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Złoty pierścionek z
serduszkami
Inspirowane
miłością
Cena

845,00 zł

Dostępność

Na zamówienie - 7 dni

Numer katalogowy

FY38

ELEGANCKIE PUDEŁECZKO
GRATIS

Opis produktu
Pierścionek wykonany ze złota próby 585, zaprojektowany przez FOR YOU Biżuteria. Dziewięć idealnie
komponujących się serc, z których jedno ozdobione jest dziesięcioma olśniewającymi cyrkoniami, tworzy idealną
całość. Wyjątkowy złoty pierścionek z serduszkami dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
W przedstawionym modelu jest możliwość oprawienia brylantów na indywidualne zamówienie. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skorzystaj z opcji Zapytaj o produkt.

Złote pierścionki FOR YOU Biżuteria są wykonywane indywidualnie na zamówienie, z dbałością o każdy, nawet najmniejszy
szczegół. Kupując nasze pierścionki ze złota możecie Państwo być pewni, że otrzymacie produkt idealnie wykonany,
zachwycający od pierwszego spojrzenia, bo wierzymy, że piękno tkwi w szczegółach.
Złota biżuteria jest ponadczasowa, dlatego będzie wyjątkowym prezentem na każdą okazję m.in.: urodziny, imieniny, rocznica
ślubu, chrzest, komunia, Dzień Matki, Walentynki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 10 / ϕ15,9 mm , 11 / ϕ16,2 mm , 12 / ϕ16,6 mm , 13 / ϕ16,9 mm , 14 / ϕ17,2 mm , 15 / ϕ17,5 mm , 16 / ϕ17,8 mm ,
17 / ϕ18,1 mm , 18 / ϕ18,5 mm , 19 / ϕ18,8 mm , 20 / ϕ19,1 mm , 21 / ϕ19,4 mm , 22 / ϕ19,8 mm , 23 / ϕ20,1 mm , 24 /
ϕ20,45 mm , 25 / ϕ20,8 mm , 26 / ϕ21 mm
Kolor kruszcu: Złoto żółte , Złoto białe
Pokryty rodem: Nie , Tak - białym
Kolor kamieni: Biały , Czarny
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Specyfikacja
Kruszec:

Złoto

Próba:

585 (14k)

Kamienie:

Cyrkonie

Waga:
ok. 2,4 g
Waga pierścionka jest podana dla rozmiaru 16. W zależności od rozmiaru masa otrzymanego wyrobu może się różnić od
podanej.
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