OBRACZKI SLUBNE

1. Klasyczny i elegancki symbol miłości - tylko w naszym sklepie!

MODELE OBRĄCZEK

dostępne w naszym asortymencie, to ponadczasowa biżuteria, która zadowoli

niejedną Pannę Młodą i Pana Młodego. Wybrane przez Państwa modele zostaną wykonane zgodnie
z oczekiwaniami. Zadbamy by nasza realizacja była niepowtarzalna.
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3. Materiał z jakiego wykonujemy obrączki
W naszej ofercie proponujemy wyłącznie produkty z próby 585. Dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na nią?
Jest to wariant uważany za jeden z najlepszych. Przede wszystkim, ma w sobie więcej kruszcu niż innych,
dodatkowych metali. Dzięki takiej mieszance, stop nie jest zbyt giętki i elastyczny, jest więc w stanie przetrwać
wiele lat. Jednym z podstawowych wyrobów, do których wykorzystuje się ten stop są obrączki, które wiele osób
nosi ciągle, bez ściągania. Warto również dodać, że zbyt duży dodatek innych metali powoduje to,
że dany element biżuterii może łatwo pokryć się patyną - wariant 585 jest jednak na to bardzo odporny!
Warto wiedzieć, że innym sposobem na wyrażenie zawartości procentowej są karaty.
Wyrób odpowiadający stopowi 585 to złoto 14-karatowe. Nasze produkty, a także wykorzystane w nich
materiały, przebadane są przez Państwowy Urząd probierczy, posiadają wybite cechy probiercze
potwierdzające autentyczność zawartego kruszcu w wyrobie.
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5. Opakowanie
Do obrączek ślubnych dołączamy bezpłatnie eleganckie etui, w którym bezpiecznie przechowasz zakupione
produkty.

6. Dedykacja
Na specjalne życzenie przyszłych małżonków, oferujemy opcję grawerunku w wewnętrznej części obrączki możemy wyżłobić na nich datę ceremonii, Wasze inicjały lub miłosną wiadomość od partnera

7. Terminy - Zakup w miarę wcześnie złote obrączki przed ceremonią!
Nie pozwól, aby przygotowania do wesela i ceremonii całkowicie Cię przytłoczyły - zakup obrączki ślubne
odpowiednio wcześnie, aby móc ze spokojem wypowiedzieć sakramentalne „TAK”!
Chcesz sprawić, aby biżuteria była wyjątkowa? Na Twoje życzenie ozdobimy pierścionek dodatkowymi
cyrkonami lub diamentami do których dołączamy certyﬁkaty potwierdzające autentyczność.
Termin realizacji obrączek 3-20 dni roboczych

1, JASMINE

2. PEONY

3. ROSE

Złote obrączki płaskie diamentowe
brzegi plus diamentowy pasek próby 585

Złote biało żółte obrączki z 5 kamieniami
próby 585

Złote dwukolorowe obrączki
diamentowane po środku próby 585

5 mm, żółte złoto, białe złoto, różowe złoto

5/6 mm, żółto-białe złoto, biało-różowe złoto
damska-cyrkonie lub diamenty

5 mm, żółto-białe złoto, biało-różowe złoto,
damska-cyrkonie lub diamenty

5. BERGAMOT

6. DAISY

Złote lekko półokrągłe obrączki żółto białe
5 kamieni próby 585

Złote obrączki mat wzdłużny dwie fazy
próby 585

Złote obrączki płaskie fazowane 5 mm
próby 585

4/5 mm, żółto-białe złoto, biało-różowe złoto,
damska- cyrkonie lub diamenty, bez kamieni

5/6 mm, żółte złoto, białe złoto, różowe złoto

4/5/6 mm, żółte złoto, białe złoto, różowe złoto,
damska cyrkonia lub diament

7. FREESIA

8. CAMELLIA

9, DAHLIA

Złote obrączki półokrągłe 5 mm próby 585

Złote biało żółte obrączki z 5 kamieniami
próby 585

4. LILY

3/4/5/6 mm żółte złoto, białe złoto,
różowe złoto, damska cyrkonie lub diamenty,
bez kamieni

5/6 mm, żółto-białe złoto, biało-różowe złoto
damska-cyrkonie lub diamenty

10. MARIGOLD

11. ASTER

Złote półokrągłe obrączki z białym
paseczkiem w środku próby 585

Złote półokrągłe obrączki mat wzdłużny
ścięte brzegi próby 585

4/5 mm biało- żółte złoto, biało-różowe złoto

5/6 mm żółte złoto, białe złoto, różowe złoto,
damska-cyrkonie lub diamenty, bez kamieni

Złote płaskie obrączki żółto białe próby 585
5/6 mm żółto-białe złoto, biało-różowe złoto,
białe złoto, damska-cyrkonie lub diamenty,
bez kamieni

OBRĄCZKI ŚLUBNE
OBRACZKI

Zawarcie związku małżeńskiego to przepiękne wspomnienie, które pozostanie
z Wami na lata. Warto przedłużyć je w formie eleganckiej biżuterii, która
codziennie będzie Wam przypominać o tym szczęśliwym dniu!
W ofercie naszego sklepu jubilerskiego znajdziecie obrączki ślubne z wysokiej
jakości materiałów. Biżuteria wykonana ze złota próby 585 i ozdobiona
szlachetnymi kamieniami to idealny wybór dla każdej pary młodej.
Posiadamy zarówno pierścionki płaskie z frezem dekoratywnym
oraz biżuterię dwukolorową.
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JASMINE
ZŁOTE OBRĄCZKI PŁASKIE
DIAMENTOWANE BRZEGI
PLUS DIAMENTOWY PASEK PRÓBY 585

Nieprzemijający blask i ponadczasowa klasyka
– kompozycja doskonała

Klasyczny model obrączek z delikatnym urozmaiceniem w postaci
diamentowanych boków i diamentowanego paska to duet doskonały.
Przypadnie do gustu osobom, które kochają klasykę i minimalizm.
To w zupełności wystarczający symbol miłości – prawdziwej i nieskończonej.

Klasyczny model obrączek będzie znakomicie komponować się z innymi pierścionkami
– nie musicie więc z niczego rezygnować, wręcz przeciwnie!
Zyskacie nową nadzieję na wspaniałą przyszłość razem
i... zachwycające obrączki na palcach!
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PEONY

ZŁOTE BIAŁO ŻÓŁTE OBRĄCZKI
Z 5 KAMIENIAMI PRÓBY 585

Para idealna – taka jak Wy!

Poszukujecie idealnych złotych obrączek, które solidnie przypieczętują
Wasze uczucie? Zdecydujcie się na szykowne i niebanalne połączenie żółtego
złota ze złotem białym. Damska obrączka została wzbogacona pięcioma
trwałymi kamieniami, które symbolizują długowieczność i solidność związku
małżeńskiego. Męska wersja to czystość i przejrzystość Waszych uczuć.

Ta para złotych obrączek będzie dumnie przypominała Wam
o tym, że miłość, która Was połączyła, jest równie długotrwała,
jak wysokiej jakości dwukolorowe złoto połyskujące na Waszych palcach.
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ROSE

ZŁOTE DWUKOLOROWE OBRĄCZKI
Z FREZEM PO ŚRODKU PRÓBY 585

Perfekcyjne dopasowanie – czy to nie o Was?

Dwukolorowe złote obrączki są dowodem na to, że perfekcyjne
dopasowanie naprawdę istnieje. Połączenie żółtego złota z białym sprawia,
że uwodzą one swoim blaskiem oraz świeżością.
Są jednocześnie symbolem harmonii i jedności.
Czy opis ten nie odzwierciedla Waszej miłości?

Złote obrączki zostały wzbogacone subtelnym paseczkiem w środku,
co podkreśla ich wyjątkowość i ﬁnezyjność. Damską wersję urozmaica
trwały kamień, który uosabia stałe uczucie do jednej kobiety szczególnej i niepowtarzalnej..
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LILY

ZŁOTE LEKKO PÓŁOKRĄGŁE OBRĄCZKI
ŻÓŁTO BIAŁE 5 KAMIENI PRÓBY 585

Miłość niejedną ma barwę

Uczucie do drugiej osoby często ma wiele barw –
my proponujemy żółte złoto w połączeniu z białym złotem.
Obrączki w takim zestawieniu prezentują się niezwykle stylowo i wdzięcznie.
Noszenie ich każdego dnia będzie czystą przyjemnością –
tak jak przyjemnie jest mieć u swego boku drugą połówkę.

Szczegóły mają zawsze ogromne znaczenie, dlatego obrączki zostały
urozmaicone delikatnymi nacięciami w środku.
W damskiej wersji dodatkowo wkomponowane zostały olśniewające kamienie –
byście każdego dnia oświecali sobie wspólną życiową ścieżkę.
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BERGAMOT

ZŁOTE OBRĄCZKI MAT
WZDŁUŻNY DWIE FAZY PRÓBY 585

Miłość spogląda zawsze w tym samym kierunku

Jeśli macie takie samo spojrzenie na świat, to zapewne zachwycicie się
takim samym modelem obrączek – symbolem jedności i zgody.
Z identycznym złotym akcentem na palcach, będziecie harmonijnie
i jednomyślnie tworzyć wspólną historię przez długie lata.

Złote obrączki, które wyróżniają się eleganckim matowym środkiem,
będą godną pieczęcią dla Waszych uczuć.
Ten model obrączek można opisać krótko,
ale treściwie – ta sama miłość, to samo szczęście.
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DAISY

ZŁOTE OBRĄCZKI PŁASKIE FAZOWANE
5 MM PRÓBY 585

Zatrzymajcie tę jedyną w swoim rodzaju chwilę –
na całe życie!

Złote obrączki są na całe życie – tak jak Wasza miłość.
Warto więc, by były wykonane z wysokiej jakości złota, które dumnie będzie
połyskiwać na dłoni przez wiele długich lat.
Każdego dnia będą ozdabiać Was bardziej niż poprzedniego,
bo każdy następny dzień będzie scalał Waszą miłość i ją pogłębiał.

Klasyczny model obrączek wykonany z żółtego złota z delikatnie ściętymi bokami
to olśniewający komplet dla kochających prostotę w niezwykle
eleganckim wydaniu. Damska wersja posiada delikatny
kobiecy akcent w postaci kamienia – dla wzmocnienia olśniewającego efektu.
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FREESIA

ZŁOTE OBRĄCZKI PÓŁOKRĄGŁE
5 MM PRÓBY 585

Ten dzień i każdy kolejny należy do Was!

Ukoronujcie Wasz wielki dzień, decydując się na klasyczny szeroki
model obrączek, które doskonale widoczne będą na Waszych palcach.
W kościele, w urzędzie i w każdym innym miejscu,
w którym powiecie sobie „TAK”, obrączki te doskonale zaakcentują
magię towarzyszącą Wam w dniu ślubu.

Są to ponadczasowe złote półokrągłe obrączki, które mają
swój niepowtarzalny urok – dodatkowe trwałe
i połyskujące kamienie w damskiej wersji obrączki to coś nieprzeciętnie pięknego.
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CAMELLIA

ZŁOTE PIASKOWANE OBRĄCZKI
Z DWOMA FREZAMI PO ŚRODKU
I ŚCIĘTYMI BRZEGAMI PRÓBY 585

Tradycja w nieco nowocześniejszym wydaniu

Obrączki, które przetrwają naprawdę wiele?
Tak jak Wasze wyjątkowe uczucie? Mamy doskonały model!
To połączenie nieśmiertelnej klasyki z nowoczesnym stylowym akcentem,
czyli dwoma subtelnymi liniami w środku obrączek.

Linie symbolizują Wasze życie i stan zakochania – są długie,
idealne i nieskończone. Dla dodatkowego urozmaicenia
obrączki zostały ścięte po bokach, dzięki czemu zyskują dodatkowy błysk,
który godnie będzie reprezentował Wasze olśniewające uczucie.
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DAHLIA

ZŁOTE PŁASKIE OBRĄCZKI
ŻÓŁTO BIAŁE PRÓBY 585

Wyjątkowa miłość zasługuje na wyjątkowe obrączki

Obrączki, które nałożycie sobie na palce na dowód Waszej miłości,
będą nie tylko magicznym symbolem, ale też cząstką Was.
Ekscytujące uczucie wymiany obrączek jest nieporównywalne z niczym innym.
Warto więc zadbać o taki model, z których będziecie dumni tak jak z siebie nawzajem.

Nietypowy model obrączek podsyci magię chwili i Wasze podekscytowanie!
Żółte złoto w otoczeniu białego złota oraz w towarzystwie lśniących kamieni
w damskiej wersji to cudowne zwieńczenie Waszej nowej drogi życiowej.
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MARIGOLD

ZŁOTE PÓŁOKRĄGŁE OBRĄCZKI Z BIAŁYM
PASECZKIEM W ŚRODKU PRÓBY 585

Obrączki, których jesteście warci!

Sﬁnalizujcie Waszą miłość tak, jak na to zasługujcie – na bogato, z rozmachem,
obdarowując się złotem i płomiennymi spojrzeniami. Zróbcie to za pomocą
obrączek wykonanych z wysokiej jakości połyskującego złota,
w którym już zawsze będziecie widzieć swoje twarze przepełnione troską i miłością.

Złote półokrągłe obrączki, które wyróżniają się paseczkiem z białego złota
w samym środku, będą mocnymi dowodami dnia zaślubin oraz wiarygodnymi
świadkami Waszego szczęścia, pomyślności i powodzenia.

24

ASTER

ZŁOTE PÓŁOKRĄGŁE OBRĄCZKI MAT
WZDŁUŻNY ŚCIĘTE BRZEGI PRÓBY 585

Z miłości do szczerości

Szczerozłote obrączki z matowym środkiem przypadną do gustu osobom,
które szukają czegoś stonowanego, ale z elegancją i klasą.
Matowe złote jest przyjemne dla oka, ciekawie wygląda i ma zdecydowanie
osobliwy urok. Model ten jest niezwykle komfortowy w noszeniu –
będzie oznaką wygodnego życia z drugą połówką.

Szykowny wygląd matowego środka został wzmocniony o ścięte brzegi,
które dodają jednocześnie intrygującego blasku.
Do tego trzy kamienie w damskiej wersji, które autentycznie ożywiają całość.
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