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NECHAJTE SA ZVÁBIŤ
KRÁSOU PRÍRODY
Norrsken v švédčine znamená polárna žiara. Vybralii sme si
tento výraz ako názov katalógu šperkov, ktoré sú inšpirované
neopakovateľnými čarovnými javmi švédskej prírody. Svetlo
dopadajúce v rôznych tvaroch a formách sa v prírode stáva
jedinečným a skutočne nadčasovým šperkom.

JARNÁ KOLEKCIA NORRSKEN
Obdobie hrajúce farbami a novým životom je ako stvorené
na to, aby nás nabilo energiou a pripomenulo nám dokonalosť
prírody. Aj naše kolekcie vo vás vyvolajú pocity šťastia, stanú sa
zdrojom vnútornej sily a pozitivity, s ktorou zdoláte všetko,
čo vás čaká. Oslávme spolu prírodné poklady.

MILUJEME ŠVÉDSKE SVETLÁ

VYTVORENÉ PRÍRODOU

PRECÍZNY VÝBER

REMESELNÉ MAJSTROVSTVO

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

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

ROZKOŠNÝ
TALIZMAN
PRE ŠŤASTIE
Ak si na vás sadne lienka, je to predzvesť
šťastného obdobia, v ktorom sa splnia vaše
priania. Privítajte jar jej čarovným dotykom!



 Náušnice Lady Bug Spinel
Materiál: mosadz, kamienky
prírodného čierneho spinelu, sklo.
Mosadzné pokovovanie. Dĺžka: 2 cm.

45450 29,99 €
2v1
 Náhrdelník a brošňa

Lady Bug Spinel

Materiál: mosadz, kamienky
prírodného čierneho spinelu, sklo.
Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 43 + 7 cm.
Brošňa: 2,5 x 2,5 cm.

45466 29,99 €
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Ružový kremeň
Podľa legendy má silu roztápať
zamrznuté srdcia a je symbolom
večnej, bezpodmienečnej lásky.



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

45467 26,99 €

 Prsteň Love Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň. Pokovovanie ružovým zlatom.

22,99 €
Prsteň Love Rose Quartz
je dostupný vo veľkostiach:
17 - kód 45483
18 - kód 45484
19 - kód 45485

 Náušnice Love Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, titán. Pokovovanie
ružovým zlatom.





NAVŽDY
VO VAŠOM
SRDCI
Prírodný ružový kremeň je nádherne vybrúsený
do tvaru srdca a vsadený do ružovozlatého šperku.
Ten pravý doplnok pre zamilovanú ženu.

45457 26,99 €
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Český krištáľ
Tradícia remeselného majstrovstva
v tvorbe skla sa v Českej republike
rozvíja už stovky rokov. Výsledkom
sú krištále obdivované po celom
svete pre svoju krásu
a vysokú kvalitu.

Pozlátenie
Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

LÚČE JARNÉHO
SLNKA
Elegantné hodinky zlatej farby s ciferníkom zdobeným
trblietavými kamienkami vám nádherne rozjasnia
zápästie. A slnečné dni budú ešte žiarivejšie.

 odinky Sunny
H
Materiál: zinková zliatina, zafírové
minerálne sklo, nehrdzavejúca oceľ,
mosadz, PU, české sklo. Pozlátenie.
Majú strojček Seiko. Priemer ciferníka:
2,5 cm.

45494 29,99 €
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Jahodový kremeň
Vďaka originálnemu sfarbeniu, ktoré
krášli rumenec korálových tónov, je
to jeden z najromantickejších
prírodných polodrahokamov. Vraví
sa, že prebúdza pozitívnu energiu.
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 Náušnice Butterfly

Strawberry Quartz

Materiál: mosadz, prírodný jahodový
kremeň, krištále kubických zirkónov.
Rozmery: Výška krúžkov: 1,5 cm.
Prívesok: 2 x 1 cm.

45448 29,99 €

 Prsteň Butterfly
Strawberry Quartz

Materiál: mosadz, prírodný jahodový
kremeň, krištále kubických zirkónov.
Mosadzné pokovovanie.

24,99 €
Prsteň Butterfly Strawberry Quartz
je dostupný vo veľkostiach:
17 - kód 45480
18 - kód 45481
19 - kód 45482

 Náhrdelník Butterfly

Strawberry Quartz

Materiál: mosadz, prírodný jahodový
kremeň, krištále kubických zirkónov.
Rozmery (retiazka + predĺženie):
58 + 7 cm.

INTRO TEXT
GLDN OBSIDIAN



OBKLOPME SA
KRÁSOU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Trblietavé krídla motýľov sa ako symbol nádeje
a nových začiatkov stali ozdobou našej jarnej
kolekcie. Vychutnajte si ženskosť a romantiku
v tej najpôvabnejšej podobe.



45464 29,99 €
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Tigrie oko
Odpradávna známe ako zdroj
sebavedomia a vnútornej sily.
Verí sa, že zbavuje strachu
a nastoľuje rovnováhu.







 Náušnice Willow Tiger Eye
Materiál: mosadz, prírodné tigrie oko.
Mosadzné pokovovanie.
Rozmery: 2 x 1 cm.

45447 24,99 €

 Prsteň Willow Tiger Eye
Materiál: mosadz, prírodné tigrie oko,
sklo. Mosadzné pokovovanie.

POD KORUNOU
VŔBY
Táto kolekcia je inšpirovaná vŕbou − dávnym
symbolom nezdolnosti a bezpečia. Započúvajte sa
do šumenia listov, s ktorými sa pohráva jarný vánok.

22,99 €
Prsteň Willow Tiger Eye
je dostupný vo veľkostiach:
17 - kód 45474
18 - kód 45475
19 - kód 45476

 Náhrdelník Willow Tiger Eye
Materiál: mosadz, prírodné tigrie
oko, sklo. Mosadzné pokovovanie.
Rozmery (retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.

45463 24,99 €
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 lnečné okuliare Chic
S
Materiál: nehrdzavejúca oceľ,
triacetát celulózy, mosadz, silikón,
recyklovaný polyester (vrecúško),
PU (puzdro).

45429 24,99 €

ŠTÝLOVÁ
OCHRANA
PRED SLNKOM

Dostanete ich v tvrdom
čiernom puzdre

 lnečné okuliare Willow
S
Materiál: PC, triacetát celulózy,
mosadz, recyklovaný polyester
(vrecúško), PU (puzdro).

45428 22,99 €

Dostanete ich v tvrdom
čiernom puzdre

Ultraľahký rám ružovozlatej farby alebo
extra veľké okuliare s nadčasovým vzorom jantáru?
Oboje pôsobia neskutočne žensky.
15



Dymový kremeň
Tento polodrahokam v sebe
ukrýva čosi zo zeme, popola, bahna
aj ílu a symbolizuje naše napojenie
na matku zem.

Kubický zirkón
O zirkóne sa traduje, že zvyšuje
sebavedomie, sústredenosť
a bystrosť majiteľa. Je to úžasný
kameň, ktorý vám pomôže
dosiahnuť vaše ciele.

ÓDA
NA RADOSŤ
Podobne, ako sa slnečnice vždy otáčajú
za slnkom, aj my túžobne očakávame
prvé jané lúče. Potešte sa nádherným
symbolom oddanosti a večnej lásky.

 Náhrdelník Sunflower Quartz
Materiál: mosadz, prírodný dymový
kremeň, krištále kubických zirkónov.
Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 43 + 7 cm.

45469 26,99 €
 Náušnice Sunflower Quartz
Materiál: mosadz, prírodný dymový
kremeň, krištále kubických zirkónov,
titán. Mosadzné pokovovanie.
Priemer: 1 cm.



45459 26,99 €
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Biely topás
Je symbolom nádeje, lásky
a šťastia, ktorý podľa legendy
vyžaruje silu a optimizmus.





 Prsteň Anemone Topaz
Materiál: mosadz, prírodný biely topás.
Mosadzné pokovovanie.

14,99 €
Prsteň Anemone Topaz je
dostupný vo veľkostiach:
17 - kód 45489
18 - kód 45490
19 - kód 45491

 Náušnice Anemone Topaz
Materiál: mosadz, prírodný biely topás.
Mosadzné pokovovanie. Dĺžka: 2,5 cm.

45492 17,99 €

 Náhrdelník Anemone Topaz
Materiál: mosadz, prírodný biely topás.
Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 40 + 6 cm.

NEŽNÝ
PRÍSĽUB JARI
Kvety narcisov svojimi rozovretými lupienkami pripomínajú
nadšené očakávanie toho, čo je pred nami. Ak sa chystáte
započať niečo nové, táto kolekcia je pre vás tou pravou!

45472 17,99 €
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Zelený avanturín


Zelený avanturín, považovaný
za kryštál šťastia, je talizman
optimizmu. Hovorí sa o ňom, že
napomáha dosiahnuť úspech.

 Náušnice Eden Aventurine
Materiál: mosadz, prírodný zelený
avanturín. sklo. Pokovovanie
striebrom. Krúžok: 1 cm.
Prívesok: 1,5 cm.

OBJAVTE
SVOJU SILU

45449 29,99 €

 Náhrdelník Eden Aventurine
Materiál: mosadz, prírodný zelený
avanturín, sklo. Pokovovanie
striebrom. Rozmery (retiazka +
predĺženie): 43 + 7 cm.

Ako symbol poznania a inteligencie je toto jablko
najdôležitejším kúskom sezóny. Siahnite po ňom,
ak potrebujete načerpať trocha sebavedomia
a sviežosti.

45465 29,99 €
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Serpentín
Je známy ako kameň nezávislosti,
podľa tradície človeku pomôže
čeliť novým výzvam a obdarí ho
silou a sebavedomím.





 Náušnice Dew Drop Serpentine
Materiál: mosadz, prírodný serpentín,
sklo, titán. Mosadzné pokovovanie.
Dĺžka: 5 cm.


45460 17,99 €

TUŠENIE NOVÝCH
ZAČIATKOV
Táto kolekcia je inšpirovaná krajinou za úsvitu, keď sa
ranná rosa trbliece na lupienkoch kvetov v očakávaní
nových možností, ktoré prináša rodiaci sa deň.

 Náhrdelník Dew Drop

Serpentine

Materiál: mosadz, prírodný serpentín,
sklo. Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 46 + 7 cm.

45471 22,99 €

 Náramok Dew Drop Serpentine
Materiál: mosadz, prírodný serpentín,
sklo. Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 18 + 5 cm.

45446 14,99 €
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Amazonit
Prírodný kameň vyžarujúci
upokojujúcu a povzbudzujúcu
energiu, je zdrojom
sebavedomia a nádeje.



 Náušnice Hail Amazonite
Materiál: mosadz, prírodný amazonit,
sklo, titán. Pokovovanie striebrom.
Dĺžka: 7 cm.

45458 26,99 €

VYCHUTNAJTE SI
KAŽDÝ OKAMIH

 Náhrdelník Hail Amazonite
Materiál: mosadz, prírodný amazonit,
sklo. Pokovovanie striebrom. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 60 + 7 cm.



45468 26,99 €

Kamienky amazonitu sú vybrúsené do geometrického
tvaru inšpirovaného posledným jarným snehom. Pomôžu
vám udržať si optimizmus a tešiť sa aj z maličkosti,
ktorými vás život obdarí.
25

Český krištáľ
Tradícia remeselného majstrovstva
v tvorbe skla sa v Českej republike
rozvíja už stovky rokov. Výsledkom
sú krištále obdivované po celom
svete pre svoju krásu
a vysokú kvalitu.

Pokovovanie ružovým
zlatom.
Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

NEKONEČNÁ
LÁSKA
 odinky Love Rose
H
Materiál: zinková zliatina, zafírové
minerálne sklo, nehrdzavejúca oceľ,
mosadz, české sklo. Majú strojček
Seiko. Šírka ciferníka: 2 cm.

Hodinky s elegantným retiazkovým remienkom
v romantickej ružovozlatej farbe a hranatým
ciferníkom vykladaným krištáľmi Preciosa −
dokonalý darček pre niekoho, kto je blízky
vášmu srdcu.

45495 49,99 €
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Ružový kremeň
Podľa legendy má silu roztápať
zamrznuté srdcia a je symbolom
večnej, bezpodmienečnej lásky.



PRVÉ JARNÉ
KVIETKY
Pôvabná a smelá snežienka je jedným z prvých
kvetov, ktoré sa v skorej jari objavujú pod
snehom. V tejto kolekcii zlatej farby ju dopĺňajú
kamienky prírodného ružového kremeňa
a labradoritu.

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.



 Náušnice Snow Drop

Labradorite

Materiál: mosadz, sklo, prírodný
ružový kremeň, labradorit, krištále
kubických zirkónov. Mosadzné
pokovovanie.

45493 26,99 €
 Náhrdelník Snow Drop

Labradorite

Materiál: mosadz, sklo, prírodný
ružový kremeň, labradorit, krištále
kubických zirkónov. Mosadzné
pokovovanie. Rozmery (retiazka +
predĺženie): 62 + 6 cm.

45473 29,99 €
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JARNÝ ZÁPAD SLNKA
Táto kolekcia zosobňuje čaro slnka zapadajúceho
nad lúkou, keď teplé ružové svetlo postupne
nadobúda ľadovo modré odlesky.
 Prsteň Bliss Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo, krištále kubických zirkónov.
Pokovovanie ružovým zlatom.



22,99 €
Prsteň Bliss Rose Quartz je
dostupný vo veľkostiach:
17 - kód 45477
18 - kód 45478
19 - kód 45479

 Náramok Bliss Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo, krištále kubických zirkónov.
Pokovovanie ružovým zlatom.



45445 27,99 €


 Náhrdelník Bliss Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo, krištále kubických zirkónov.
Pokovovanie ružovým zlatom. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 61 + 7 cm.

45462 29,99 €



 Náušnice Bliss Rose Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo, krištále kubických zirkónov,
titán. Pokovovanie ružovým zlatom.
Dĺžka: 2.5 cm.

45461 29,99 €

Kubický zirkón

Ružový kremeň

O zirkóne sa traduje, že zvyšuje
sebavedomie, sústredenosť a bystrosť
majiteľa. Je to úžasný kameň, ktorý vám
pomôže dosiahnuť vaše ciele.

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

SPOJENÁ SO SVOJÍM
VNÚTROM
Ružovozlatý náhrdelník s príveskom v tvare zámku z prírodného
ružového kremeňa pripomína tajné zákutia prírody, kde môžete
oslobodiť svoju myseľ a osviežiť dušu.

 áhrdelník Lock Rose Quartz
N
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery (retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.

45470 24,90 €
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DUCH DIVOČINY
Zlatistá brošňa s vyobrazeným tigrom, symbolom sily
a odvahy, je skrášlená drahokamom z tigrieho oka
a trblietavými sklenenými krištáľmi.

Tigrie oko

Modrý topás

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

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

 rošňa Tiger Eye
B

 rošňa Owl
B

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

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

44736 34,99 €

44737 34,99 €

MÚDROSŤ
PRÍRODY
Sova je univerzálnym symbolom múdrosti. Našu brošňu
zdobí striebristá sovička s lesklým skleneným perím
v tónoch švédskej oblohy a s očami z ľadovo modrého
prírodného topásu.
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Ružový kremeň
Podľa legendy má silu roztápať
zamrznuté srdcia a je symbolom
večnej, bezpodmienečnej lásky.


ŠVÉDSKE KVETY
Dolaďte svoj elegantný outfit jemnými kvetinovými
šperkami v ružovozlatej farbe. Sú posiate trblietavými
sklenenými kamienkami a ich srdce tvorí čistý ružový
kremeň.

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



44741 29,99 €
 Náhrdelník Flowery Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo. Pokovovanie ružovým
zlatom. Rozmery (retiazka +
predĺženie): 43 + 7 cm.





44836 29,99 €
 Náramok Flowery Quartz
Materiál: mosadz, prírodný ružový
kremeň, sklo. Pokovovanie ružovým
zlatom. Rozmery (retiazka +
predĺženie): 18 + 5 cm.

44697 27,99 €

37

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

Pokovovanie
ružovým zlatom.
Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

VEČNÁ RUŽA
 odinky Flower
H

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

Materiál: zinková zliatina, zafírové
minerálne sklíčko, nehrdzavejúca oceľ,
sklo. Pokovovanie ružovým zlatom.
Majú strojček Seiko. Priemer
ciferníka: 3 cm.

44739 34,99 €

45067 54,99 €

 rošňa Flower Quartz
B

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



 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

SEVERSKÁ
OBLOHA
Kolekcii šperkov s farebným tekutým vzorom dominuje
ľadovo modrý kameň topásu spestrený trblietavými
sklenenými krištáľmi. Šperky sú inšpirované polárnou
žiarou na tajomnej švédskej oblohe.

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

44875 39,99 €

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

44745 37,99 €
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Červený granát
Je známy aj ako kameň kreatívneho
ohňa. Traduje sa, že človeku pomáha
zvýšiť sebadôveru a vyjadriť svoju
jedinečnosť.



JARNÁ NÁMRAZA
Jemné ružovozlaté šperky sú inšpirované ľadovou srieňou na drobných
bobuľkách ovocia. Zdobia ich krištále z českého skla v medových tónoch,
mliečnobiele sklenené perly a prírodný sýtočervený granát.

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

44761 42,99 €
 Náramok Delicious Garnet
Materiál: mosadz, české krištále, prírodný
granát. Pokovovanie ružovým zlatom.
Rozmery (retiazka + predĺženie):
19 + 5 cm.

44730 42,99 €


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

37,99 €

2v1



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


19 – kód 45062

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

44920 42,99 €
43



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.

44743 37,99 €

 Náhrdelník Sunset Garnet
Materiál: mosadz, sklo, prírodný granát.
Mosadzné pokovovanie. Rozmery
(retiazka + predĺženie): 43 + 7 cm.

44839 39,99 €

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.
45

Zlatý obsidián
Pre jeho žiarivý zlatistý lesk sa
traduje, že odhaľuje skrytú pravdu
a ochráni svojho nositeľa proti
negatívnej energii.


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

44752 34,99 €
 Náhrdelník Golden Obsidian
Materiál: mosadz, sklo, prírodný zlatý
obsidián. Mosadzné pokovovanie.
Rozmery (retiazka + predĺženie):
43 + 7 cm.

44919 34,99 €
 Prsteň Golden Obsidian
Materiál: mosadz, sklo, prírodný zlatý
obsidián. Mosadzné pokovovanie.



29,99 €

PRIRODZENÁ HARMÓNIA
Podobne ako dážď obdarí jarné kvety novým životom
a farbami, aj tieto šperky obohatia váš vzhľad o súhru
výnimočných detailov, vďaka ktorým zanecháte
nezabudnuteľný dojem.

Prsteň Golden Obsidian je
dostupný vo veľkostiach:
16 – kód 45043
17 – kód 45044



18 – kód 45045
19 – kód 45046
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Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

Zafírové
nepoškriabateľné sklo
Strojček Seiko

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

45065 49,99 €

ČIERNE NOCI

POLÁRNA ŽIARA

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.

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

 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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AKO ČISTIŤ ŠPERKY NORRSKEN

ZNAČKA KVALITY

Šperky pravidelne leštite jemnou handričkou, aby ste
predišli zanášaniu potu, povlakov či iných nečistôt.
Ak dôjde ku kontaku šperkov s vodou, utrite ich
jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
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.
Všetky šperky sú označené
logom kolekcie Norrsken.

TYPY ZAPÍNANIA NÁUŠNÍC

PREDLOHY VEĽKOSTI PRSTEŇOV

EXKLUZÍVNE BALENIE
Šperky Norrsken vás očaria nielen krásnym,
detailným spracovaním. Každý z nich je precízne
zabalený v hodvábnom vrecúšku so strapcami
a v elegantnej krabičke v typickej farbe s logom kolekcie.

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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