

60904
Malované pilníky zdobeny kameny Swarovski

Hand-painted nail files with Swarovski stones

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 60904
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Kód / Code:

60904

Pouze pro čiré pilníky ve velikosti 140/2 mm. Pilníčky jsou pískovány a následně zdobeny 
1– 4 kameny Swarovski. Lze vypískovat jakýkoliv motiv od 20 kusů výše.
Pilníky se dodávají s potiskem BOHEMIA CRYSTAL včetně černého sametového obalu.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61409

Pískované pilníky zdobeny kameny Swarovski

Sandblasted nail files with Swarovski stones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

61409
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Čiré skleněné pilníky ve velikosti 90/2 mm, na přání klienta i na barevné pilníky.  
Oproti předchozímu katalogu obsahuje tento i nové vzory s novým designem.
Všechny naše pilníky jsou zdobeny výhradně kameny Swarovski. 
Pilníky se dodávají s potiskem BOHEMIA CRYSTAL včetně černého sametového obalu.

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

60906

Pilníky s kameny Swarovski

nail files with Swarovski stones

1 2 3 4 5 6

60906

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Čiré skleněné pilníky ve velikosti 140/2 mm, na přání klienta i na barevné pilníky.  
Tento katalog jsme doplnili o nové vzory, všechny naše vzory pocházejí z naší dílny.  
Pilníky jsou zdobeny výhradně kameny Swarovski.
Pilníky se dodávají s potiskem BOHEMIA CRYSTAL včetně černého sametového obalu.   
Lze dodat i krabičku, která ladí s barvou kamínků Swarovski.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61406

Pilníky s kameny Swarovski

nail files with Swarovski stones

1 2 3 4 5 6

61406

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24
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Čiré skleněné pilníky ve velikosti 140/2 mm. Písmena abecedy jsou v růžové a bleděmodré 
barvě nebo v provedení Swarovski strass.
Pilníky se dodávají s potiskem BOHEMIA CRYSTAL včetně sametového černého obalu.   
Lze dodat i krabičku, která ladí s barvou kamínků Swarovski.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61406
ABECEDA – Pilníky s kameny Swarovski

AlpHABeT – nail files with Swarovski stones

A B C D E F

61406

G H CH

I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z
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Čiré skleněné pilníky ve velikosti 140/2 mm, na přání klienta i na barevné pilníky.  
12 stříbrných znaků zvěrokruhu zdobeno kameny Swarovski.
Pilníky se dodávají s potiskem BOHEMIA CRYSTAL včetně černého sametového obalu.   
Lze dodat i krabičku, která ladí s barvou kamínků Swarovski.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61406

ZVĚROKRUH – Pilníky s kameny Swarovski

ZODiAC – nail files with Swarovski stones

61406

Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak

Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh
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Nový design pouzdra a zářivé barvy řadí tento nový výrobek k našim nejprodávanějším. 
Oboustranný pilník tloušťky 2 mm v pevném barevném obalu délky 125 mm chránící pilník 
proti zlomení na cestách. Je vhodný do tašky, pro cestování v autě, autobuse atd.  
Samotný skleněný pilník je navíc odolnější proti zlomení.  
Pilník je včetně potisku BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

60908

Pilníky HARD 90

HARD 90 nail files

1 2 3 4 5 6
60908

7 8

Otevřený pilník
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Oboustranný skleněný pilník v pevném obalu chránící pilník proti zlomení.  
Délka obalu 160 mm, pilník tloušťky 2 mm je vhodný do kabelky, pro cestování v autě,  
autobuse atd. Samotný skleněný pilník je navíc odolnější proti zlomení.
Pro cestování letadlem zvolte HARD-SW cestovní s kulatým zakončením,  
který Vám celníci na letišti nezabaví! Zdobeno 3 kameny Swarovski.
Pilník je včetně potisku BOHEMIA.

Rozměr / Dimension: 

140 mm
Kód / Code:

61408

Pilníky HARD 140

HARD 140 nail files

1 2 3 4 5 6 614087

HARD-SW cestovníOtevřený pilník
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Pilníček délky 90 mm, tloušťky 2 mm, extra odolný proti rozbití s bezpečnostním  
zakončením. Pilníčky jsou potištěny klasickými českými pohádkami „O pejskovi a kočičce“. 
Určeno pro děti od 3 let. 
Včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

60902

Dětský pilníček

BABy nail files

Detail potisku

Kočička

Pejsek
1 2 3 4 5 6
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Skleněný pilník určený na obrušování drápků pro Vaše domácí mazlíčky.  
Je určen k finální péči o drápky. Jeho použití snižuje zadrhávání nití z koberců a látek. 
Pilník extra odolný o délce 155 mm, tloušťky 3 mm. 
Včetně PVC obalu s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

155 mm
Kód / Code:

61532

Skleněné pilníky na drápky pro pejsky a kočičky 

Glass nail files for dogs and cats

Detail potisku

1 2 3 4 5 6
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Skleněná tyčinka je vhodná ke snadnému a šetrnému odstranění kůžičky kolem nehtů,  
používá se zkosená část. Druhý konec, zbroušený do špičky, lze využít pro začištění  
spodní strany nehtu, případně k úpravám nalakovaných nehtů. V případě umělých nehtů  
lze tyčinku použít k úpravě odrostlého nehtu bez poškození gelové vrstvy.
Délka tyčinky je 95 mm, průměr 6 mm.
Dodává se v plastovém obalu s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

40900

Skleněná manikúrní tyčinka

Glass Manicure Sticks

1 2 3

Barevnost tyčinek:

- čirá
- růžová
- modrá
- vínová
- zelená
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Nejšetrnější a nejhygieničtější k Vašim nožkám – zamezuje vytváření staré zrohovatělé kůže.
Délka 160 mm, tloušťka 8 mm, oboustranná s dvěmi rozdílnými plochami různé drsnosti, 
VYSOCE ODOLNÁ PROTI ZLOMENÍ! 
Škrabka je včetně loga BOHEMIA a PVC obalu s návodem na použití.

světová Novinka

Rozměr / Dimension: 

160 mm
Kód / Code:

61680

Skleněná škrabka na ztvrdlé paty na nohou

Glass Foot (pedikure) Files

pedikúra

Detail použití
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Pinzetky francouzské výroby jsou dodávány výhradně pro firmu BOHEMIA. 
Jsou vyrobeny z nerezové oceli a díky ručnímu broušení a bezchybné souososti na sebe 
oba břity pinzety dokonale doléhají a práce nástroje je bezchybná. Šikmý břit pak pinzetě 
propůjčuje velmi široké možnosti užití a činí ji tak nejpoužívanější jemnou pinzetou.  
Povrch pinzety je opatřen protiskluzovou úpravou, takže v rukách neklouže  
a příjemně se drží. Pinzety lze dezinfikovat nástřikovou dezinfekcí.
Délka pinzetky je 90 mm.
Dodává se s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Rozměr / Dimension: 

90 mm
Kód / Code:

50900
Pinzety – nerezová ocel

Tweezers – stainless steel

Doplňující sortiment

7
6

5 4 3
2

1

Boční pohled

50900
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Pinzetky francouzské výroby jsou dodávány výhradně pro firmu BOHEMIA. 
Vzhledem k oblibě pilníků zdobených kameny Swarovski se rozhodla naše firma ozdobit  
i pinzetky a spolu s pilníky připravit pro zákazníka exkluzivní nabídku.  
Pinzety mohou být dodávány zvlášť nebo v sadách s pilníky.
Délka pinzetky je 90 mm.
Dodává se s potiskem BOHEMIA.

Novinka

Kód / Code:

50906

Pinzety – nerezová ocel – dozdobeny kameny Swarovski

Tweezers – stainless steel – with Swarovski stones

Doplňující sortiment

7
6

5
4

3 2 1

8

9

10

11
12

15 14 13
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Nabízíme širokou škálu našich oblíbených sad pilníků s pinzetkami, vše zdobeno kameny 
Swarovski. Vzory jsou skvěle sladěny a navrženy firmou BOHEMIA, jako všechny naše  
původní vzory. Vzory kamenů Swarovski na pinzetkách nebrání bezproblémovému použití 
pinzet samotných.
Délka pilníků 90/2 mm a 140/2 mm.  Délka pinzetky je 90 mm.                                                                             
Dodává se s potiskem BOHEMIA.

Kód / Code:

51496
Dárkové balení – pilníky + pinzety zdobeny kameny Swarovski

Gift packages – Glass nail files + Tweezers with Swarovski stones

Novinka

1 2 3 4

5 6 7 8
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Kód / Code:

51496

Nabízíme neomezenou škálu našich oblíbených sad pilníků. 
Pilníky mohou být zdobeny kameny Swarovski. Vzory jsou skvěle sladěny a navrženy 
firmou BOHEMIA jako všechny naše původní vzory. 
Jsme schopni na přání klienta zkompletovat jakékoliv skleněné pilníky.
Dodává se s potiskem BOHEMIA.

Kód / Code:

61406 – 71496 – 51690 – 71606 – 71600

Dárkové balení

Gift packages

61406 71496 51690 71606 71600
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Obaly PVC mohou být celé čiré, nebo zadní stana barevná a přední čirá.
Nabízíme pouze PVC obaly splňující požadavky Směrnice EU 200/13/ES  
a novelizace směrnice 2003/89/ES. Semišové obaly máme skladem v barvě černé a modré. 
Na přání klienta a při větším odběru lze zvolit v obou případech jinou barvu.
PVC obaly se dodávají s potiskem BOHEMIA.

Rozměr / Dimension: 

90 – 140 – 155 – 160 – 200 mm

Obaly pilníků   PVC – SEMIŠ

packages of nail files   pVC – suede

90/2

140/2
155/3 160/8

140/2

PVC PVC  
přední čirá

Semiš

140/2

90/2

200/3



25

Nejlepší ochranou skleněných pilníků je použití závěsného Euroobalu a krabičky BOHEMIA. 
Do krabičky se vejde 5, 10, 15, 20 kusů pilníků s ohledem na šířku pilníků.  
Naše firma dodává i stojánek BOHEMIA (viz obr.) a tím vytváří ucelený prodejní komplex.
V ceníku jsou takto balené pilníky označeny zelenou barvou.

Euroobal 
Rozměr / Dimension: 

40 x 210 mm

Euroobal + krabička Bohemia

europack + Bohemia Boxes
Krabice 

Rozměr / Dimension: 
50 x 50 x 210 mm

Náhled na krabičku

Euroobal Krabička

Reklamní stojánek
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Nabízíme širokou paletu dárkových krabiček. Barva krabičky vždy ladí s barvou kamenů 
Swarovski, případně pilníků v krabičce.
Každá krabička je opatřena samolepkou s logem BOHEMIA.

Barevné dárkové krabičky

Gift box coloured

Krabička 
Rozměr / Dimension: 
40 x 200 x v. 20 mm

1 2 3 4

5 6 7 8



Glass nail files – BOHEMIA – characteristics
Our purely Czech company has been producing glass nail files since 2004 and its products are of the best quality  

on both the Czech and the World market. The main and only aim of our company is to produce glass nail files and foot files.  
The files are sold under mark Bohemia-hand finished, which ensures maximal quality of every single file.
Glass nail files Bohemia-hand finished are of the highest quality on both the Czech and the World market  

with which you can take care of your nails. They differ from other products from foreign producers by their surface.
Regardless somewhat subtle structure, they have a high-quality abrasive surface which ensures excellent abrasive effect.  

Lifespan test of our products showed that the abrasive surface will last literally forever.  
All production methods are consulted with many experts that have long-term experience in this area.

The material from which the glass nail file is made („Float“ flat glass) does not contain any heavy metals  
or other unwanted chemical elements or ingredients which could be harmful for the human body.

Glass nail file – the most gentle way of treating nails
for beautiful and healthy nails, women and men, amateurs and professionals

•  for manicure and pedicure
•  wide assortment of nail files with both-sided abrasive surface

•  lengths 90 – 140 – 155 – 160 – 200 mm
•  transparent – colored – hand-painted

•  exclusive glass nail files with Swarovski crystals (CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements)
•  nail files decorated with a logo according to the request of a customer

neWS  glass pedicure file for hardened feet length 160 mm

MANICURE
Glass nailfile is nowadays considered the most gentle way to treat your nails. It ensures smoothing of the nail surface, 

prevents ravelling of nails and can perfectly neaten the skin around nails. It is nearly indestructible and the duration of use 
does not influence its quality. Glass nailfiles are sutiable also for arranging artificial nails. Recommended for diabetics.

Abrasive surface
The both-sided abrasive surface is made by a brand-new technology, which ensures uniqueness among producers.  

The abrasive surface itself is almost indestructible.

PEDICURE
Worldwide neW ReleASe – Glass nail file – a foot file for the hardened skin on heels

The most gentle way to treat cracked and hardened skin on heels. 
If used regularly, it prevents appearance of the hardened skin on heels!

Abrasive surface
The both-sided abrasive surface with different roughness is made by a brand-new technology  

which ensures uniqueness among producers. One side is extremely rough for getting rid of the hardened skin;  
the other one is smoother for smoothing the skin.

Nail file characteristics
Mechanic sustainability

The nail file does not break during common use and it is resistant to falling on smooth surfaces – linoleum, carpet, wood. 
After falling down on a stone, tiles or concrete, however, it can be mechanically damaged.

Maintenance
Wash the file by water after use. If it is dirtier, you can use a brush and a detergent.  

The nail file can be also boiled away, sterilized or disinfected.
Warranty

The warranty of the file is unlimited. It does not apply on mechanic damage like breaking caused by inappropriate use.
The quality, roughness, sustainability and functionality  

of the glass nail file was tested and proved by an authorized testing center.
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