Spojte Svůj kráSný Svatební den
S exkluzivními záSnubními
a Snubními prSteny

Nejžádanější variantou jsou klasické prsteny z bílého zlata s jedním
či více diamanty. Do obliby se však stále více dostávají i prsteny ze
žlutého zlata nebo kombinace se zlatem růžovým.

NOviNKOu jsOu vzácNé žluté DiamaNty.
NáDherNé a jeDiNečNé s NeODOlatelNým
magicKým třPytem.

zásnubní prsten jako základ

investice na celý život

v čechách se opět zcela patřičně ustálil zvyk darovat nevěstě při žádosti o ruku zásnubní prsten. Položte si otázku, zda bude nevěsta
nosit prsteny zvlášť – zásnubní na pravé a snubní na levé ruce nebo
oba prsteny na jednom prstě, tedy na prsteníčku levé ruky. všeobecným trendem je nosit prsteny na jedné ruce a to v pořadí zásnubní
a snubní.

Odborníci radí do šperku raději investovat, jedná se totiž o jednu
z mála trvalých věcí, která vám po svatebním dnu zůstane. samotný
výběr nepodceňujte a při vybírání mějte na paměti, že to, co se vám
líbí nyní, se vám nemusí líbit za několik let.

z tohoto důvodu vybírejte oba prsteny současně nejen kvůli designu,
ale proto, aby se doplňovaly. Nejdůležitější je
především správná výška korunky, která si se
snubním prstenem nesmí „překážet“, ale
naopak tvořit kompaktní celek.

DámsKé PrsteNy jsOu častO OsázeNy
OblíbeNým Kulatým briliaNtem,
buď jeDNím NebO celOu řaDOu.
velmi efeKtNí jsOu DiamaNty
brOušeNé DO tvaru PriNcess
NebO ObDélNíKu, tzv. bagetKy.

chcete-li do prstenu zaznamenávat
vaše další životní radosti, vyzkoušejte
řadu celebration ring. Diamanty
můžete přidávat postupně.

módní výstřelky jsou lákavé, ale kvalita a perfektní provedení spolu s nadčasovým designem by měly při volbě zvítězit. Pokud máte
snubní či zásnubní prsten ozdoben diamanty, měli byste k nim obdržet certifikát.

kdy prsteny vybírat?
v klenotnictví Köttner je dobré mít zhruba 1 až 2 měsíce na samotnou realizaci, aby se vše stihlo vyrobit, jedná se o ručně vyráběné
prsteny, které na rozdíl od odlévaných vydrží daleko déle. Pokud
však na prstýnky náhodou zapomenete, klenotnictví Köttner vám je
vyrobí i v daleko kratším termínu.
Neváhejte nás navštívit, vše s námi prodiskutujte a sdělte nám své
pocity a přání. vyjdeme vám vstříc a nalezneme společně nejlepší
a nejhezčí řešení.

sNubNí PrsteNy celebrit
v KleNOtNictví KöttNer NajDete
luxusNí zNačKu DamiaNi, OblíbeNOu
mezi celebritami jaKO sharON stONe
a sOPhia lOreN.

www.kottner.cz
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