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DABAS VEIDOTS 
 

Dabiskie pusdārgakmeņi, ar tiem piemītošo 
enerģiju, unikālo kvalitāti un dziļo saikni ar dabu,  

ir Norrsken kolekcijas nemainīgais dārgums.

NEAPRAKSTĀMĀ ZVIEDRIJAS GAISMA 
 

Zviedrijas nepārtraukti mainīgā gaisma ir mūsu 
lielākā iedvesma. Pieņemot pārmaiņas un dabas 

spēku, Norrsken rotaslietas ir radītas, lai piepildītu 
tevi ar apkārt esošo gaismu.

PĀRDOMĀTA IZVĒLE 
 

Dabiskie akmeņi tika izvēlēti to unikālā skaistuma 
dēļ un iestrādāti dizainā, kas izceļ to īpašo dabu 

un retos paveidus, kas nozīmē, ka katrs no 
aksesuāriem ir patiesi unikāls.

RŪPĪGA MEISTARĪBA 
 

Mēs ļoti lepojamies ar to, ka rūpīgi pārbaudām,  
lai katra akmens nopulēšana ir roku darbs, pilnībā 

cienot neapstrādātā materiāla individuālās 
nianses.

Ziema ir tumšākais gadalaiks visā Skandināvijā, taču tas  
arī ir viens no iedvesmojošākajiem: zeme ir pārklāta ar 
sniegu, saules stari rada zeltainu atspulgu uz aizsalušās 
ūdens virsmas un ziemeļblāzma debesīs veido  
apbrīnojamus rakstus.  
 
Norrsken, kas Zviedriski nozīmē ziemeļblāzma, ir mūsu 
rotaslietu kolekciju klāsts, ko iedvesmoja nepārtraukti 
mainīgie Zviedrijas dabas elementi. Atspīdot nebeidzamajās 
dabas virsmās un formās, šī gaisma kļūst par unikālām 
rotaslietām, kas izturēs laika pārbaudi.
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  Flower Quartz 
piespraude

Materiāli: misiņš, stikls, 
dabisks rozā kvarca 
akmens, sārtā zelta 

pārklājums. Izmērs: 4 x 2 cm. 

44739   35,99 € 37 PP

Piešķir savam izskatam maigu 
pieskārienu ar jaukiem sārtā zelta ziedu 
akcentiem. Izgreznoti ar neskaitāmiem 
mirdzošiem stikla akmentiņiem un pašā 
sirdī – dabisks rozā kvarcs. 

PLAUKSTOŠĀ 
ZVIEDRIJA 

Rozā kvarcs 
Zināms kā mūžīgas un 

beznosacījumu mīlestības 
akmens, tiek uzskatīts, ka tas 

spēj atkausēt aizsalušas sirdis.

Dizains un izpausme  

Izjūti nakts šarmu un mirdzi kā 

zvaigzne ziemas saltajās debesīs!  

Katram aksesuāram ir rūpīgi 

izstrādāts izteiksmīgs dizains, kas 

radīts sievietei, kura izbauda 

izsmalcinātas detaļas.

| SVĒTKI

Sārtā zelta pārklājums
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Rozā kvarcs   
Zināms kā mūžīgas un 

beznosacījumu mīlestības 
akmens, tiek uzskatīts,  

ka tas spēj atkausēt 
aizsalušas sirdis.

  Flowery Quartz 
rokassprādze

Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 18 + 5 cm. 

44697   29,99 € 30 PP

  Flowery Quartz auskari
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums. Izmērs: 4 x 2 cm. 

44741   31,99 € 32 PP

  Flowery Quartz 
kaklarota

Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44836   31,99 € 32 PP

  Flowery Quartz gredzens 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums.  

24,99 € 25 PP

 Flowery Quartz gredzena  
pieejamie izmēri:  
16 – kods 45028 
17 – kods 45029 
18 – kods 45030 
19 – kods 45031

Sārtā zelta pārklājums
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Sapludinot robežu starp rokas 
pulksteni un rokassprādzi, šis 
vērtīgais sārtā zelta aksesuārs  
ir izrotāts ar stikla akmentiņu 
pulksteņrādītājiem un rozes 
akcentu.  

BEZGALĪGAIS 
ROZES STĀSTS 

Sārtā zelta pārklājums

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

  Flower rokas pulkstenis
Rokas pulkstenis ar sārtā zelta pārklājumu, stikla 

kristāliņu pulksteņrādītājiem un pērļu baltu 
ciparnīcu, kas izgreznota ar rozes rakstu. Materiāli: 

cinka sakausējums, stikls ar safīra pārklājumu, 
nerūsējoša tērauda aizmugure, stikls, sārtā zelta 

pārklājums. Seiko mehānisms.  
Ciparnīcas diametrs: 3 cm. 

45067   59,99 € 61 PP
9
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Svinot dabas spēku, tīģeracs akmens  
ir ievietots zīles formas kulonā un 
izgreznots ar stikla kristāliņiem. 

Tīģeracs
Jau kopš romiešu laikiem šis 

dzintara un kanēļa brūno 
toņu akmens tiek izmantots 

kā spēka sniedzošs amulets.

MEŽA 
VĒRTĪBAS 

2-1

  Forest Tiger Eye auskari
Zeltīti auskari ar tīģeracs 
akmeni, kas ievietots zīles 

formas kulonā, ko var noņemt 
nost, lai valkātu riņķīšus atsevišķi. 
Materiāls: misiņš, stikls, dabisks 

tīģeracs akmens, misiņa 
pārklājums. Izmērs: 4 cm. 

44749   37,99 € 39 PP

  Forest Tiger Eye 
kaklarota

Zeltīta, dubultas ķēdītes 
kaklarota ar rokām nopulētu 
tīģeracs akmeni, kas ievietos 
zīles formas kulonā ar stikla 
kristāliem. Materiāls: misiņš, 

stikls, dabisks tīģeracs akmens, 
misiņa pārklājums. Izmērs: ķēdīte 

+ pagarinājums: 70 + 7 cm. 

44899   37,99 € 39 PP
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SĀRMAS 
PĀRKLĀTAS 
OGAS 

Kā ogas, kas ir mirdzoša ledus 
ieskautas, šie elegantie sārtā zelta 
aksesuāri ir ievīstīti medus toņa stikla 
kristālos, krēmīgi baltās pērlēs un 
tumši sarkanos dabiskā granāta 
akmentiņos.  



3-1

Sarkanais granāts
Zināms arī kā radošās liesmas 

akmens, tiek uzskatīts, ka tas palīdz 
mums izpaust savu personību un 

uzlabo mūsu pašvērtību.

2-1

  Delicious Garnet 
rokassprādze

Materiāli: misiņš, čehu stikls, dabiskā 
granāta akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 

pagarinājums: 19 + 5 cm. 

44730   47,99 € 49 PP

  Delicious Garnet auskari
Materiāls: misiņš, titāns, stikls, dabiskā 

granāta akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Izmērs: 3 cm. 

44761   42,99 € 44 PP

  Delicious Garnet kaklarota 
Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 

granāta akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 

pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44920   42,99 € 44 PP

Delicious Garnet gredzena pieejamie izmēri: 
17 – kods 45060 
18 – kods 45061 
19 – kods 45062

  Delicious Garnet gredzens 
Materiāli: misiņš, čehu stikls, dabiskā 

granāta akmens, sārtā zelta 
pārklājums.  

37,99 € 39 PP
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Baltais topāzs
Baltais topāzs simbolizē 

cerību, mīlestību un laimi, 
tāpēc tiek uzskatīts, ka tas 

iedveš spēku un pozitivitāti.

MIRDZOŠAS 
SNIEGPĀRSLIŅAS 

Iedvesmojoties no Zviedrijas 
dabas ainavas, kad zeme ir 
pārklāta ar sniega kārtu, šie 
sudraba aksesuāri sastāv no 
sudraba pelēkiem stikla pērlīšu 
pilieniem, ko izceļ baltā 
topāza akmens.  
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  Shimmering Topaz 
auskari

Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 
baltā topāza akmens, IPS 

pārklājums. Izmērs: 2.5 cm. 

44771   39,99 € 41 PP

  Shimmering Topaz 
kaklarota 

Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 
baltā topāza akmens, IPS 

pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 43 + 7 cm. 

45027   54,99 € 56 PP

 

 



Melnais špinelis
Kā vienam no dabas retākajiem 

pusdārgakmeņiem, tam ir 
piedēvēta spēja atvairīt 
negativitāti, kā arī raisīt 
iedvesmu un pārliecību.

Saldās ogas, kas ziemā aplaimo Zviedrijas mežus,  
tiek cildinātas sārtā zelta rotaslietās ar melnā stikla 
kristālu virteni un dimanta griezuma špineļa akmeni.  

SAVVAĻAS 
PLŪŠKOKS 

Sārtā zelta pārklājums

  Precious Spinel auskari
Materiāli: misiņš, titāns, čehu stikls, 

dabiskā melnā špineļa akmens, 
sārtā zelta pārklājums.  

Izmērs: 5.5 cm. 

44768   34,99 € 35 PP

  Precious Spinel kaklarota
Materiāli: misiņš, čehu stikls, 

dabiskā melnā špineļa akmens, 
sārtā zelta pārklājums. Izmērs: 

ķēdīte + pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44838   34,99 € 35 PP
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Safīra stikls, noturīgs pret 
skrāpējumiem

Seiko mehānisms

TUMŠĀS 
NAKTIS 

Maigas mākslīgās ādas siksniņas 
ieskauts, apaļais ietvars un melnā 
toņa ciparnīca ir pārklāta ar 
dzidriem un melniem stikla 
akmentiņiem, piešķirot  
papildu mirdzumu. 

  Black Sparkling pulkstenis
Materiāli: cinka sakausējums, stikls ar 
safīra pārklājumu, nerūsējoša tērauda 
aizmugure, stikls, PU. Seiko mehānisms. 

Ciparnīcas diametrs: 3.5 cm. 

45063   52,99 € 54 PP
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Melnais hematīts
Ar unikālu sudraboti melnu 

toni, šim akmenim tiek 
piedēvēta spēja dziļi 

nomierināt un nostabilizēt.

PUSNAKTS 
RASAS LĀSES 

Šajās sudraba toņa rotaslietās  
melnais hematīta akmens ir ietverts 
stikla kristālu mutulī, kas nosēžas 
pusnakts mēness gaismā kā rasas 
pilienu ķekari.  
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  Drop Hematite auskari
Materiāli: misiņš, stikls, titāns, 

dabiskā hematīta akmens, rodija 
pārklājums. Izmērs: 3 x 1.5 cm. 

44762   31,99 € 32 PP

  Drop Hematite kaklarota
Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 

hematīta akmens, rodija 
pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 

pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44837   31,99 € 32 PP

 

 



AIZSALUŠĀS 
TĀLES 

Iedvesmojoties no Ziemeļvalstu 
aukstākajiem reģioniem, šie 
aksesuāri ir izgreznoti ar dabiskā 
baltā topāza pusdārgakmeņiem, 
desmitiem kubiskā cirkonija 
kristāliņiem un ledāju ziliem  
stikla akmentiņiem. 

  Icy Topaz auskari
Materiāli: misiņš, titāns, kubiskā 

cirkonija kristāli, stikls, dabiskā baltā 
topāza akmens, rodija pārklājums. 

Izmērs: 2.5 x 1 cm. 

44748   39,99 € 41 PP

  Icy Topaz kaklarota
Materiāli: misiņš, kubiskā cirkonija 

kristāli, stikls, dabiskā baltā topāza 
akmens, rodija pārklājums. Izmērs: 
ķēdīte + pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44998   54,99 € 56 PP

Icy Topaz gredzena pieejamie izmēri: 
16 – kods 45032 
17 – kods 45036 
18 – kods 45037 
19 – kods 45038

  Icy Topaz gredzens
Materiāli: misiņš, kubiskā cirkonija 

kristāli, stikls, dabiskā baltā topāza 
akmens, rodija pārklājums.

27,99 € 28 PP
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Baltais topāzs
Baltais topāzs simbolizē 

cerību, mīlestību un laimi, 
tāpēc tiek uzskatīts, ka tas 

iedveš spēku un pozitivitāti.
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Gluži kā ziedi, kas apklāti ar ledus plīvuru, 
šīs burvīgās rotaslietas ar sārtā zelta 
pārklājumu satur spilvena formas tīru rozā 
kvarca akmeni, ko ieskauj mirdzošu stikla 
akmentiņu virpulis.   

Rozā kvarcs 
Zināms kā mūžīgas un 

beznosacījumu mīlestības 
akmens, tiek uzskatīts, 

ka tas spēj atkausēt 
aizsalušas sirdis.

APSNIGUŠIE 
ZIEDI 

  Lace Quartz auskari
Materiāli: misiņš, titāns, stikls, 
dabiskā rozā kvarca akmens, 

sārtā zelta pārklājums.  
Izmērs: 3 x 2 cm. 

44747   37,99 € 39 PP

  Lace Quartz kaklarota
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44879   39,99 € 41 PP

  Lace Quartz gredzens 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
rozā kvarca akmens, sārtā zelta 

pārklājums. 

34,99 € 35 PP

 

 

 

Lace Quartz gredzena 
pieejamie izmēri:  
17 – kods 45051 
18 – kods 45052 
19 – kods 45053 
20 – kods 45054

Sārtā zelta 
pārklājums



PIRMIE 
PUMPURI 

Ziedi, kas sāk jau atplaukt ziemas pēdējās 
dienās, iedvesmoja šo graciozo dizainu,  
ar sārtā zelta pārklājumu un pasakaino 
ametista akmeni, kas ievīstīts stikla 
akmentiņos.  

Ametists 
Tiek uzskatīts, ka ametists, ko daba 
maģiski izgrebusi, iedveš mieru un 
skaidrību. Tāpat kā saules siltums, 

arī ametists izkliedē visas 
negatīvās emocijas.

  Sparkling Amethyst auskari
Materiāls: misiņš, titāns, stikls, dabiskā 

ametiskta akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Izmērs: 3 cm. 

44798   54,99 € 56 PP

  Sparkling Amethyst kaklarota
Materiāls: misiņš, stikls, dabiskā 

ametista akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 

pagarinājums: 41 + 7 cm. 

44999   62,99 € 64 PP

  Sparkling Amethyst gredzens 
Materiāls: misiņš, stikls, dabiskā 

ametista akmens, sārtā zelta 
pārklājums. 

37,99 € 39 PP

Sparkling Amethyst gredzena 
pieejamie izmēri: 
17 – kods 45055 
18 – kods 45056 
19 – kods 45057 
20 – kods 45058

Sārtā zelta pārklājums
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Zeltainais obsidiāns
Mēdz uzskatīt, ka šis zeltaini 
mirdzošais akemens palīdz 
tā valkātājam atrast jaunas, 

aizraujošas iespējas.

Ziemas puteņa noslēpumainā 
gaisotne ir šo rotaslietu iedvesmas 
avots – rokām nopulētais zeltainā 
obsidiāna akmens ir ieskauts 
mirdzošu stikla akmentiņu viesulī.  

ZIEMAS 
PUTENIS 

  Golden Obsidian auskari
Materiāli: misiņš, titāns, stikls, 
dabiskā obsidiāna akmens, 

misiņa pārklājums. Izmērs: 5 cm. 

44752   37,99 € 39 PP

  Golden Obsidian 
kaklarota

Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 
obsidiāna akmens, misiņa 

pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44919   37,99 € 39 PP

Golden Obsidian gredzena 
pieejamie izmēri: 
16 – kods 45043 
17 – kods 45044 
18 – kods 45045 
19 – kods 45046

  Golden Obsidian 
gredzens

Materiāli: misiņš, stikls,  
dabiskā obsidiāna akmens, 

misiņa pārklājums. 

27,99 € 28 PP

 

 

 



  Sleek Drop pulkstenis
Materiāli: cinka sakausējums, stikls ar 
safīra pārklājumu, nerūsējoša tērauda 

aizmugure, stikls. Seiko mehānisms. 
Ciparnīcas diametrs: 3 cm. 

45065   52,99 € 54 PP

Piešķir jebkuram izskatam smalkuma 
pieskaņu ar šo sudraba toņa rokas pulksteni, 
kas izskatās gluži kā savīta rokassprādze. 
Ietvars, kas ir izgreznots ar melniem un 
dzidriem stikla akmentiņiem, ir papildināts  
ar zaigojošu ciparnīcu, kas vizuļo tumšos 
varavīksnes toņos.

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

ZIEMEĻBLĀZMA 
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Ziemeļvalstu iedzīvotāji šo 
akmeni uzskatīja par svētu 

un ticēja, ka tam piemīt 
īpašības, ko sniegusi 

ziemeļblāzma, kā spēks  
un spēja mainīties.

GAISMA 
UN KRĒSLA 

Labradorīts 

Izteiksmīgajās rotaslietās ir atspoguļota 
ziemas dienu kaprīzā noskaņa. Sārti 
zeltītā toņa jūgendstila ziedu elementus 
rotā mirdzoši stikla kristāliņi un dabisks 
labradorīta akmens.  

Sārtā zelta  
pārklājums

  Pearly Labradorite 
auskari 

Materiāls: misiņš, titāns, stikls, 
dabiskā labradorīta akmens, 

sārtā zelta pārklājums.  
Izmērs: 3.5 x 1 cm. 

44753   39,99 € 41 PP

  Pearly Labradorite 
kaklarota 

Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 
labradorīta akmens, sārtā zelta 
pārklājums. Garums (ieskaitot 

pagarinājumu): 43 cm. 

45026   54,99 € 56 PP
 

 



  Norrsken Topaz auskari
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 

topāza akmens, titāna kājiņa, rodija 
pārklājums. Izmērs: 2 x 1.5 cm. 

44745   39,99 € 41 PP

  Norrsken Topaz kaklarota
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 

topāza akmens, rodija pārklājums. 
Izmērs: ķēdīte + pagarinājums:  

43 + 7 cm. 

44875   42,99 € 44 PP

Zilais topāzs 
Šis dārgakmens bieži vien  
tiek asociēts ar lojalitāti un 

patiesību, tāpēc tas simbolizē 
nebeidzamu mīlestību un 

draudzību.

Mirdzošos stikla kristālus un ledus zilu 
dabisko topāza akmentiņu papildina 
krāsains emaljas motīvs plūstošās 
formās, ko iedvesmojusi 
ziemeļblāzma. 

ZVIEDRIJAS 
DEBESIS 
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  Norrsken Topaz gredzens 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 

topāza akmens, rodija pārklājums. 

37,99 € 39 PP

Norrsken Topaz gredzena 
pieejamie izmēri: 
16 – kods 45047 
17 – kods 45048 
18 – kods 45049 
19 – kods 45050



  Sunset Garnet auskari
Materiāls: misiņš, stikls, dabisks 

ganāta akments, titāna 
piespraude, misiņa pārklājums. 
Aizdare ar āķīti. Diametrs: 2 cm. 

44743   39,99 € 41 PP

  Sunset Garnet kaklarota
Kaklarotas dizains radīts, 

smeļoties iedvesmu no rietošas 
saules liesmojošā oreola. 

Apaļa forma un aveņsarkana 
emalja, ziedu elementi, 
mirdzoši stikla kristāli un 

dabisks sarkanā granāta 
akmens – kaislīgas mīlestības 

simbols. Materiāli: misiņš, stikls, 
dabiskā granāta akmens, 
misiņa pārklājums. Izmērs: 

ķēdīte + pagarinājums:  
43 + 7 cm. 

44839   42,99 € 44 PP

Rotaslietu dizains radīts, smeļoties iedvesmu  
no rietošas saules liesmojošā oreola. Apaļa 
forma un aveņsarkana emalja, ziedu elementi, 
mirdzoši stikla kristāli un dabisks sarkanā 
granāta akmens. 

Sarkanais granāts
Zināms arī kā radošās 
liesmas akmens, tiek 

uzskatīts, ka tas palīdz mums 
izpaust savu personību un 
uzlabo mūsu pašvērtību.

KVĒLOJOŠS 
SAULRIETS
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  Owl piespraude
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks 

zilā topāza akmens, rodija 
pārklājums. Izmērs: 5 x 2 cm. 

44737   35,99 € 37 PP

  Tiger Eye piespraude
Materiāls: misiņš, stikls, dabisks 

tīģeracs akmens, misiņa 
pārklājums. Izmērs: 3 x 4 cm. 

44736   35,99 € 37 PP

Zilais topāzs
Šis dārgakmens bieži vien tiek 

asociēts ar lojalitāti un patiesību, 
tāpēc tas simbolizē nebeidzamu 

mīlestību un draudzību.

Zeltīta toņa piespraudē tīģera  
spēku un drosmi papildina tīģeracs 
pusdārgakmens un mirdzoši 
stikla kristāli. 

DABAS 
VIEDUMS 

Pūce ir starptautisks gudrības simbols. Tās 
būtība ir iemiesota sudrabota toņa piespraudē 
ar spalvām ziemeļblāzmas motīvos un ledus 
zilām dabiskā topāza akmens acīm.

Tīģeracs
Jau kopš romiešu laikiem šis dzintara 

un kanēļa brūno toņu akmens tiek 
izmantots kā spēka sniedzošs 

amulets.

CĪNĪTĀJAS 
GARS
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| IKDIENA

Vienkāršības spēks  

Mēs ticam, ka rotaslietas, kas radītas, iedvesmojoties no 

Zviedrijas dabas skaistuma, papildinās tavu ikdienu un liks 

ikkatram mirklim šķist mazliet īpašākam. Ar izsmalcinātajām 

rotām tu mirdzēsi gluži kā ledus kristāli saules staru gaismā!

Par kolekcijas centrālo elementu esam izvēlējušies 
dabisko zilā mežģīņu ahāta akmeni, papildinot to ar 
akmentiņiem nomierinošos toņos un kubiskā cirkonija 
kristālu, lai ļautu tev ikdienā baudīt ziemeļblāzmas 
brīnišķo toņu deju.  

AURORA 
BOREALIS 
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Ahāts

Ahāts ir pazīstams arī kā varavīksne 
uz zemes. Tiek uzskatīts, ka tas spēj 
harmonizēt un līdzsvarot ķermeni, 

prātu un garu.
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  Northern Agate kaklarota 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks zilā 

mežģīņu ahāta akmens, rodija 
pārklājums. Izmērs: ķēdīte + 
pagarinājums: 55.5 + 6 cm. 

44974   29,99 € 30 PP

  Northern Agate auskari 
Materiāli: misiņš, stikls, titāns, dabisks 
zilā mežģīņu ahāta akmens, kubiskā 
cirkonija kristāls, rodija pārklājums. 

Garums: 2 cm. 

44977   29,99 € 30 PP

  Northern Agate gredzens 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks zilā 

mežģīņu ahāta akmens, kubiskā 
cirkonija kristāls, rodija pārklājums. 

21,99 € 22 PP

Northern Agate gredzena 
pieejamie izmēri: 
17 – kods 44986 
18 – kods 44987 
19 – kods 44988 
20 – kods 44989

 

 

 



MEŽA DZĪLES 
Iedvesmojoties no sūnām klātajām meža takām, 
šīs rotaslietas veidotas tā, lai īpaši akcentētu 
marmora sūnu ahāta akmentiņu, kas ar rokām  
ir iestrādāts organiskas formas ar kubiskā 
cirkonija kristāliņiem rotātā ietvarā. 

Marmora sūnu ahāts 

Tiek uzskatīts, ka ar savu 
skaisto zaļo toņu lāsojumu 

tas nes mieru un veicina 
dziļāku saikni ar dabu.
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  Moss Agate kaklarota
Materiāli: misiņš, dabisks sūnu 

ahāta akmens, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums. 

Izmērs: ķēdīte + pagarinājums: 
43 + 6 cm. 

44972   22,99 € 23 PP

  Moss Agate auskari
Materiāli: misiņš, dabisks sūnu 

ahāta akmens, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums. 

Niķeļa daudzums nepārsniedz 
pieļaujamo normu.  
Izmērs: 4 x 1.6 cm. 

44975   22,99 € 23 PP

  Moss Agate gredzens
Materiāli: misiņš, dabisks sūnu 

ahāta akmens, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums.  

  21,99 € 22 PP

Moss Agate gredzena 
pieejamie izmēri: 
17 – kods 44979 
18 – kods 44980 
19 – kods 44981

 

 

 



Citrīns
Pateicoties izteiksmīgi 

dzeltenajai krāsai, citrīns 
tiek saistīts ar prieku, 

pārpilnību un pozitīvām 
pārmaiņām.

Tāpat kā saulrieta stari, kas Zviedrijas 
ainavai ziemā piešķir ugunīgi zeltainu 
starojumu, arī citrīna akmentiņu papildina 
koši sarkani kubiskā cirkonija kristāli. 

ZIEMAS 
SAULRIETS 

  Golden Citrine kaklarota
Materiāli: misiņš, dabiskā citrīna 

akmentiņš, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums. 

Izmērs: ķēdīte + pagarinājums: 
43 + 6 cm. 

44973   24,99 € 25 PP

  Golden Citrine auskari 
Materiāli: misiņš, dabiskā citrīna 

akmentiņš, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums. 

Garums: 2.5 cm. 

44976   24,99 € 25 PP

Golden Citrine gredzena  
pieejamie izmēri:  
17 – kods 44983  
18 – kods 44984  
19 – kods 44985

  Golden Citrine gredzens 
Materiāli: misiņš, dabiskā citrīna 

akmentiņš, kubiskā cirkonija 
kristāls, misiņa pārklājums. 

21,99 € 22 PP
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Visas rotaslietas ir apzīmētas 
ar kolekcijas logo – Norrsken 
kvalitātes zīme.

Kvalitātes apzīmējums

Izmērs 16 Izmērs 17 Izmērs 18

Izmērs 19 Izmērs 20

Gredzenu izmēri

Paņem vienu no gredzeniem, ko valkā visbiežāk, un 
uzliec uz zemāk esošās veidnes. Salīdzini diametrus un 
uzzini, kurš ir tev atbilstošākais. Šis ir arī lielisks veids, 
kā atrast piemērotāko izmēru dāvanai!

Auskaru aizdares veidi

Nagliņas aizdare 

Aizdare ar āķīti

Angļu aizdare 

Omega aizdare

Franču aizdare Riņķīšu aizdare 

Kā rūpēties par savām rotaslietām

Katrs Norrsken aksesuārs ir rūpīgi iesaiņots 
samtainā maisiņā un ievietots elegantā kastītē  
ar kolekcijas logo tā raksturīgajā tonī.

EKSKLUZĪVS  
IEPAKOJUMS

Kamēr savas 
rotaslietas nelieto, 
uzglabā tās atsevišķā 
kastītē.

Pēc lietošanas,  
kā arī ik pa laikam, 
notīri tās ar mīkstu 
lupatiņu.

Noņem nost pirms 
iešanas dušā vai 
peldēšanās.

Neuzklāj aromātus vai 
ķermeņa/roku krēmus 
uz rotaslietām. 

Noņem nost pirms 
gulētiešanas vai 
nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm. 

Nesamitrini: noņem 
nost pirms roku 
mazgāšanas.

Regulāri notīri rotaslietas ar mīkstu kokvilnas 
lupatiņu, lai noņemtu uz tām uzkrājušos putekļus, 
sviedrus un citus netīrumus. 
 
Ja rotaslietas nonākušas saskarē ar ūdeni,  
tad noslauki tās ar gludu, mīkstu lupatiņu. 
 
Tīrīšanai neizmanto alkoholu vai acetonu 
saturošus līdzekļus. Nepieļauj saskari ar 
balinošām vielām, hloru un sālsūdeni. 
 
Neizmanto ultraskaņas tīrīšanas ierīces vai 
pulēšanas šķīdumus. Tas var bojāt rotaslietu 
pārklājumus un akmentiņus. 
 
Glabā rotaslietas Norrsken maisiņā sausā vietā, 
kur tām nepiekļūst tieši saules stari.
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Kā kopt Norrsken rotaslietas


