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Zima je v Škandinávii najtmavším, ale zároveň aj najviac
inšpiratívnym obdobím. Krajina je pokrytá snehom, slnko sa
odráža na postriebrených zamrznutých jazerách a na oblohe
sa odohráva fascinujúca hra svetiel polárnej žiary.
Norrsken, názov nášho katalógu šperkov, je inšpirovaný
práve týmto úžasným prírodným divadlom na švédskej
oblohe. Toto svetlo, vrhané do rôznych tvarov a foriem, sa
v prírode stáva jedinečným a skutočne nadčasovým šperkom.

VYTVORENÉ PRÍRODOU

MILUJEME ŠVÉDSKE SVETLÁ

PRECÍZNY VÝBER

REMESELNÉ MAJSTROVSTVO

Prírodné polodrahokamy, vybrané pre
svoju spätosť s prírodou, špeciálnu atmosféru
a jedinečné vlastnosti, sú korunovačnými
klenotmi Norrskenu.

Neustále sa meniaca švédska obloha plná svetiel
je pre nás silnou inšpiráciou. Šperky Norrsken,
odzrkadľujúce meniace sa čaro prírody, vnesú
do vášho okolia záplavu nádherných svetiel.

Prírodné kamene sme vybrali pre ich jedinečnú
krásu. Sú osadené do výnimočných šperkov,
kde nádherne vynikne ich unikátnosť, a tak si
môžete vychutnávať pocit, že vaše šperky
sú len a len vaše.

Sme hrdí na to, že každý kamienok
je opracovaný a osadený ručne
so zreteľom na individuálne
vlastnosti daného materiálu.
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SYMBOL
NEHYNÚCEJ
LÁSKY
Dotvorte svoj elegantný outfit
jemnou kvetinkovou brošňou
v ružovozlatej farbe. Je posiata
ligotavými sklenenými kamienkami
a jej srdce tvorí čistý ružový kremeň.

| Slávnostné
Dizajn a štýl
Objavte čaro noci a zažiarte ako
hviezdy na oblohe! Každý detail
šperku je dôkladne premyslený
a exkluzívne dotvorený s citom
pre ženskosť.

Ružový kremeň
podľa legendy má silu
roztápať zamrznuté srdcia
a je symbolom večnej,
bezpodmienečnej lásky.

 rošňa Flower Quartz
B

Pokovovanie
ružovým zlatom.

Materiál: sklo, prírodný
ružový kremeň. Pokovovanie
ružovým zlatom.
Rozmery: 4 x 2 cm.

44739 34,99 €

5

Ružový kremeň
podľa legendy má silu
roztápať zamrznuté srdcia
a je symbolom večnej,
bezpodmienečnej lásky.



Pokovovanie
ružovým zlatom.

 Prsteň Flowery Quartz
Materiál: mosadz, prírodný
ružový kremeň, sklo.
Pokovovanie ružovým zlatom.



26,99 €
Prsteň Flowery Quartz
je dostupný vo veľkostiach:
16 – kód 45028
17 – kód 45029
18 – kód 45030
19 – kód 45031

 Náramok Flowery Quartz
Materiál: mosadz, prírodný
ružový kremeň, sklo.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 18 + 5 cm.

44697 27,99 €
 Náhrdelník Flowery

Quartz

Materiál: mosadz, prírodný
ružový kremeň, sklo.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 43 + 7 cm.


44836 29,99 €
 Náušnice Flowery Quartz



Materiál: mosadz, prírodný
ružový kremeň, sklo.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: 4 x 2 cm.

44741 29,99 €

7

VEČNÁ
RUŽA
Pokovovanie
ružovým zlatom.

Hodinky v ružovozlatej farbe
so sklenenými krištálikmi
na číselníku a s ružovými
ozdobami na perlovo bielom
pozadí v sebe spájajú estetiku
náramku a funkčnosť hodiniek.

Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

 odinky Flower
H
Hodinky v ružovozlatej farbe so sklenenými
krištálikmi na číselníku a s ružovými ozdobami na
perlovo bielom pozadí. Materiál: zinková zliatina,
zafírové minerálne sklíčko, nehrdzavejúca oceľ,
sklo. Pokovovanie ružovým zlatom. Majú strojček
Seiko. Priemer ciferníka: 3 cm.

45067 54,99 €
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Tigrie oko
Tento zlatohnedý kremeň,
hrajúci farbami jantáru či
škorice, sa už od čias Rímskej
ríše používal ako amulet sily.

2v1



 Náhrdelník Forest

Tiger Eye

Náhrdelník tvoria dve zlatisté
retiazky s ručne lešteným
prírodným kameňom tigrie oko,
ktorý je zasadený do prívesku
v tvare žaluďa posiateho
sklenenými krištálikmi. Materiál:
mosadz, sklo, prírodný kameň
tigrie oko. Mosadzné
pokovovanie. Rozmery: dĺžka
(retiazka + predĺženie):
70 + 7 cm.

44899 34,99 €

 Náušnice Forest

Tiger Eye

Zlatisté náušnice s prírodným
kameňom tigrie oko zasadeným
do prívesku v tvare žaluďa.
Prívesky sa dajú odpojiť a krúžky
môžete nosiť aj samostatne.
Materiál: mosadz, prírodný
kameň tigrie oko. Mosadzné
pokovovanie. Rozmery: 4 cm.

44749 34,99 €



ŠPERKY
LESNÝCH VÍL
Tigrie oko, očarujúci kameň a symbol
životodarnej sily prírody, je osadený
v prívesku v tvare žaluďa, ktorý je
ozdobený sklenenými krištálikmi.
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JESENNÁ
NÁMRAZA
Tieto jemné ružovozlaté šperky
sú inšpirované ľadovou srieňou
na drobných bobuľkách neskorého
jesenného ovocia. Sú ozdobené
českými krištáľmi vo farbe medu,
krémovobielymi sklenenými perličkami
a sýtočervenými kamienkami
z prírodného granátu.
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Biely topás
Je symbolom nádeje,
lásky a šťastia, ktorý
podľa legendy vyžaruje
silu a optimizmus.

TRBLIETAVÝ
SNEH
Postriebrená kolekcia
šperkov s kvapôčkami
striebornosivých sklenených
perličiek a s kamienkami bieleho
topásu v tvare diamantov je
inšpirovaná švédskou zimnou
krajinou pokrytou mäkkou
snehovou prikrývkou.



 Náušnice
Shimmering Topaz
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
biely topás. IPS pokovovanie.
Rozmery: 2,5 cm.

44771 37,99 €

 Náhrdelník
Shimmering Topaz



Materiál: mosadz, sklo, prírodný
biely topás. IPS pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka
+ predĺženie): 43 + 7 cm.

45027 54,99 €
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Čierny spinel
Patrí k najvzácnejším
prírodným drahým kameňom
a podľa tradície odpudzuje
negativitu, pôsobí inšpiratívne
a podporuje sebavedomie.



Pokovovanie
ružovým zlatom.

 Náhrdelník Precious Spinel
Materiál: mosadz, české krištále,
čierny spinel. Pokovovanie ružovým
zlatom. Rozmery: dĺžka (retiazka
+ predĺženie): 43 + 7 cm.

44838 32,99 €

INŠPIROVANÉ PLODMI
ČIERNEJ BAZY
Sladké plody bazy, ktoré skrášľujú zimné švédske lesy,
sa stali inšpiráciou pre túto skvostnú kolekciu šperkov
ladenú do ružovozlatej a zdobenú čiernymi sklenenými
kryštálmi a kamienkami z čierneho spinelu v tvare
diamantov.



 Náušnice Precious Spinel
Materiál: mosadz, titán, české
krištále, čierny spinel. Pokovovanie
ružovým zlatom. Rozmery: 5,5 cm.

44768 32,99 €
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ČIERNE
NOCI
Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

Hodinky s čiernym remienkom
z umelej kože príjemným na dotyk
a s kruhovým ciferníkom. Vo vnútri
ciferníka sa striedajú čierne
a trblietavé prvky a jeho okraj zdobia
nespočetné sklenené krištáliky, ktoré
vašej ruke dodajú pravú iskru.

 odinky Black Sparkling
H
Materiál: zinková zliatina, zafírové
minerálne sklíčko, nehrdzavejúca oceľ,
PU, sklo. Majú strojček Seiko.
Priemer ciferníka 3,5 cm.

45063 47,99 €
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Čierny hematit
Má unikátny striebristočierny
odtieň a niektorí ľudia mu
pripisujú stabilizačné či
upokojujúce vlastnosti.

 Náušnice Drop Hematite
Materiál: mosadz, sklo, titán,
prírodný drvený hematit.
Ródiové pokovovanie.
Rozmery: 3 x 1,5 cm.

44762 29,99 €

 Náhrdelník Drop

Hematite

Materiál: mosadz, sklo,
prírodný drvený hematit.
Ródiové pokovovanie. Rozmery:
dĺžka (retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.



POLNOČNÉ
KVAPKY ROSY



V striebristých šperkoch sú osadené
kamienky z čierneho hematitu
a trblietavé sklenené krištáliky.
Svojím ladným padavým tvarom
pripomínajú kvapôčky rosy
ligotajúce sa za svitu mesiaca.

44837 29,99 €
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ĽADOVÁ
KRAJINA



Biely topás
Je symbolom nádeje,
lásky a šťastia, ktorý podľa
legendy vyžaruje silu
a optimizmus.

Tieto šperky, skrášlené prírodnými
kamienkami z bieleho topásu
a modrými kubickými zirkónmi,
sú inšpirované najmrazivejšími
severskými zákutiami.

 Náušnice Icy Topaz
Materiál: mosadz, titán, kubické
zirkóny, sklo, prírodný biely topás.
Ródiové pokovovanie.
Rozmery: 2,5 x 1 cm.

44748 37,99 €

 Prsteň Icy Topaz
Materiál: mosadz, kubické zirkóny,
sklo, prírodný biely topás.
Ródiové pokovovanie.

29,99 €




Prsteň Icy Topaz Ring je
dostupný vo veľkostiach:
16 – kód 45032
17 – kód 45036
18 – kód 45037
19 – kód 45038

 Náhrdelník Icy Topaz
Materiál: mosadz, kubické zirkóny,
sklo, prírodný biely topás. Ródiové
pokovovanie. Rozmery: dĺžka
(retiazka + predĺženie): 43 + 7 cm.

44998 57,99 €
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Ružový kremeň
podľa legendy má silu
roztápať zamrznuté srdcia
a je symbolom večnej,
bezpodmienečnej lásky.



Pokovovanie
ružovým zlatom.



 Náušnice Lace Quartz
Materiál: mosadz, titán, sklo,
prírodný ružový kremeň.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: 3 x 2 cm.

44747 34,99 €

 Náhrdelník Lace Quartz
Materiál: mosadz, sklo,
prírodný ružový kremeň.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 43 + 7 cm.

44879 37,99 €

 Prsteň Lace Quartz
Materiál: mosadz, sklo,
prírodný ružový kremeň.
Pokovovanie
ružovým zlatom.

34,99 €
Prsteň Lace Quartz
je dostupný vo veľkostiach:
17 – kód 45051
18 – kód 45052
19 – kód 45053
20 – kód 45054



POD
ZÁVOJOM
SNEHU
Nádhernej ružovozlatej kolekcii šperkov
dominuje kameň z ružového kremeňa,
ktorý je dozdobený trblietavými
sklenenými kamienkami. Šperky
sú inšpirované kvetmi stúlenými
pod závojom snehu.
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Ametyst
Okúzľujúci ametyst svojím
vzhľadom evokuje pokoj a čistotu.
Hovorí sa, že roztápa negatívne
pocity, ako hrejivé slnečné lúče
ľadovú krajinu.


PRVÉ JARNÉ
KVIETKY

Pokovovanie
ružovým zlatom.



Sila zimy pomaly slabne a nastupuje jar.
Kolekcia týchto jemných zlatoružových
šperkov s ametystovými kameňmi
a sklenenými krištálikmi je inšpirovaná
prvými jarnými kvietkami, ktoré
vykúkajú spod snehu.

 Náhrdelník Sparkling Amethyst
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
ametyst. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: dĺžka (retiazka + predĺženie):
41 + 7 cm.

44999 64,99 €

 Prsteň Sparkling Amethyst
Materiál: mosadz, sklo,
prírodný ametyst. Pokovovanie
ružovým zlatom.

37,99 €
Prsteň Sparkling Amethyst
je dostupný vo veľkostiach:
17 – kód 45055
18 – kód 45056
19 – kód 45057
20 – kód 45058

 Náušnice Sparkling Amethyst
Materiál: mosadz, titán, sklo, prírodný
ametyst. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: 3 cm.



44798 49,99 €

29

Zlatý obsidián
Pre jeho žiarivý zlatistý
lesk sa traduje, že svojim
nositeľom pomáha nájsť
nové, vynikajúce príležitosti.

 Náhrdelník Golden

Obsidian

Materiál: mosadz, sklo, prírodný
zlatý obsidián. Mosadzné
pokovovanie. Rozmery: dĺžka
(retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.




44919 34,99 €
 Náušnice Golden

Obsidian

Materiál: mosadz, titán, sklo,
prírodný zlatý obsidián.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: 5 cm.

44752 34,99 €

 Prsteň Golden Obsidian

ZIMNÁ
BÚRKA

Materiál: mosadz, sklo, prírodný
zlatý obsidián. Mosadzné
pokovovanie.

Zimné búrky bývajú strhujúcim
divadlom živlov. Stali sa preto
inšpiráciou pre dizajn šperkov
s ručne leštenými kameňmi zlatého
obsidiánu obklopenými žiarivými
sklenenými krištálikmi.

29,99 €


Prsteň Golden Obsidian je dostupný
vo veľkostiach:
16 – kód 45043
17 – kód 45044
18 – kód 45045
19 – kód 45046
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POLÁRNA
ŽIARA
Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

Dodajte svoju vzhľadu rafinovanosť
so striebristými hodinkami, ktoré
sú vyzdobené čiernymi a priesvitnými
sklenenými krištálikmi a spestrené
tmavým ciferníkom hýriacim
dúhovými farbami.

 odinky Sleek Drop
H
Materiál: zinková zliatina, zafírové
minerálne sklíčko, nehrdzavejúca oceľ,
sklo. Majú strojček Seiko. Priemer
ciferníka 3 cm.

45065 49,99 €
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Labradorit
Obyvatelia severu
považovali labradorit
za posvätný kameň a verili,
že v sebe nesie vlastnosti
absorbované z polárnej
žiary, ako je sila
a schopnosť premeny.



Pokovovanie
ružovým zlatom.

DNI
PONORENÉ
DO ŠERA
Melancholické šero dlhých zimných dní
sa odráža aj v týchto fascinujúcich
ružovozlatých šperkoch. Kvetinové
prvky v secesnom štýle sú vyzdobené
trblietavými sklenenými krištálikmi
a kameňom z prírodného labradoritu.

 Náhrdelník Pearly

Labradorite

Materiál: mosadz, sklo, prírodný
labradorit. Pokovovanie
ružovým zlatom. Rozmery
(dĺžka + predĺženie): 43 cm.

45026 54,99 €



 Náušnice Pearly

Labradorite

Materiál: mosadz, sklo,
prírodný labradorit.
Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: 3,5 x 1 cm.

44753 37,99 €
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ŠVÉDSKA
OBLOHA
Kolekcii šperkov s farebným tekutým
vzorom dominuje ľadovo-modrý
kameň topásu spestrený trblietavými
sklenenými krištálikmi. Šperky sú
inšpirované polárnou žiarou
na tajomnej severskej oblohe.



Modrý topás
Modrý topás sa často spája
s vernosťou a úprimnosťou.
Symbolizuje nikdy nekončiacu
lásku a priateľstvo.



 Náušnice Norrsken Topaz
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
topás, titánové zapínanie. Ródiové
pokovovanie. Rozmery: 2 x 1,5 cm.

44745 37,99 €

 Prsteň Norrsken Topaz
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
topás. Ródiové pokovovanie.

37,99 €
Prsteň Norrsken Topaz
je dostupný vo veľkostiach:
16 – kód 45047
17 – kód 45048
18 – kód 45049
19 – kód 45050


 Náhrdelník Norrsken Topaz
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
topás. Ródiové pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 43 + 7 cm.

44875 39,99 €
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Červený granát



Je známy aj ako kameň
kreatívneho ohňa. Traduje
sa, že človeku pomáha
zvýšiť sebadôveru a vyjadriť
svoju jedinečnosť.



 Náušnice Sunset Garnet
Materiál: mosadz, sklo,
prírodný granát, titánové
zapínanie. Mosadzné
pokovovanie. Ruský patent.
Rozmery: 2 cm.

OHNIVOČERVENÝ
ZÁPAD SLNKA
Šperky s okrúhlymi príveskami
v malinovočervenej farbe s kameňmi
z prírodného granátu sú skrášlené kvetinovými
prvkami a trblietavými sklenenými krištálikmi.
Svojím jasnočerveným vzhľadom pripomínajú
ohnivú gloriolu zapadajúceho slnka.

44743 37,99 €

 Náhrdelník Sunset Garnet
Náhrdelník s okrúhlym
príveskom v malinovočervenej
farbe s kameňmi z prírodného
granátu je spestrený
kvetinovými prvkami
a trblietavými sklenenými
krištálikmi. Materiál: mosadz,
sklo, prírodný granát.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka
+ predĺženie): 43 + 7 cm.

44839 39,99 €
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MÚDROSŤ
PRÍRODY
Sova je univerzálnym symbolom múdrosti.
Našu brošňu zdobí striebristá sovička s lesklým
skleneným perím v zimných odtieňoch a s očami
z ľadovo-modrého prírodného topásu.

DUCH
DIVOČINY
Zlatistá brošňa s vyobrazeným tigrom,
symbolom sily a odvahy, je skrášlená
drahokamom z tigrieho oka
a trblietavými sklenenými krištálikmi.

Modrý topás
Modrý topás sa často spája
s vernosťou a úprimnosťou.
Symbolizuje nikdy nekončiacu
lásku a priateľstvo.

 rošňa Owl
B
Materiál: mosadz,
sklo, prírodný topás.
Ródiové pokovovanie.
Rozmery: 5 x 2 cm.

44737 34,99 €

Tigrie oko
Tento zlatohnedý kremeň,
hrajúci farbami jantáru či škorice,
sa už od čias Rímskej ríše používal
ako amulet sily.

 rošňa Tiger Eye
B
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
kameň tigrie oko. Mosadzné
pokovovanie. Rozmery:
3 x 4 cm.

44736 34,99 €
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| Na bežné nosenie
Sila jednoduchosti
Tieto doplnky sú inšpirované švédskou prírodou a ich
cieľom je dodať všedným dňom nádych výnimočnosti.
Decentné šperky, vďaka ktorým zažiarite ako striebristá
ľadová prikrývka na slnku.

POLÁRNA
ŽIARA
Tri mystické farby a žiarivé kubické zirkóny
v kolekcii Northern Agate pripomínajú tanec farieb
polárnej žiary na švédskej oblohe. Srdcom kolekcie
je prírodný belasý achátový kameň.

43



Achát
Achát sa zvykne nazývať
aj dúhou na Zemi a niektorí
ľudia mu prisudzujú pocity
harmónie a vyváženosti tela,
mysle a ducha.

 Prsteň Northern Agate



Materiál: mosadz, sklo,
prírodný belasý achát,
krištáliky kubických zirkónov.
Ródiové pokovovanie.

22,99 €
Prsteň Northern Agate
je dostupný vo veľkostiach:
17 – kód 44986
18 – kód 44987
19 – kód 44988
20 – kód 44989

 Náušnice Northern Agate


Materiál: mosadz, sklo, titán,
prírodný belasý achát, krištáliky
kubických zirkónov. Ródiové
pokovovanie. Rozmery: 2 cm.

44977 27,99 €

 Náhrdelník Northern Agate
Materiál: mosadz, sklo, prírodný
belasý achát. Ródiové pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 55,5 + 6 cm.

44974 27,99 €
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Achát mramorovomachovej farby
Podmanivé odtiene
zelenej na tomto prírodnom
kameni evokujú pokoj
a povzbudzujú k hlbšiemu
spojeniu s prírodou.


 Náhrdelník Moss Agate
Materiál: mosadz, prírodný
achát machovozelenej farby,
krištáliky kubických zirkónov.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 43 + 6 cm.

44972 22,99 €

 Náušnice Moss Agate
Materiál: mosadz, prírodný
achát, krištáliky kubických
zirkónov. Mosadzné
pokovovanie. Testované
na nikel. Rozmery: 4 x 1,6 cm.

44975 22,99 €

HLBOKÉ LESY
Mramorovozelený achátaový kameň, organicky
vyformovaný a ručne osadený do sady šperkov,
svojím prírodným vzhľadom pripomína machom
porastené rozľahlé lesy. Doplnky sú spestrené
krištálikmi kubických zirkónov.

 Prsteň Moss Agate



Materiál: mosadz, prírodný
achát, krištáliky kubických
zirkónov. Mosadzné
pokovovanie.

22,99 €
Prsteň Moss Agate
je dostupný vo veľkostiach:
17 – kód 44979
18 – kód 44980
19 – kód 44981
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Citrín
Citrín sa vďaka svojim
výrazným žltým odtieňom
spája s radosťou, hojnosťou
a pozitívnymi zmenami.





 Náušnice Golden Citrine
Materiál: mosadz, prírodný
citrín, kubické zirkóny.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: 2,5 cm.

44976 24,99 €

LÚČE ZIMNÉHO
SLNKA
Žiarivé žlté odlesky na hladkom povrchu
citrínu evokujú odraz zlatistých lúčov
zapadajúceho zimného slnka na ľadom
pokrytej švédskej krajine. Šperky sú
dozdobené jasnočervenými kubickými
zirkónmi.

 Prsteň Golden Citrine
Materiál: mosadz, prírodný
citrín, kubické zirkóny.
Mosadzné pokovovanie.

24,99 €
Prsteň Golden Citrine je
dostupný vo veľkostiach:
17 – kód 44983
18 – kód 44984
19 – kód 44985



 Náhrdelník Golden

Citrine

Materiál: mosadz, prírodný
citrín, kubické zirkóny.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 43 + 6 cm.

44973 24,99 €
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Červený granát
Je známy aj ako kameň kreatívneho
ohňa. Traduje sa, že človeku
pomáha zvýšiť sebadôveru
a vyjadriť svoju jedinečnosť.



 Náhrdelník Delicious Garnet



Materiál: mosadz, sklo, prírodný
granát. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: dĺžka (retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.

44920 42,99 €

 Prsteň Delicious Garnet
Materiál: mosadz, české krištále,
prírodný granát. Pokovovanie
ružovým zlatom.

37,99 €

3v1


Prsteň Delicious Garnet je
dostupný aj vo veľkostiach:
17 – kód 45060
18 – kód 45061
19 – kód 45062

 Náramok Delicious Garnet
Materiál: mosadz, české krištále,
prírodný granát. Pokovovanie ružovým
zlatom. Rozmery: dĺžka (retiazka +
predĺženie): 19 + 5 cm.

2v1

44730 42,99 €

 Náušnice Delicious Garnet
Materiál: mosadz, titán, sklo, prírodný
granát. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery: 3 cm.

44761 42,99 €
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EXKLUZÍVNE
BALENIE

Ako čistiť šperky Norrsken

Značka kvality

Šperky pravidelne leštite jemnou handričkou,
aby ste predišli zanášaniu potu, povlakov či
iných nečistôt.

Všetky šperky sú označené
logom kolekcie Norrsken.

Ak dôjde ku kontaku šperkov s vodou, utrite ich
jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Každý šperk Norrsken je precízne zabalený
v hodvábnom puzdre so strapcami a v elegantnej
krabičke v typickej farbe s logom kolekcie.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na báze
acetónu ani čistiace prostriedky na báze
alkoholu. Vyhnite sa aj používaniu bielidiel,
chlórovej či slanej vody.
Nepoužívajte ultrazvukové čističe ani leštiace
tekutiny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
pokovovania šperkov a kameňov.
Šperky skladujte na suchom mieste chránenom
pred priamym slnkom, ideálne v puzdre
Norrsken, v ktorom ste ich dostali.

Typy zapínania náušníc

Predlohy veľkosti prsteňov
Položte prsteň, ktorý najčastejšie nosíte, na prstene
vyznačené na obrázku. Porovnajte ich priemery
a zistite, ktorá veľkosť je pre vás ideálna. Takto
môžete jednoducho zistiť aj veľkosť prsteňa
vašej partnerky / partnera!

dámsky patent

kruhové zapínanie

ruský patent

puzeta

omega

klapkové zapínanie

Ako sa starať o svoje šperky
Keď šperky
nepoužívate,
uchovávajte ich
v špeciálnej krabičke.

Pravidelne a po
každom použití
šperky čistite jemnou
handričkou.

Pred sprchovaním
alebo plávaním si
šperky dajte dole.

Vyhnite sa kontaktu
šperkov s parfumom
alebo krémami
na telo či ruky.

Pred spaním alebo
fyzickou aktivitou si
šperky zložte.

Chráňte ich pred
kontaktom s vodou:
pred umývaním rúk si
ich zložte.

Veľkosť 16

Veľkosť 17

Veľkosť 19

Veľkosť 18

Veľkosť 20
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