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DABAS VEIDOTS 
 

Dabiskajiem pusdārgakmeņiem piemīt īpaša 
enerģija, unikāla kvalitāte un dziļa saikne ar 

dabu, tāpēc tie ir Norrsken kolekcijas 
galvenais akcents.

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.

NORRSKEN PAVASARA KOLEKCIJAS 
 
Pavasarī viss dzīvais sāk rosīties un daba kļūst arvien košāka, 
piepildot mūs ar saulainu enerģiju un atgādinot par savu 
skaistumu un spēku. Jaunās rotaslietu kolekcijas ir radītas, lai, 
tāpat kā pavasaris, nestu tev prieku un dāvātu tev spēku uzlūkot 
pasauli pozitīvā gaismā. Priecāsimies par dabas mošanos!

SAJŪTI DABAS NEATVAIRĀMO 
VALDZINĀJUMU
Norrsken zviedru valodā nozīmē ziemeļblāzma. Atspīdot 
nebeidzamajās dabas virsmās un formās, šī gaisma kļūst  
par unikālām rotaslietām, kas izturēs laika pārbaudi.

RŪPĪGA MEISTARĪBA 
 

Mēs ļoti lepojamies ar to, ka rūpīgi 
pārbaudām, lai katrs no akmeņiem tiktu 

pulēts un iestrādāts rotā ar rokām, pilnībā 
cienot katra neapstrādātā materiāla 

individuālās nianses.

PĀRDOMĀTA IZVĒLE 
 

Dabiskie akmeņi tiek izvēlēti sava unikālā 
skaistuma dēļ. Tie ir iestrādāti speciāli 

veidotos dizainos, kas izceļ to īpašo dabu  
un retos paveidus – tas nozīmē, ka katrs  

no aksesuāriem ir patiesi unikāls.
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Rozā kvarcs  
 

Dēvēts par mūžīgas 
beznosacījumu mīlestības akmeni. 
Tiek uzskatīts, ka rozā kvarcs spēj 

vairot mūsos patiesu līdzjūtību.

TUVĀK SIRDIJ
  Love Rose Quartz auskari 

Materiāli: misiņš, titāna kājiņa,  
dabisks rozā kvarca akmens,  

sārtā zelta pārklājums. 

45457   25,99 € 26 PP

  Love Rose Quartz gredzens 
Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 

akmens, sārtā zelta pārklājums. 

19,99 € 20 PP

Love Rose Quartz gredzens 
pieejams izmēros: 
17 – kods 45483 
18 – kods 45484 
19 – kods 45485

  Love Rose Quartz kaklarota
Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 

akmens, sārtā zelta pārklājums. Garums: 
43 cm + 7 cm pagarinājums. 

45467   25,99 € 26 PP

 

 

 

Pavasaris ir radīts, lai iemīlētos! Tāpēc izsmalcinātajās sārtā zelta 
toņa rotaslietās esam ietvēruši rozā kvarca akmentiņu sirds formā, 
kas katrā dienā ienesīs vēl vairāk mīļuma.
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Ticējums vēsta, ka, ja uz tevis nosēžas 
bizbizmārīte, tad tā tev nesīs laimi un veiksmi 
turpmākajos dzīves notikumos. Sāc pavasari  
ar maģisku noskaņu!

Melnais špinelis
Tas ir viens no dabas retākajiem 

pusdārgakmeņiem, kam tiek 
piedēvēta spēja atvairīt negatīvo, 

lai tā vietā raisītu iedvesmu  
un pārliecību.

MAZIE  
VEIKSMES 
AMULETI   Lady Bug Spinel auskari 

Materiāli: misiņš, dabisks melnā 
špineļa akmentiņš, stikls. Misiņa 

pārklājums. Garums: 2 cm. 

45450   29,99 € 30 PP

  Lady Bug Spinel kaklarota  
un piespraude

Materiāli: misiņš, dabisks  
melnā špineļa akmentiņš, stikls.  

Misiņa pārklājums. Garums:  
43 cm + 7 cm pagarinājums.  
Kulona izmērs: 2.5 x 2.5 cm. 

45466   29,99 € 30 PP

 

 

2 vienā



9

Amatniecības tradīcijas stikla 
ražošanā Čehijā ir jau gadsimtiem 
senas, tāpēc tur ražotie kristāli ir 

starptautiski atzīti ar savu 
skaistumu un augsto kvalitāti.

  Sunny pulkstenis
Materiāli: cinka sakausējums, 

minerālstikls ar safīra pārklājumu, 
nerūsējoša tērauda aizmugure  

un sprādze, misiņš, PU, čehu stikla 
kristāliņi. Zelta pārklājums.  

Seiko mehānisms.  
Ciparnīcas diametrs: 2.5 cm. 

45494   38,99 € 40 PP

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

Zelta pārklājums

SAJŪTI SILTUMU
Elegantais zelta toņa pulkstenis ar mirdzošiem kristāliņiem 
stundu atzīmēs padarīs gaišāku tavu dienu un papildinās  
tavu tēlu ar izsmalcinātu mirdzumu!

Čehu stikla kristāliņi



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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Šī pavasara sievišķīgāko un romantiskāko kolekciju rotā 
mirdzoši taureņi, simbolizējot cerību un jaunā sākumu.

VAIROSIM  
LABO

Zemeņu kvarcs
Sarkstot maigā koraļļu nokrāsā, 

zemeņu kvarcs ir viens no 
romantiskākajiem dabas 
pusdārgakmeņiem. Tiek  

uzskatīts, ka tas iedvesmo un 
sniedz pozitīvu enerģiju.

  Butterfly Strawberry Quartz 
auskari

Materiāli: misiņš, dabisks zemeņu 
kvarca akmentiņš, kubiskā cirkonija 

kristāliņi. Misiņa pārklājums. Auskara 
riņķīša izmērs: 1.5 cm. Kulons: 2 x 1 cm. 

45448   29,99 € 30 PP

  Butterfly Strawberry Quartz 
kaklarota

Materiāli: misiņš, dabisks zemeņu 
kvarca akmentiņš, kubiskā cirkonija 

kristāliņi. Misiņa pārklājums. Garums: 
58 cm + 7 cm pagarinājums. 

45464   29,99 € 30 PP

  Butterfly Strawberry Quartz 
gredzens

Materiāli: misiņš, dabisks zemeņu 
kvarca akmentiņš, kubiskā cirkonija 

kristāliņi. Misiņa pārklājums. 

21,99 € 22 PP

Butterfly Strawberry Quartz gredzens 
pieejams izmēros: 
17 – kods 45480 
18 – kods 45481 
19 – kods 45482 

 

 

 

2 vienā
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  Willow Tiger Eye auskari
Materiāli: misiņš, dabisks tīģeracs 

akmentiņš, stikls. Misiņa pārklājums. 
Izmērs: 2 x 1 cm. 

45447   23,99 € 24 PP

  Willow Tiger Eye kaklarota
Materiāli: misiņš, dabisks tīģeracs 

akmentiņš, stikls. Misiņa pārklājums. 
Garums: 43 cm + 7 cm pagarinājums. 

45463   23,99 € 24 PP

Willow Tiger Eye gredzens 
pieejams izmēros: 

17 – kods 45474 
18 – kods 45475 
19 – kods 45476

  Willow Tiger Eye gredzens 
Materiāli: misiņš, dabisks tīģeracs 

akmentiņš, stikls. Misiņa pārklājums.  

19,99 € 20 PP

Tīģeracs 
 

Atbrīvo no bailēm un atjauno 
līdzsvara sajūtu. Tas ir pazīstams 
arī kā pašpārliecības un iekšējā 

spēka akmens.

ZEM VĪTOLA 
ZARIEM
Šo kolekciju iedvesmojis vītols, kas simbolizē drošību  
un spēku. Vai vari sajust, kā pavasara saule sasilda  
lapu pumpurus un maigos pūpolus?
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  Willow saulesbrilles
Materiāli: PC, celulozes triacetāts, 

misiņš, pārstrādāta poliestera maisiņš, 
PU futrālis. 

45428   19,99 € 20 PP

  Chic saulesbrilles 
Materiāli: nerūsējošs tērauds, 

celulozes triacetāts, misiņš, silikons, 
pārstrādāta poliestera maisiņš, PU 

futrālis. 

45429   23,99 € 24 PP

Komplektā futrālis 
uzglabāšanai

Neuzkrītošs un smalks ietvars sārtā zelta tonī vai izteiksmīgs un 
apjomīgs ietvars tumšos toņos? Būsim godīgi – tie abi izskatās 
absolūti fantastiski!

BAUDI SAULI  
UN GLAMŪRU

Komplektā futrālis 
uzglabāšanai
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Dūmakainais kvarcs
Šis kristāls sevī nes augsnes, pelnu, 
dubļu un māla sajūtu, atspoguļojot 

mūsu saikni ar Māti dabu.

  Sunflower Quartz auskari 
Materiāli: misiņš, dabiski dūmakainā 
kvarca akmentiņi, kubiskā cirkonija 

kristāli, titāna kājiņa. Misiņa 
pārklājums. Diametrs: 1 cm. 

45459   25,99 € 26 PP

  Sunflower Quartz kaklarota 
Materiāli: misiņš, dabisks dūmakainā 
kvarca akmentiņš, kubiskā cirkonija 
kristāli. Misiņa pārklājums. Izmērs: 
ķēdīte + pagarinājums: 43 + 7 cm. 

45469   25,99 € 26 PP

Tā kā tiek uzskatīts, ka šis  
akmens palīdz uzlabot īpašnieka 
pašapziņu, uzmanību un sapratni, 

tas ir lielisks talismans, lai 
palīdzētu tev sasniegt  

savus mērķus.

 

 

LAIMI 
MEKLĒJOT
Tāpat kā mēs vienmēr vēlamies no sirds 
baudīt pavasara pirmos saules starus, arī 
saulespuķes vienmēr tiecas pēc saules.  
Tās ir tik skaists uzticības un ilgstošas 
mīlestības simbols!

Kubiskais cirkonijs 
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VISLABĀKIE 
VĒLĒJUMI PAVASARĪ
Anemones ziedi ar plaši atvērtajām ziedlapiņām simbolizē gaidas un 
patīkamo satraukumu par nākotni. Ja gatavojies uzsākt kaut ko jaunu, 
šī kolekcija ir kā radīta tev!

  Anemone  Topaz gredzens
Materiāli: misiņš, dabisks baltā topāza 

akmentiņš. Misiņa pārklājums. 

13,99 € 14 PP

  Anemone Topaz auskari
Materiāli: misiņš, dabisks baltā  

topāza akmentiņš. Misiņa pārklājums.  
Garums: 2.5 cm. 

45492   15,99 € 16 PP

  Anemone Topaz kaklarota
Materiāli: misiņš, dabisks baltā topāza 
akmentiņš. Misiņa pārklājums. Garums: 

40 cm + 6 cm pagarinājums.  

45472   15,99 € 16 PP

Anemone Topaz gredzens 
pieejams izmēros: 
17 – kods 45489 
18 – kods 45490 
19 – kods 45491

 

 

 

Baltais topāzs

Baltais topāzs simbolizē  
cerību, mīlestību un laimi, tāpēc  

tiek uzskatīts, ka tas iedveš  
spēku un pozitīvismu.
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  Eden Aventurine auskari
Materiāli: misiņš, dabisks zaļā 

aventurīna akmens, stikls.  
Sudraba pārklājums.  

Riņķīši: 1 cm. Kulons: 1.5 cm. 

45449   29,99 € 30 PP

  Eden Aventurine kaklarota 
Materiāli: misiņš, dabisks zaļā 

aventurīna akmens, stikls.  
Sudraba pārklājums. Garums:  

43 cm + 7 cm pagarinājums. 

45465   29,99 € 30 PP

2 vienā

Zaļais aventurīns tiek uzskatīts par 
visveiksmīgāko pusdārgakmeni, 

tāpēc tas ir lielisks optimisma 
talismans, kas palīdzēs  

gūt panākumus. 

 

 

Šajā kolekcijā izmantots ābols, jo tas ir zināšanu un inteliģences simbols. 
Tā radīta, lai sniegtu tev pārliecību, kad tas visvairāk nepieciešams!

ATRODI SAVU 
SPĒKU

Zaļais aventurīns
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Serpentīns 
 

Tas pazīstams kā neatkarības 
simbols. Tiek uzskatīts, ka tas 
palīdz ar spēku un pārliecību 
uzsākt jebkurus jaunus dzīves 

projektus.

  Dew Drop Serpentine 
rokassprādze 

Materiāli: misiņš, dabisks serpentīna 
akmentiņš, stikls. Misiņa pārklājums. 
Garums: 18 cm + 5 cm pagarinājums. 

45446   13,99 € 14 PP

  Dew Drop Serpentine auskari 
Materiāli: misiņš, dabiski serpentīna 

akmentiņi, stikls, titāna kājiņas. Misiņa 
pārklājums. Garums: 5 cm. 

45460   15,99 € 16 PP

  Dew Drop Serpentine kaklarota 
Materiāli: misiņš, dabisks serpentīna 
akmentiņš, stikls. Misiņa pārklājums. 

Garums: 46 cm + 7 cm pagarinājums. 

45471   19,99 € 20 PP

JAUNĀ  
SĀKUMS
Šo kolekciju iedvesmojušas dabas ainavas rītausmā, kad rīta rasa 
spoguļojas zāles stiebros. To esam veltījuši aizraujošajām iespējām, 
ko atnes katra jauna diena!

 

 

 



25

Amazonīts 
 

Amazonīts tiek saistīts ar 
cerībām un pašpārliecinātību. 

Tas ir enerģijas akmens, kas 
pazīstams savu nomierinošo 

īpašību dēļ.

  Hail Amazonite auskari 
Materiāli: misiņš, dabisks amazonīta 
akmens, stikls, titāna kājiņa. Sudraba 

pārklājums. Garums: 2 cm. 

45458   25,99 € 26 PP

  Hail Amazonite kaklarota 
Materiāli: misiņš, dabisks amazonīta 
akmens, stikls. Sudraba pārklājums. 

Garums: 60 cm + 7 cm pagarinājums. 

45468   25,99 € 26 PP

IZBAUDOT 
KATRU MIRKLI

 

 

Pavasara pēdējās ledainā sniega vētras iedvesmojušas 
mūs radīt ģeometriskas formas rotaslietas ar amazonītu, 
kas palīdzēs saglabāt optimismu un pateicību par 
vienkāršajiem dzīves mirkļiem.
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Rozā kvarcs 
  

Dēvēts par mūžīgas beznosacījumu 
mīlestības akmeni. Tiek uzskatīts, ka 

rozā kvarcs spēj vairot mūsos 
patiesu līdzjūtību.

  Promo Lock Rose Quartz 
kaklarota 

Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 
akmens. Sārtā zelta pārklājums. 

Garums: 43 cm + 7 cm pagarinājums. 

45470   23,99 € 24 PP

Skaistā kaklarota ar sārtā zelta pārklājumu un neparasto kulonu piekaramās 
atslēgas formā no rozā kvarca radīta, iedvesmojoties no tām īpašajām vietā 
dabā, kur varam patiesi atbrīvot prātu un atsvaidzināt dvēseli.

ATJAUNO SAIKNI  
AR SEVI
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Izsmalcinātais pulkstenis ar elegantu ķēdīti sārtā  
zelta tonī un kvadrāta formas ciparnīcu, ko rotā  
Preciosa kristāliņi, būs ideāla dāvana īpašai sievietei.

NEZŪDOŠAI 
MĪLESTĪBAI

  Love Rose pulkstenis 
Materiāli: cinka sakausējums, 

minerālstikls ar safīra pārklājumu, 
nerūsējoša tērauda aizmugure, misiņš, 
čehu stikla kristāliņi. Seiko mehānisms. 

Ciparnīca: 2 cm. 

45495   54,99 € 56 PP

Sārtā zelta pārklājums

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

Amatniecības tradīcijas stikla 
ražošanā Čehijā ir jau gadsimtiem 
senas, tāpēc tur ražotie kristāli ir 

starptautiski atzīti ar savu 
skaistumu un augsto kvalitāti.

Čehu stikla kristāliņi
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  Snow Drop Labradorite 
kaklarota

Materiāli: misiņš, stikls, dabisks rozā 
kvarca akmentiņš, dabisks labradorīta 

akmentiņš, kubiskā cirkonija kristāli. 
Misiņa pārklājums. Garums:  
62 cm + 6 cm pagarinājums. 

45473   29,99 € 30 PP

  Snow Drop Labradorite auskari
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks rozā 

kvarca akmentiņš, dabisks labradorīta 
akmentiņš, kubiskā cirkonija kristāli. 

Misiņa pārklājums. 

45493   25,99 € 26 PP

Sniegpulkstenīte, skaista un drosmīga, ir viens 
no pirmajiem ziediem, kas agrā pavasarī 
izlaužas cauri sniega kārtai. Šajā rotaslietu 
kolekcijā to simbolizē pērlīšu kompozīcija ar 
dabiska rozā kvarca un labradorīta pērlītēm.

PIRMIE PAVASARA 
PUMPURI

Ziemeļvalstu iedzīvotāji šo akmeni 
uzskatīja par svētu un ticēja, ka tas 

no ziemeļblāzmas ir uzņēmis varenu 
spēku un spēju mainīties.

 

 

Rozā kvarcs 
  

Dēvēts par mūžīgas 
beznosacījumu mīlestības akmeni. 
Tiek uzskatīts, ka rozā kvarcs spēj 

vairot mūsos patiesu līdzjūtību.

Labradorīts 
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  Bliss Rose Quartz rokassprādze 
Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 

akmentiņš, stikls, kubiskā cirkonija 
kristāli. Sārtā zelta pārklājums. 

45445   25,99 € 26 PP

  Bliss Rose Quartz auskari 
Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 

akmentiņš, stikls, kubiskā cirkonija 
kristāli, titāna kājiņa. Sārtā zelta 

pārklājums. Garums: 2.5 cm. 

45461   29,99 € 30 PP

  Bliss Rose Quartz kaklarota 
Materiāli: misiņš, dabisks rozā kvarca 

akmentiņš, stikls, kubiskā cirkonija 
kristāli. Sārtā zelta pārklājums. Garums: 

61 cm + 7 cm pagarinājums. 

45462   29,99 € 30 PP

  Bliss Rose Quartz gredzens
Materiāli: misiņš, dabiskā rozā kvarca 

akmentiņi, stikls, kubiskā cirkonija 
kristāli. Sārtā zelta pārklājums. 

19,99 € 20 PP

Bliss Rose Quartz gredzens 
pieejams izmēros: 
17 – kods 45477 
18 – kods 45478 
19 – kods 45479

Šajā kolekcijā attēlots maģisks saulriets ziedu pļavā, kur gaisma 
maina savu nokrāsu no sārtas līdz pat ledus zilai.

SAULRIETS PAVASARĪ

Tā kā tiek uzskatīts, ka šis akmens palīdz 
uzlabot īpašnieka pašapziņu, uzmanību 

un sapratni, tas ir lielisks talismans, lai 
palīdzētu tev sasniegt savus mērķus.

 

 

 

 

Rozā kvarcs

Dēvēts par mūžīgas beznosacījumu 
mīlestības akmeni. Tiek uzskatīts,  
ka rozā kvarcs spēj vairot mūsos 

patiesu līdzjūtību.

Kubiskais cirkonijs 
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DABAS  
VIEDUMS 
Pūce ir starptautisks gudrības simbols. Tās būtība  
ir iemiesota sudrabota toņa pūces formas piespraudē  
ar spalvām ziemeļblāzmas motīvos un ledus zilām  
dabiskā topāza acīm.

  Owl piespraude
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks zilā 
topāza akmens, rodija pārklājums. 

Izmērs: 5 x 2 cm. 

44737   35,99 € 37 PP

Zilais topāzs

Šis pusdārgakmens bieži 
vien tiek asociēts ar lojalitāti 

un patiesību, tāpēc tas 
simbolizē nebeidzamu 
mīlestību un draudzību.

CĪNĪTĀJAS GARS
Zeltīta toņa piespraudē tīģera spēku un drosmi akcentē 
tīģeracs pusdārgakmens un mirdzoši stikla kristāli. 

Tīģeracs

Jau kopš romiešu laikiem šis 
dzintara un kanēļa toņos 
iekrāsotais akmens ticis 

izmantots kā spēka amulets.

  Tiger Eye piespraude
Materiāls: misiņš, stikls, dabisks  

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

44736   35,99 € 37 PP
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PLAUKSTOŠĀ 
ZVIEDRIJA
Piešķir savam izskatam maigu pieskārienu ar  
jaukiem sārtā zelta ziedu akcentiem. Izgreznoti  
ar neskaitāmiem mirdzošiem stikla akmentiņiem  
un pašā sirdī – dabisks rozā kvarcs. 

  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

Rozā kvarcs  
 

Dēvēts par mūžīgas beznosacījumu 
mīlestības akmeni. Tiek uzskatīts, ka 

rozā kvarcs spēj vairot mūsos 
patiesu līdzjūtību.  
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BEZGALĪGAIS 
ROZES STĀSTS 
Sapludinot robežu starp rokas pulksteni un rokassprādzi... 
Izsmalcinātā, ar sārto zeltu pārklātā pulksteņa ciparnīcu  
rotā stikla kristāliņu stundu atzīmes un stilizēts rozes siluets.    Flower Quartz piespraude

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

Izmērs: 4 x 2 cm. 

44739   35,99 € 37 PP

Rozā kvarcs 
  

Dēvēts par mūžīgas beznosacījumu 
mīlestības akmeni. Tiek uzskatīts, ka 

rozā kvarcs spēj vairot mūsos 
patiesu līdzjūtību.

Sārtā zelta pārklājums

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

  Flower rokas pulkstenis
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
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ZVIEDRIJAS 
DEBESIS
Izsmalcinātas rotaslietas ar krāšņu emaljētu motīvu, kas 
radīts ziemeļblāzmas toņos. Plūstošo dizainu papildina 
mirdzoši stikla kristāliņi un dabisks zilā topāza akmens.

  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

  Norrsken Topaz gredzens 
Materiāli: misiņš, stikls, dabisks topāza 

akmens, rodija pārklājums. 

37,99 € 39 PP

Zilais topāzs 

Šis pusdārgakmens bieži vien tiek 
asociēts ar lojalitāti un patiesību, 
tāpēc tas simbolizē nebeidzamu 

mīlestību un draudzību.

Norrsken Topaz gredzena 
pieejamie izmēri: 
16 – kods 45047 
17 – kods 45048 
18 – kods 45049 
19 – kods 45050
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Izsmalcinātajās, ar sārto zeltu pārklātajās rotaslietās medus toņa  
stikla kristālus, krēmīgi baltas pērles un tumši sarkanus dabiskā  
granāta akmentiņus ieskauj elegants vijums un mirdzoši stikla  
kristāliņi, atgādinot ogas, ko apņem vizoša ledus kārta.  

SARMAS PĀRKLĀTAS OGAS 

Sarkanais granāts

Zināms arī kā radošās liesmas 
akmens. Tiek uzskatīts, ka tas palīdz 

mums izpaust savu personību un 
uzlabo mūsu pašvērtējumu.

2 vienā

3 vienā

  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 rokassprādze
Materiāli: misiņš, čehu stikls, dabiskā 

granāta akmens, sārtā zelta pārklājums. 
Izmērs: ķēdīte + pagarinājums: 19 + 5 cm. 

44730   47,99 € 49 PP

  Delicious Garnet gredzens
Materiāli: misiņš, čehu stikls, dabiskā 

granāta akmens, sārtā zelta pārklājums. 

37,99 € 39 PP

Delicious Garnet gredzena  
pieejamie izmēri: 
17 – kods 45060 
18 – kods 45061 
19 – kods 45062
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KVĒLOJOŠS 
SAULRIETS
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 pašvērtējumu.

  Sunset Garnet auskari
Materiāls: misiņš, stikls, dabisks  
granāta akmens, titāna kājiņa.  

Misiņa pārklājums. Angļu aizdare. 
Diametrs: 2 cm. 

44743   39,99 € 41 PP

  Sunset Garnet kaklarota
Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā  

granāta akmens, misiņa pārklājums. 
Izmērs: ķēdīte + pagarinājums: 43 + 7 cm. 

44839   42,99 € 44 PP
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  Golden Obsidian auskari
Materiāli: misiņš, titāns, stikls, dabiskā 
obsidiāna akmens, misiņa pārklājums. 

Izmērs: 5 cm. 

44752   37,99 € 39 PP

DABISKAIS LĪDZSVARS

Zeltainais obsidiāns 
 

Šis izteiksmīgais akmens ir 
pazīstams ar spēju vairot mūsos 
patieso. Turklāt tiek uzskatīts, ka 

tam ir spēcīga aizsargājošā 
iedarbība, kas pasargā no visa 

negatīvā.

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

 

 

 

Lietus liek pavasara ziediem kļūt vēl košākiem un 
skaistākiem, tieši tāpat arī elegantās rotaslietas padarīs 
tavu tēlu vēl satriecošāku un izteiksmīgāku.

  Golden Obsidian kaklarota
Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 

obsidiāna akmens, misiņa pārklājums. 
Izmērs: ķēdīte + pagarinājums:  

43 + 7 cm. 

44919   37,99 € 39 PP

  Golden Obsidian gredzens
Materiāli: misiņš, stikls, dabiskā 

obsidiāna akmens, misiņa pārklājums.  

27,99 € 28 PP
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  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

  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

Apaļais ietvars un melnā toņa ciparnīca ir pārklāta ar  
dzidriem stikla akmentiņiem, kas piešķir tam papildu  
mirdzumu. Divpadsmitā stunda atzīmēta ar īpašu melnu  
kristāliņu, ieskandinot pusnakts noslēpumainību. 

PUSNAKTS 
TUMSA 

AURORA 
BOREALIS 
Piešķir jebkuram tēlam izsmalcinātu akcentu ar sudraba toņa  
rokas pulksteni, kas izskatās gluži kā savīta rokassprādze.  
Melniem un dzidriem stikla akmentiņiem greznotais ietvars ieskauj 
elpu aizraujošu ciparnīcu, kas vizuļo tumšos ziemeļblāzmas toņos.

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms

Safīra stikls, noturīgs 
pret skrāpējumiem

Seiko mehānisms
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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.

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

EKSKLUZĪVS IEPAKOJUMS

Izmērs 16 Izmērs 17 Izmērs 18

Izmērs 19 Izmērs 20

Nagliņas aizdare 

Aizdare ar āķīti

Angļu aizdare 

Omega aizdare

Franču aizdare Riņķīšu aizdare 

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

Kā rūpēties par savām rotaslietām

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.

Kā kopt Norrsken rotaslietas

Visas rotaslietas ir apzīmētas  
ar kolekcijas logo –  
Norrsken kvalitātes zīme.

Kvalitātes apzīmējums


