STUDEX POLAND Ltd.
ul. Maćka z Bogdaǹca 16a
PL 92 434 Łódź, Polska
Telefon +48 (42) 671 19 90
Faks +48 (42) 671 13 23
studex@studex.pl
www.studex.pl
www.studex.com
www.earpiercing.biz

Studex Ear Piercing

R 9 1 7 - 7 5 - G D

Nasi Klienci wiedzą, że mogą polegać na naszej wiedzy i ponad
czterdziestoletnim doświadczeniu w tej dziedzinie.

Studex Select

Studex Sensitive

Studex Plus

Studex Universal

Studex System 75

Z wielką dumą możemy oznajmić, że niemal wszystkie
specjalistyczne sklepy na całym świecie promują nasze wyjątkowe
systemy do przekłuwania uszu.

Studex Korporacja
®

Czy wiedziałeś, że większość kobiet pamięta
kiedy i gdzie miały przekłute uszy?
Kiedy pracujesz z systemami do przekłuwania
uszu Studex, możesz mieć pewność, że
przekłucie będzie pozytywnym i wartym
zapamiętania doświadczeniem, również dla
Twoich Klientów.

Skorzystaj z okazji nawiązania
długoterminowej relacji z
Klientem.

Studex jest firmą rodzinną, założoną w 1978 roku w
Los Angeles w Kaliforni. To jedyny producent
specjalizujący się w instrumentach do przekłuwania
uszu i sterylnych kolczykach wykonanych ze stali
chirurgicznej, tytanu oraz ze złota.
Z ponad tysiącem zatrudnionych osób, zarówno w
siedzibie firmy w USA jak i w sieci sprzedaży na
całym świecie, Studex jest postrzegany jako wiodąca
marka na międzynarodowym rynku przekłuwania uszu.

Najwyższa jakość i najnowocześniejsza
technologia
My wiemy, że przekłuwanie uszu to sprawa zaufania.
Dlatego też higiena, bezpieczeństwo i użycie
najwyższej klasy materiałów jest naszym priorytetem.
Cały proces produkcji, od badań przez projektowanie
aż do końcowego produktu, jest prowadzony przez
naszą własną fabrykę Studex.

Nasze Doświadczenie – Twój Sukces
Zyskaj przewagę naszego ponad czterdziestoletniego
doświadczenia – tak jak specjalizujące się w dziedzinie
przekłuwania uszu sklepy i gabinety. Dzięki naszej
sieci sprzedaży zapewniamy wysokiej klasy obsługę,
serwis marketingowy i logistyczny, jak również
szkolenia u Klientów na całym świecie.
Studex jest Twoim najlepszym wyborem, oferujemy
wszystko czego potrzebujesz aby zdobyć nowych
Klientów: instrumenty do przekłuwania uszu, sterylne
kolczyki (również kółka) w zapieczonych
opakowaniach oraz wielki wybór pięknych,
ponadczasowych wzorów kolczyków.

Kolczyki z najwyższej klasy
materiałów do codziennego
użytku.

Studex - o firmie
®

Właśnie dlatego możemy gwarantować, że użyte do
produkcji materiały są najwyższej jakości oraz
spełniają warunki międzynarodowych standardów i
regulacji, na przykład w zakresie ograniczenia
zawartości niklu. Wszystkie kolczyki Studex są
sterylizowane w fabryce Studex i spełniają wymagania
zarówno Administracji do spraw Żywności i Leków w
USA, jak i standardy Unii Europejskiej. Każdy kolczyk
oraz instrument poddawany jest surowej wewnętrznej
kontroli, aby został dostarczony do Klienta produkt
najwyższej dostępnej na rynku jakości.

Jesteśmy jedynym producentem
systemów do przekłuwania uszu
dającym dożywotnią gwarancję
na swoje produkty.
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• Założona w 1978 r przez Vladimira Reil
• Firma założona i prowadzona jako firma
rodzinna
•	Centrala w Los Angeles w Kaliforni, USA
• Specjalizuje się w produkcji systemów oraz
sterylnych kolczyków do przekłuwania uszu
•	Centrala na Europę w Eckental (niedaleko
Norynbergi) Niemcy
• Produkcja i fabryka w USA
• Zatrudnionych ponad 1000 pracowników na
całym świecie
• Biura sprzedaży – na sześciu kontynentach

STUDEX SYSTEM 75
®

™

Systemem 75 Studex fundamentalnie zrewolucjonizował
przekłuwanie uszu. Nigdy wcześniej przekłuwanie nie było
tak łatwe, delikatne i bezpieczne. Studex System 75 łączy
najwyższą higienę i standardy sterylności z łatwością użycia.

Naprawdę to najlepszy system do
przekłuwania uszu na świecie!

Ostateczna Higiena
Studex System 75 został zaprojektowany tak aby
specjalista przekłuwania uszu nigdy nie dotykał
żadnego elementu kolczyka i instrumentu. Łatwy w
użyciu, higieniczny, sterylny.

Ekstremalnie Lekki i Zupełnie Cichy
Studex System 75 jest lekki, cichy i idealnie pasuje do
dłoni. Dzieci już się nie boją, a przekłucie staje się
miłym wspomnieniem.

Perfekcyjna Precyzja
Punkt przekłucia jest dokładnie widoczny, pozwalając
na dokładność i gwarantuje precyzję przekłucia.

Szeroki Wybór Kolczyków
Sterylne kolczyki Studex System 75 są dostępne w
wielu pięknych wzorach – wykonane ze stali
chirurgicznej, tytanu lub złota.

Jakość i innowacyjność są
największymi atutami.
Studex jest jedynym producentem oferującym kolczyki
do przekłucia w kształcie kółek. Z linią „My First
Earring” wprowadzamy linię produktów specjalnie dla
dzieci – z ich ulubionymi wzorami i krótszą szpilką.

Ze Studex System 75 Twoje uszy są
przekłute delikatnie, w przeciwieństwie
do „przebicia” Proces jest niemal
niezauważalny, cichy i szybki.

Studex ma najlepsze kolczyki do
przekłuwania:
Z cienkim sztyftem, bezniklowe i wygodneze sprawdzonymi zapinkami.
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STUDEX
SYSTEM UNIVERSAL

STUDEX
PLUS SYSTEM

Studex System Universal (R 993) jest
najczęściej używanym systemem do
przekłuwania uszu.

Studex Plus System jest udoskonaleniem
Systemu Universal. Powstał aby spełnić
wymagania higieniczne obowiązujące w
niektórych krajach.

®

®

Tym systemem przekłuto biliony uszu w ciągu ponad
40 lat na całym świecie.

Studex Plus System posiada jednorazowe nakładki
umożliwiające umieszczenie kolczyka w instrumencie.
Nakładka do zapinki dodatkowo zabezpiecza ucho
przed dotknięciem aparatu.

Studex System Universal
umieszcza kolczyk w miejscu
przekłucia.

Ten System spełnia wszelkie
normy higieniczne.

Nasze sterylne kolczyki do przekłuwania uszu są
wykonane ze stali chirurgicznej lub tytanu w trzech
różnych rozmiarach i w rozmaitych wzorach.
Łatwość użycia, znakomita jakość za przystępną cenę
– idealne rozwiązanie dla oszczędnych Klientów na
całym świecie.

Nakładka do zapinki (powyżej, biała) i
nakładka do kolczyka (na dole, po lewej)
zostały zaprojektowane do
jednorazowego użycia

Opakowanie kolczyków i kolor adaptera
pokazują różnicę pomiędzy rozmiarami.
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STUDEX SENSITIVE
®

Komort na codzień

Przyjazne dla skóry wysokiej jakości kolczyki
do przekłuwania Studex spowodowały wielkie
zainteresowanie hipoalergicznymi kolczykami
wśród naszych Klientów.
To właśnie dlatego wprowadziliśmy specjalną kolekcję
Studex Sensitive biżuterii z setkami modnych
ponadczasowych wzorów, wykonanych ze stali
chirurgicznej, z błyszczącymi cyrkoniami z
austyjackiego kryształu. Możesz wybrać spośród
różnych typów wzorów, opakowań i rozmiarów wzornik
do swojego sklepu. Ponadczasowa kolekcja
wspaniałych hipoalergicznych kolczyków idealnie
pasuje dla Klientów o delikatnej skórze.

Studex Sensitive – dla wielkiego
codziennego komfortu.
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•
•

Kolekcja Studex Selekt zawiera wszystkie
najlepiej sprzedające się kolczyki zarówno do
systemu Studex Universal jak i Studex Plus.

Cichy, ręczny instrument

•

Wszystkie kolczyki Studex Selekt są zapakowane w
sterylne zabezpieczone opakowanie. Mogą być użyte do
przekłucia – przy użyciu aparatu Studex Plus lub Studex
Uniwersalny, albo noszone jako biżuteria.

Waga

Studex Selekt może być
sprzedawany jako kolczyki do
przekłuwania oraz jako biżuteria.

Klasyczne Systemy
Długość szpilki

•

•

•1)

•

•

•

0,9 mm 1,2 mm 1,2 mm

Studex Sensitive
•

1,2 mm

ekstra
lekki

lekki

lekki

lekki

ekstra
lekki

Stal chirurgiczna

•

•

•

•

•

Tytan

•

•

•

•

•

9 K złoto 375

•

10 K złoto 417

•

14 K złoto 585

•

18 K złoto 750

•

Polycarbonate

•

Kryształy

•

Diamenty

•

Cubic Zirconia

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Szklany koralik

•

•

•

•

•

Hodowlane perły

•
mały

średni

średni

Motylkowa zapinka

•

•

•

•

•

Obieg powietrza

•

•

•

•

•

Regulowana zapinka

•

Bezdotykowe sterylne nakładanie

•

Rozmiar instrumentu

Jednoetapowe nakładanie

•

•

•

Z naszymi innowacyjnymi systemami
Studex przekłuwanie uszu jest szybkie i
prawie niezauważalne
Zadowoleni Klienci stają się
stałymi Klientami

Zwiększenie ilości Klientów

•

Sterylne pojedyncze opakowanie

•

•

•

Widoczne miejsce przekłucia

•

•

•

Długość szpilki dostępna w
różnych wariantach

•

•

•

•

Wielkość oczka dostępna w
różnych wariantach

•

•

•

•

Jeden instrument do różnych
wielkości kolczyków

•

•

•

•

Szeroki wybór kolczyków

•

•

•

Dostępne zestawy startowe

Dlaczego warto oferować
przekłuwanie uszu?

Kiedy dzieci lub nastolatki mają
przekłuwane uszy, zwykle towarzyszy im
ktoś dorosły

•

Sterylne opakowanie w parach

1)
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Studex Plus

Biżuteria
Kolczyki do przekłuwania

Dla prezentacji kolczyków w Twoim salonie możesz
wybrać spośród szerokiej gamy opakowań i wzorników.

Studex Universal

Studex Select

®

Biżuteria

Studex System 75

STUDEX SELEKT

Ręczny instrument

•

Studex systemy do przekłuwania są
proste w użyciu i zwiększają codzienne
przychody

•

Studex zwiększa Twoją sprzedaż
i zyski

Headquarter
Studex USA, Los Angeles
Phone: +1 (310) 851-9300
E-Mail: sales@studex.com

Head Office for Europe
Studex Europa GmbH, Eckental-Nuernberg
Phone: +49 / 9126 / 25 63 0
E-Mail: info@studexeuropa.de
Studex Agency Austria –
Fritz Schneider GesmbH, Tauplitz
Phone: +43 / 3688 / 7000
E-Mail: info@studex.at
Studex Benelux Bvba, Genk
Phone: +32 / 89 / 712902
E-Mail: info@studex.be
Studex Bulgaria OOD, Plovdiv
Phone: + 359 / 32 / 64 13 88
E-Mail: studex_bg@hotmail.com
Studex France sarl., Paris
Phone: +33 / 1 / 30 18 00 55
E-Mail: infos@studexfrance.fr
Studex Germany, Eckental-Nuernberg
Phone: +49 / 9126 / 25 63 0
E-Mail: info@studexeuropa.de
Studex Agency Greece – Eirini Kavoukli, Athens
Phone: +30 / 210 / 9624514
E-Mail: studex-bill@hol.gr
Studex Hungary Kft, Budapest
Phone: +36 / 1 / 312 13 97
E-Mail: studex@studex.hu
Studex Italia s.r.l., Costabissara, Vicenza
Phone: +39 / 0444 / 55 75 37
E-Mail: studex@studex.it
Studex Kazakhstan, Almaty
Phone: +7 / 727 / 321 63 88
E-Mail: info@studex.kz
Studex Poland Ltd. Sp. zo.o., Łódź
Phone: +48 / 42 / 671 19 90
E-Mail: studex@studex.pl
Studex Iberica S.L. Spain, Portugal, Madrid
Phone: +34 / 91 / 309 20 27, +34 / 91 / 309 05 94
E-Mail: info@studex.es, info@studex.pt
Studex Agency Spain, Madrid
Phone: +34 / 91 309 20 27
E-Mail: info@studex.es
Studex Agency Portugal, Torres Novas
Phone: +35 / 12 49 82 23 29
E-Mail: info@studex.pt
Studex ZAO Russia, Moscow
Phone: +7 / 495 / 485 59 22
E-Mail: studexrus@studex.ru
Studex Scandinavia AB
Phone: +46 / 8 / 410 567 90
E-Mail: info@studex.se
Studex Agency Switzerland –
Zanella Fashion + Design GmbH, Cham
Phone: +41 / 41 / 781 10 00
E-Mail: info@zanellagmbh.ch
Studex Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti. Turkey, Istanbul
Phone: +90 / 212 / 458 87 12-13
E-Mail: info@studex.com.tr
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Studex TOV Ukraine, Kiev
Phone: +380 / 44 / 490 53 02
E-Mail: studex@studex.ua
Studex Agency Australia – Adnohr Marketing, Sydney
Phone +612 /8907 / 2233
E-Mail: sales@adnohr.com.au
Studex Brazil Ltda., Rio de Janeiro
Phone: +55 / 21 / 2121 0088
E-Mail: studex@studex.com.br
Studex of Canada Ltd., Ontario
Phone: +905 / 678 / 1913
E-Mail: studex@studex.ca, sales@studex.ca
Studex Hong Kong Co. Ltd., Hong Kong
Phone: +852 / 2954 / 0678
E-Mail: suwanna@studex.com
Studex Piercing System India Private Ltd, Mumbai
Phone: +91 / 22 / 4024 3611
E-Mail: sales@studex.in
Studex Agency Japan –
Japan Piercing System Corp., Tokyo
Phone: +81 / 3 / 5992 0760
E-Mail: info@jps.office.ne.jp
Studex Malaysia, Ampang
Phone: +60 / 3427 / 841002
E-Mail: suwanna@studex.com
Studex Mexico, Mexico
Phone: +52 / 555 / 543 6000
E-Mail: ririarte@studex.com
Studex Pakistan, Karachi
Phone: +92 / 21 / 3492 2327
E-Mail: sales@studex.pk
Studex Agency Peru – Samatex S.A.C.
Phone: +992 / 958 / 675
E-Mail: studexperu@gmail.com
Studex Philippines – Piercing Experts inc., Manila
Phone: +632 / 643 / 3937
E-Mail: sales@piericngexperts.com
Studex Southafrica American
Piercing Systems (Pty) Ltd., Midrand
Phone: +27 / 11 / 805 7574
E-Mail: sales@aps-studex.co.za
Studex Thailand Corp. Ltd., Bangkok
Phone: +662 / 641 5070
E-Mail: sales@studex.co.th
Studex United Kingdom, Peterborough Cambridgeshire
Phone: +44 / 0 / 1733 232350
E-Mail: studex@studexuk.com
Studex Agency Uruguay – Rio Luna S.A., Montevideo
Phone: +598 / 2 916 / 3589
E-Mail: studex-uruguay@studex.com.uy

