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DELO NARAVE

Izbrani zaradi svoje globoke povezanosti  
z naravo, posebne energije in edinstvenih 
lastnosti so naravni poldragi kamni kronski 

dragulji kolekcije Norrsken.

LJUBEZEN DO ŠVEDSKE SVETLOBE

Vedno spreminjajoča svetloba na Švedskem 
je naš velik navdih. Nakit Norrsken je izdelan 

tako, da izkorišča svetlobo okoli vas.

NORRSKEN POMLADNA KOLEKCIJA
 
Kot najbolj živahen in barvit čas v letu nas pomlad napolni  
z energijo in nas spomni na lepoto narave. Tako kot pomlad so tudi 
te kolekcije namenjene temu, da vam prinesejo srečo in moč, da 
začnete leto na pozitiven način. Praznujmo blaženost narave!

OBČUTITE 
PRIVLAČNOST 
NARAVNEGA SVETA
Norrsken, kar v švedščini pomeni severni sij, je naša kolekcija nakita, 
ki črpa navdih iz nenehno spreminjajočih elementov švedske narave. 
Švedska svetloba postane edinstven nakit, ki kljubuje zobu časa.

SKRBNA IZDELAVA
Zagotavljamo, da je vsak kamen obdelan in 

ročno vstavljen, pri čemer popolnoma 
spoštujemo posamezne odtenke surovin.

SKRBNO IZBRANO

Naravni kamni so izbrani zaradi svoje 
edinstvene lepote, dizajni pa prikazujejo 

njihovo edinstveno naravo in redke različice, 
kar zagotavlja, da bo vaš kos edinstven  

in samo vaš.
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Roževec 
Znan kot kamen večne in 
brezpogojne ljubezni naj  

bi roževec spodbujal  
globoko sočutje.

BLIZU VAŠEMU 
SRCU

  Love Rose Quartz uhani
Medenina, naravni roževec, titan. 

Rožnato zlata prevleka. 

45457   24,99 € 

  Love Rose Quartz prstan 
- velikost 17

Medenina, naravni roževec. Rožnato 
zlata prevleka. Velikost 17. 

45483   20,99 € 

Love Rose Quartz prstan  
je na voljo v velikostih: 

17 - koda 45483 
18 - koda 45484 
19 - koda 45485

  Love Rose Quartz ogrlica
Medenina, naravni roževec. Rožnato 

zlata prevleka. Dolžina (verižica in 
podaljšek): 43 + 7 cm. 

45467   24,99 € 

 

 

 

Naravni roževec, vstavljen v rožnato zlat okvir, ima obliko srca. 
Popolno za zaljubljeno žensko!
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Če na vas pristane pikapolonica, to prinaša srečo 
v novih poglavjih vašega življenja. Vstopite
 v pomlad z njihovim čarobnim dotikom!

Črni špinel
 Eden najredkejših dragih kamnov 

v naravi naj bi odpravljal 
negativnost ter vzbujal 

navdih in moč.

PRIKUPNE 
MALE PRINAŠALKE 
SREČE   Lady Bug Spinel uhani

Medenina, naravni črni špinel, steklo. 
Medeninasta prevleka. Dolžina: 2 cm 

45450   28,99 € 

  Lady Bug Spinel ogrlica in broška
Medenina, naravni črni špinel, steklo. 

Medeninasta prevleka. Verižica 
+ podaljšek: 43 + 7 cm. Broška: 

V: 2,5 x 2,5 cm 

45466   28,99 € 

 

 

2 v 1
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Tradicija izdelave stekla na 
Češkem sega stoletja v preteklost. 

Kristali so mednarodno priznani 
po svoji lepoti in visoki kakovosti.

  Sunny ročna ura
Cinkova zlitina, mineralno steklo, 

prevlečeno s safirjem, hrbtni del in 
zaponka iz nerjavečega jekla, 

medenina, PU, češko steklo. Zlata 
prevleka. Seiko mehanizem. 

Premer ohišja: 2,5 cm. 

45494   28,99 € 

Safirno steklo, 
odporno na praske

Seiko mehanizem

Zlata prevleka

OBČUTITE TOPLINO
Elegantna ura z lesketajočimi označevalci  
ur bo popestrila vaše oprave v sončnih dneh!

Češki kristali



INTRO TEXT
GLDN OBSIDIAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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Lesketajoči metulji, ki simbolizirajo upanje in nove 
začetke, krasijo najbolj ženstveno in romantično 
kolekcijo letošnje pomladi.

NAJ SE VAM 
ZGODIJO 
LEPE STVARI

Jagodni kremen
To je eden najbolj romantičnih 

naravnih kamnov in naj bi 
navdihoval pozitivno energijo.

  Butterfly Strawberry 
Quartz uhani

Medenina, naravni jagodni kremen, 
kristali kubičnega cirkonija. 

Medeninasta prevleka. Višina 
obročev: 1,5 cm. Obesek: V: 2 x Š: 1 cm. 

45448   28,99 € 

  Butterfly Strawberry 
Quartz ogrlica

Medenina, naravni jagodni kremen, 
kristali kubičnega cirkonija. 

Medeninasta prevleka. Dolžina 
(verižica in podaljšek): 58 + 7 cm 

45464   28,99 € 

  Butterfly Strawberry Quartz 
prstan - velikost 17

Medenina, naravni jagodni kremen, 
kristali kubičnega cirkonija. 

Medeninasta prevleka. Velikost 17. 

45480   22,99 € 

Butterfly Strawberry Quartz prstan 
je na voljo v velikostih: 

17 - koda 45480 
18 - koda 45481 
19 - koda 45482 

 

 

 

2 v 1
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  Willow Tiger Eye uhani
Medenina, kamen tigrovo oko. 

Medeninasta prevleka. V: 2 x Š: 1 cm. 

45447   22,99 € 

  Willow Tiger Eye ogrlica
Medenina, kamen tigrovo oko, 
steklo. Medeninasta prevleka. 
Dolžina (verižica in podaljšek): 

43 + 7 cm. 

45463   22,99 € 

Willow Tiger Eye prstan je na voljo 
v velikostih: 

17 - koda 45474 
18 - koda 45475 
19 - koda 45476 

  Willow Tiger Eye prstan 
- velikost 17

Medenina, kamen tigrovo oko, steklo. 
Medeninasta prevleka. Velikost 17. 

45474   20,99 € 

Tigrovo oko
Kamen naj bi pomiril strahove in 
prinašal ravnovesje, znan pa je 
tudi kot kamen samozavesti in 

notranje moči.

V ZAVETJU VRBE
Vrba, ki simbolizira varnost in moč, je bila navdih za to 
kolekcijo. Ali čutite zvok svežega pomladnega zraka,  
ki premika njene liste?
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  Willow sončna očala
PC, celulozni triacetat, medenina, 

mošnjiček iz recikliranega poliestra, 
PU etui. 

45428   20,99 € 

  Chic sončna očala
Nerjaveče jeklo, celulozni triacetat, 

medenina, silikon, mošnjiček iz 
recikliranega poliestra, PU etui. 

45429   22,99 € 

Očala prejmete 
v črnem etuiju

Izjemno lahki okvirji v rožnato zlati barvi ali temna želvovinasta 
očala? Bodimo iskreni: oba stila sta čudovita!

GLAMUR NA 
PROSTEM

Očala prejmete 
v črnem etuiju
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Dimni kremen 
Ta kamen, ki nosi lastnosti zemlje, 

pepela, blata in gline, predstavlja 
našo povezavo z mater Zemljo.

  Sunflower Quartz uhani
Medenina, naravni dimni kremen, 
kristali kubičnega cirkonija, titan. 

Medeninasta prevleka. Premer: 1 cm 

45459   24,99 € 

  Sunflower Quartz ogrlica
Medenina, naravni dimni kremen, 

kristali kubičnega cirkonija. 
Medeninasta prevleka. Dolžina 

(verižica in podaljšek): 43 + 7 cm 

45469   24,99 € 

Ker naj bi izboljšal samozavest, 
osredotočenost in jasnost, je 

odličen kamen, ki vam pomaga 
doseči zastavljene cilje.

 

 

NA LOVU 
ZA SREČO
Tako kot ljudje lovimo prve pomladne 
sončne žarke, se sončnice vedno obračajo 
k soncu. Čudovit simbol predanosti in 
trajne ljubezni!

Kubični cirkonij 
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NAJLEPŠE ŽELJE 
ZA POMLAD
Vetrnica s svojimi odprtimi cvetnimi listi predstavlja pričakovanje in 
navdušenje nad prihodnostjo. Če nameravate začeti nekaj novega, 
je ta kolekcija kot nalašč za vas!

  Anemone Topaz prstan 
- velikost 17

Medenina, naravni beli topaz. 
Medeninasta prevleka. Velikost 17. 

45489   13,99 € 

  Anemone Topaz uhani
Medenina, naravni beli topaz. 

Medeninasta prevleka. Dolžina: 2,5 cm 

45492   15,99 € 

  Anemone Topaz ogrlica
Medenina, naravni beli topaz. 

Medeninasta prevleka. Verižica in 
podaljšek: 40 + 6 cm 

45472   15,99 € 

Anemone Topaz prstan je na 
voljo v velikostih: 
17 - koda 45489 
18 - koda 45490 
19 - koda 45491

 

 

 

Beli topaz
Beli topaz simbolizira upanje, 

ljubezen in srečo ter naj bi 
spodbujal moč in pozitivnost.
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  Eden Aventurine uhani
Medenina, naravni zeleni aventurin, 

steklo. Srebrna prevleka. Obroč: 1 cm, 
obesek 1,5 cm. 

45449   28,99 € 

  Eden Aventurine ogrlica
Medenina, naravni zeleni aventurin, 

steklo. Srebrna prevleka. Dolžina 
(verižica in podaljšek) 43 + 7 cm 

45465   29,99 € 

2 v 1

Zeleni aventurin, ki naj bi prinašal 
srečo, je talisman za optimizem in 

naj bi pripomogel k uspehu. 
 

 

Jabolka, ki simbolizirajo znanje in inteligenco, so najmočnejši 
kos te sezone. Uporabite ga, ko potrebujete dvig samozavesti!

POIŠČITE 
SVOJO MOČ

Zeleni aventurin
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Serpentin
Znan kot kamen neodvisnosti naj 
bi pomagal pri soočanju z vsemi 
novimi projekti v življenju z močjo 

in samozavestjo.

  Dew Drop Serpentine 
zapestnica

Medenina, naravni serpentin, steklo. 
Medeninasta prevleka. Dolžina (verižica 

in podaljšek): 18 + 5 cm. 

45446   13,99 € 

  Dew Drop Serpentine uhani
Medenina, naravni serpentin, steklo, 

titan. Medeninasta prevleka.
 Višina: 5 cm 

45460   15,99 € 

  Dew Drop Serpentine ogrlica
Medenina, naravni serpentin, steklo. 

Medeninasta prevleka. Dolžina (verižica 
in podaljšek): 46 + 7 cm 

45471   20,99 € 

ZAČUTITE 
NOVE ZAČETKE
Ta kolekcija črpa navdih iz pokrajin ob zori, ko se jutranja rosa oprime 
cvetnih listov ter s tem slavi vznemirljive možnosti novega dne!
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Amazonit

Ta energijski kamen, povezan  
z upanjem in samozavestjo, je 

znan po svojem globokem 
pomirjujočem učinku.

  Hail Amazonite uhani
Medenina, naravni amazonit, steklo, 
titan. Srebrna prevleka. Dolžina 2 cm. 

45458   24,99 € 

  Hail Amazonite ogrlica
Medenina, naravni amazonit, steklo. 
Srebrna prevleka. Dolžina (verižica in 

podaljšek): 60 + 7 cm 

45468   24,99 € 

UŽIVANJE 
V VSAKEM 
TRENUTKU

 

 

Amazonit geometrijske oblike, ki črpa navdih iz zadnjega 
spomladanskega snega, vam bo pomagal, da ostanete 
optimistični in hvaležni za preproste užitke življenja.



27

Roževec 
Znan kot kamen večne in 

brezpogojne ljubezni naj bi roževec 
spodbujal globoko sočutje.

  Promo Lock Rose Quartz ogrlica
Medenina, naravni roževec. Rožnato 
zlata prevleka. Verižica in podaljšek: 

43 + 7 cm. 

45470   23,99 € 

Ta ogrlica rožnato zlate barve z obeskom v obliki ključavnice z naravnim roževcem 
črpa navdih v naravi, kjer lahko sprostite svoj um in napolnite svojo dušo.

POVEŽITE SE S SEBOJ
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Z elegantno verižico v rožnato zlati barvi in 
kvadratnim ohišjem, okrašenim s Preciosa kristali, 
je to popolno darilo za posebno osebo.

ZA NESKONČNO 
LJUBEZEN

  Love Rose ročna ura
Cinkova zlitina, mineralno steklo, 
prevlečeno s safirjem, hrbtni del iz 

nerjavečega jekla, medenina, češko 
steklo. Seiko mehanizem. 

Širina ohišja: 2 cm. 

45495   44,99 € 

Rožnato zlata prevleka

Safirno steklo, 
odporno na praske

Seiko mehanizem

Tradicija izdelave stekla na 
Češkem sega stoletja v preteklost. 

Kristali so mednarodno priznani 
po svoji lepoti in visoki kakovosti.

Češki kristali
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  Snow Drop Labradorite ogrlica
Medenina, steklo, naravni roževec, 

naravni labradorit, kristali kubičnega 
cirkonija. Medeninasta prevleka. 

Dolžina (verižica in podaljšek): 62 + 6 cm 

45473   28,99 € 

  Snow Drop Labradorite uhani
Medenina, steklo, naravni roževec, 

naravni labradorit, kristali kubičnega 
cirkonija. Medeninasta prevleka. 

45493   24,99 € 

Zvonček je ena prvih rastlin, ki se zgodaj 
spomladi prebije skozi sneg. V tej kolekciji 
zlate barve smo ga kombinirali s kroglicami 
naravnega roževca in labradorita.

PRVI 
SPOMLADANSKI 
CVETOVI

Nordijski domorodci ga imajo za 
sveti kamen, saj naj bi imel lastnosti, 

absorbirane iz severnega sija, na 
primer moč za preobrazbo.

 

 

Roževec  
Znan kot kamen večne in 

brezpogojne ljubezni naj bi roževec 
spodbujal globoko sočutje.

Labradorit 
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  Bliss Rose Quartz zapestnica
Medenina, naravni roževec, steklo, 
kristali kubičnega cirkonija. Rožnato 

zlata prevleka. 

45445   26,99 € 

  Bliss Rose Quartz uhani
Medenina, naravni roževec, steklo, 

kristali kubičnega cirkonija, titan. 
Rožnato zlata prevleka. Višina: 2,5 cm. 

45461   28,99 € 

  Bliss Rose Quartz ogrlica
Medenina, naravni roževec, steklo, 
kristali kubičnega cirkonija. Rožnato 
zlata prevleka. Dolžina (verižica in 

podaljšek): 61 + 7 cm 

45462   28,99 € 

  Bliss Rose Quartz prstan  
- velikost 17

Medenina, naravni roževec, steklo, 
kristali kubičnega cirkonija. Rožnato 

zlata prevleka. Velikost 17. 

45477   20,99 € 
Bliss Rose Quartz prstan je na 

voljo v velikostih: 
17 - koda 45477 
18 - koda 45478 
19 - koda 45479

Ta kolekcija zajame čarovnijo sončnega zahoda na cvetličnem 
polju, kjer svetloba prehaja iz rdečkasto rožnate v ledeno modro.

SPOMLADANSKI 
SONČNI ZAHODI

Ker naj bi izboljšal samozavest, 
osredotočenost in jasnost, je odličen 

kamen, ki vam pomaga doseči 
zastavljene cilje.

 

 

 

 

Roževec 

Znan kot kamen večne in brezpogojne 
ljubezni naj bi roževec spodbujal 

globoko sočutje.

Kubični cirkonij 
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MODROST 
NARAVE 
Sova - univerzalni simbol modrosti - je v ospredju pri tej 
srebrno obarvani broški s perjem v odtenkih severnega sija 
in očmi iz ledeno modrega naravnega topaza.  Owl broška

Medenina, steklo, naravni modri topaz. 
Prevleka iz rodija. V: 5 x Š 2 cm. 

44737   34,99 € 

Modri topaz
 Ta kamen, ki ga pogosto 

povezujemo z zvestobo in 
resnico, simbolizira neskončno 

romanco in prijateljstvo.

DIVJI DUH
Pri tej broški v zlatem odtenku motiv močnega 
in pogumnega tigra dopolnjujejo kristal tigrovo oko 
in lesketajoči stekleni kamenčki. 

Tigrovo oko
S svojimi odtenki v barvi 

jantarja in cimeta se že od 
rimskih časov uporablja kot 

amulet za moč.

  Tiger Eye broška
Medenina, steklo, naravni kamen tigrovo 
oko. Medeninasta prevleka. V: 3 x Š 4 cm. 

44736   34,99 € 
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ŠVEDSKE CVETLICE
Popestrite svoj videz z nežnimi cvetovi v rožnato zlati. 
Okrašeni so z nešteto lesketajočimi steklenimi 
kamenčki, v ospredju pa je pravi roževec. 

  Flowery Quartz zapestnica
Medenina, naravni roževec, steklo. 

Rožnato zlata prevleka. Dolžina 
(verižica in podaljšek): 18 + 5 cm. 

44697   27,99 € 

  Flowery Quartz uhani
Medenina, naravni roževec, steklo. 

Rožnato zlata prevleka. V: 4 x Š 2 cm. 

44741   29,99 € 

  Flowery Quartz ogrlica
Medenina, naravni roževec, steklo. 

Rožnato zlata prevleka. Dolžina 
(verižica in podaljšek): 43 + 7 cm. 

44836   30,99 € 

  Flowery Quartz prstan 16
Medenina, naravni roževec, steklo. 
Rožnato zlata prevleka. Velikost 16. 

45028   25,99 € 
 Flowery Quartz prstan  
je na voljo v velikostih: 

16 - koda 45028 
17 - koda 45029 
18 - koda 45030 
19 - koda 45031

Roževec 

Znan kot kamen večne  
in brezpogojne ljubezni naj bi 

roževec spodbujal globoko sočutje.

 

 

 

 



39

VEČNA VRTNICA 
Ta dragoceni kos briše meje med uro in zapestnico, ure 
označujejo stekleni kamenčki, številčnico pa krasi motiv vrtnice.  

  Flower Quartz broška
Medenina, steklo, naravni roževec. 

Rožnato zlata prevleka. V: 4 x Š: 2 cm. 

44739   34,99 € 

Roževec  
Znan kot kamen večne in 

brezpogojne ljubezni naj bi roževec 
spodbujal globoko sočutje.

Rožnato zlata prevleka

Safirno steklo,  
odporno na praske

Seiko mehanizem

  Flower ročna ura
Cinkova zlitina, s safirjem prevlečeno 

steklo, odporno na praske, hrbtni del iz 
nerjavečega jekla, steklo. Rožnato 
zlata prevleka. Seiko mehanizem. 

Premer ohišja: 3 cm. 

45067   49,99 € 
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SEVERNI SIJ
Ti kosi so okrašeni s svetlečimi steklenimi kristali in ledeno 
modrim naravnim topazom, emajlirani v tekočem vzorcu 
barv, ki jih navdihuje švedsko nebo.

  Norrsken Topaz uhani
Medenina, steklo, naravni topaz, titan. 

Prevleka iz rodija. V: 2 x Š: 1,5 cm. 

44745   35,99 € 

  Norrsken Topaz ogrlica
Medenina, steklo, naravni topaz. 

Prevleka iz rodija. Dolžina (verižica in 
podaljšek): 43 + 7 cm. 

44875   36,99 € 

  Norrsken Topaz prstan 16
Medenina, steklo, naravni topaz. 

Prevleka iz rodija. Velikost 16. 

45047   34,99 € 

Modri topaz 
Ta kamen, ki ga pogosto 

povezujemo z zvestobo in resnico, 
simbolizira neskončno romanco  

in prijateljstvo.

Norrsken Topaz prstan  
je na voljo v velikostih: 

16 - koda 45047 
17 - koda 45048 
18 - koda 45049 
19 - koda 45050
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Tako kot jagode v objemu lesketajočega ledu tudi ti rožnato zlati kosi 
vsebujejo kristale češkega stekla v barvi medu, kremasto bele steklene 
bisere in temno rdeč naravni granat.  

ZAMRZNJENE JAGODE 

Rdeči granat

Znan tudi kot kamen ustvarjalnega 
ognja naj bi nam pomagal izraziti 
osebnost in dvigniti samozavest.

2 v 1

3 v 1

  Delicious Garnet uhani
Medenina, titan, steklo, naravni granat. 

Rožnato zlata prevleka. Višina: 3 cm. 

44761   39,99 € 

  Delicious Garnet ogrlica
Medenina, steklo, naravni granat. 

Rožnato zlata prevleka. Dolžina (verižica 
in podaljšek): 43 + 7 cm. 

44920   41,99 € 

 

 

 

 

  Delicious Garnet zapestnica
Medenina, češko steklo, naravni granat. 
Rožnato zlata prevleka. Dolžina (verižica 

in podaljšek): 19 + 5 cm. 

44730   38,99 € 

  Delicious Garnet prstan 17
Medenina, češko steklo, naravni granat. 

Rožnato zlata prevleka. Velikost 17. 

45060   34,99 € 
Delicious Garnet prstan 
je na voljo v velikostih: 

17 - koda 45060 
18 - koda 45061 
19 - koda 45062
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ŽIVAHEN 
SONČNI ZAHOD
Navdahnjen z žarečim halom zahajajočega sonca je okrogel 
obesek v barvi maline okrašen s cvetličnimi elementi, 
lesketajočimi steklenimi kamni in naravnim rdečim granatom. 

Rdeči granat

Znan tudi kot kamen ustvarjalnega 
ognja naj bi nam pomagal izraziti 
osebnost in dvigniti samozavest.

  Sunset Garnet uhani
Medenina, naravni granat, steklo, titan. 

Medeninasta prevleka. Zapenjanje 
z zaskočko. Premer 2 cm.

44743   35,99 € 

  Sunset Garnet ogrlica
Medenina, naravni granat, steklo. 

Medeninasta prevleka. Dolžina 
(verižica in podaljšek): 43 + 7 cm. 

44839   36,99 € 
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  Golden Obsidian uhani
Medenina, titan, steklo, naravni zlati 

obsidian. Medeninasta prevleka. 
Višina: 5 cm 

44752   34,99 € 

NARAVNO 
RAVNOVESJE

Zlati obsidian
Ta kamen naj bi bil izjemno  
zaščitni kamen, ki tvori ščit  

pred negativnostjo.

Golden Obsidian prstan 
je na voljo v velikostih: 

16 - koda 45043 
17 - koda 45044 
18 - koda 45045 
19 - koda 45046

 

 

 

Tako kot dež poskrbi za pisano in dih jemajoče 
pomladno cvetje, naj ti kosi spremenijo vsako 
opravo iz lepe v osupljivo!

  Golden Obsidian ogrlica
Medenina, steklo, naravni zlati obsidian. 
Medeninasta prevleka. Dolžina (verižica 

in podaljšek): 43 + 7 cm. 

44919   36,99 € 

  Golden Obsidian prstan 17
Medenina, steklo, naravni zlati obsidian. 

Medeninasta prevleka. Velikost 17. 

45044   29,99 € 
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  Sleek Drop ročna ura
Cinkova zlitina, s safirjem prevlečeno 

steklo, odporno na praske, hrbtni del iz 
nerjavečega jekla, steklo. Seiko 
mehanizem. Premer ohišja: 3 cm. 

45065   44,99 € 

  Black Sparkling ročna ura
Cinkova zlitina, s safirjem prevlečeno 

steklo, odporno na praske, hrbtni del iz 
nerjavečega jekla, PU, steklo. Seiko 
mehanizem. Premer ohišja: 3,5 cm. 

45063   42,99 € 

Uro s paščkom iz mehkega umetnega usnja in črno številčnico 
krasijo sloji lesketajočih prozornih in črnih steklenih kamenčkov 
za dodaten sijaj. 

TEMNE NOČI POLARNI SIJ 
Vsakemu videzu dodajte prefinjenost z uro v srebrni barvi 
s prepletenim paščkom. Ohišje, okrašeno s črnimi in prozornimi 
steklenimi kamenčki, je dopolnjeno s številčnico, ki se lesketa 
v temnih mavričnih odtenkih.

Safirno steklo, odporno 
na praske

Seiko mehanizem

Safirno steklo, odporno 
na praske

Seiko mehanizem



51

Ko ga ne uporabljate, 
nakit hranite v ločeni 
škatli. 

Po uporabi ga očistite 
z mehko krpo. 

Snemite ga pred 
prhanjem ali 
plavanjem. 

Pazite, da nakit ne 
pride v stik z dišavami 
ali kremami za  
telo / roke. 

Snemite ga pred 
spanjem ali fizično 
aktivnostjo. 

Hranite ga ločeno od 
vode: snemite ga pred 
umivanjem rok.

Vsak kos kolekcije Norrsken je skrbno zapakiran v svilnat 
mošnjiček z resicami in elegantno škatlo z logotipom 
kolekcije v prepoznavni barvi.

EKSKLUZIVNA EMBALAŽA

Velikost 16 Velikost 17 Velikost 18

Velikost 19 Velikost 20

Metuljček 

Francoski zaklep

Zaskočka 

Omega zaponka

Vzvodna zaponka Vzmetna zaponka 

Razpon velikosti prstanov

Vzemite enega od prstanov, ki ga pogosto nosite, 
in ga položite na sliko. Primerjajte njihove premere 
in ugotovite, katera velikost je primerna za vas. 
To je tudi odličen trik pri izbiri prstana za darilo.

Vrste zaponk za uhane

Kako skrbeti za nakit

Nakit redno čistite z mehko bombažno krpo, 
da odstranite morebitne nečistoče. 
 
Če pride nakit v stik z vodo, ga osušite z mehko krpo. 
 
Ne uporabljajte topil na osnovi acetona ali 
detergentov na osnovi alkohola. Izogibajte se 
belilnim sredstvom, kloru in slani vodi. 
 
Ne uporabljajte ultrazvočnih tekočin za čiščenje 
ali poliranje. To lahko poškoduje prevleko na nakitu 
in kamnih. 
 
Nakit hranite v suhem prostoru, ki ni izpostavljen 
soncu ter v embalaži, v kateri ste ga prejeli.

Čiščenje Norrsken nakita

Ves nakit je označen 
z logotipom kolekcije 
- oznako kakovosti 
Norrsken.

Simbol kakovosti
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