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WSTĘP

Pomysł na Inne Obrączki narodził się w głowie Andrzeja 
Bielaka, to znany w środowisku złotników artysta plastyk, 
którego dobry warsztat rzemieślniczy potwierdza dyplom 
mistrzowski. Jest członkiem Cechu Złotników, Jubilerów 

i Pokrewnych Zawodów w Krakowie. Studia ukończył 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Od 1978 roku zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem biżuterii 
w swojej pracowni w Krakowie. Inne Obrączki to pomysł na stworzenie 
wyjątkowych przedmiotów, pieczętujących miłość dwóch osób.  
Obrączki wykonywane są ze złota, palladu, platyny, kobaltu, tantalu, 
tytanu, stali damasceńskiej, carbonu. Stosując różne techniki, jak np. 
starą japońską technologię łączenia metali mokume gane oferta 
Innych Obrączek wyraźnie wyróżnia się na rynku.

Wyroby Andrzeja Bielaka można nazwać „małymi dziełami 
sztuki ” .  Jest  wybitnym fachowcem w zakres ie 
projektowania i innowacyjności oraz propagowania sztuki 
jubilerskiej.
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    Andrzej Bielak

ANDRZEJ BIELAK

Może to zbyt górnolotne stwierdzenie, 

lecz moją ambicją i celem jest tworzenie

obrączek zindywidualizowanych, 

odzwierciedlających ducha i osobowość właścicieli.
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ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO UCHYLONYCH DRZWI

NASZEJ PRACOWNI,
W SERCU KTÓREJ

TWORZYMY INNE OBRĄCZKI.



CO POTRAFIMY

Tworzyć zupełnie nietypowe obrączki, choć te 

proste i klasyczne nie są dla nas żadną 

trudnością. Obrączki z naszej oferty 

podzieliliśmy na kilka kolekcji, kolekcje te 

można ze sobą łączyć, co w praktyce oznacza, 

że jedna para obrączek może być połączeniem 

wielu pomysłów.
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CO POTRAFIMY

Tworzyć zupełnie nietypowe obrączki, choć te proste i klasyczne 
nie są dla nas żadną trudnością. Obrączki z naszej oferty 
podzieliliśmy na kilka kolekcji, kolekcje te można ze sobą łączyć, 
co w praktyce oznacza, że jedna para obrączek może być 
połączeniem wielu pomysłów.
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BIAŁE ZŁOTO

Obrączki wykonywane u nas są metodą bezszwową (z 2 
wyjątkami), wykonujemy je ze złota próby 585, w trzech 
kolorach: żółtym, białym i różowym. Możemy zrobić też 
obrączki ze złota próby 750, ale jest ono droższe i takie złoto 
jest też  bardziej miękkie. Białe złoto możemy wykonać z 
dodatkiem palladu, będzie ono bardziej szarawe, ale też 
bardziej miękkie i o ok. 20% droższe.
Warto podkreślić, że białe złoto jest u nas nierodowane. 
Oznacza to, że nie pokrywamy powierzchni rodem*, który 
nadaje białego koloru, bo z czasem i tak się zetrze i będzie 
nieestetycznie ukazywał prawdziwy kolor białego złota. Kolor 
białego złota można określić jako „słomkowy”, jest subtelnym i 
ciepłym odcieniem.
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Obrączki robimy również z palladu próby 500, kiedyś był dobrą 
alternatywą dla białego złota, bo był istotnie tańszy i ma biały 
kolor. Obecnie (2022 rok) jego cena jest podobna do ceny złota.

PALLAD
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W naszej ofercie znajdą Państwo tytan, metal używany m.in. 
przez NASA do budowy statków kosmicznych. Jest bardzo 
wytrzymały, co nie oznacza, że się nie rysuje bądź zużywa. 
Jego kolor jest szary. Da się w nim oprawiać kamienie, 
grawerować laserem, jest też jedną z tańszych opcji w naszej 
ofercie.  Para tytanowych obrączek kosztuje 1800 zł (X 2022).

TYTAN
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Metalem zasługującym na szczególną uwagę jest tantal. 
To metal, który Pan Andrzej wprowadził alternatywnie do 
zapytań o czarne złoto, które mówiąc w skrócie nie istnieje. 
Czarny kolor złota osiąga się poprzez galwaniczne pokrycie 
żółtego złota cieniutką warstwą rutenu lub rodu, która z 
czasem schodzi i odsłania pierwotny kolor żółtego złota. 
Tantal jest metalem o pięknym, grafitowym kolorze (w 
przypadku tego meta lu  po lerowanie  nadaje  mu 
najciemniejszy kolor), jest kowalny, dość ciężki i stosunkowo 
miękki – coś jak złoto próby 750. W tym metalu wszelakie 
grawery są robione laserem, a maksymalny rozmiar obrączki to 
28. Tantal skradł serca naszych klientów głównie w 
młotkowanej odsłonie, ale równie pięknie wygląda 
wysatynowany czy klasycznie polerowany.

TANTAL
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Kobalt jest to stop 65% kobaltu z chromem i manganem. Jest 
najjaśniejszy z dotychczas przez nas używanych metali. 
Wygląda jak rod używany do rodowania biżuterii lub srebro. 
Jest też najtwardszy, dlatego też często polecamy go dla osób, 
których praca lub pasja nie oszczędza biżuterii na palcu. Jest 
bardzo mocno odporny na zarysowania i nie da się na niego 
nanieść wszystkich faktur (możliwe to poler, satyna, drapana i 
delikatna piłka). W kobalcie grawerujemy tylko laserem i 
oprawiamy tylko brylanty „na okrągło”. 

KOBALT
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Stal damasceńska jest robiona z dwóch gatunków stali 
chirurgicznej, które są skuwane. Możliwe jest stworzenie trzech 
różnych układów warstw: wiry, kręgi, fale.

STAL DAMASCEŃSKA

Wyjątkowość tych obrączek polega na tym, że nie potrafimy w 
100% przewidzieć jak wyjdą. Każde jedne są więc unikatowe, nikt 
na świecie nie posiada dwóch takich samych obrączek ze stali 
damasceńskiej. Oprócz wyboru układu warstw można wybrać 
moc trawienia (lekko, średnio, mocno) i mieć lekko widoczne 
przeplatające się warstwy lub mocno odznaczające się „rowki” 
pomiędzy warstwami.

wiry kręgi fale

lekkie
trawienie

średnie
trawienie

mocne
trawienie
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Stal możemy trawić również wewnątrz obrączki oraz 
na bokach, co daje bardzo ciekawy efekt wizualny

STAL DAMASCEŃSKA

W obrączkach ze stali damasceńskiej mogą być wykonane 
odciski wewnątrz i na zewnątrz, ale fragmenty pod odciski 
muszą być gładkie.
Obrączki ze stali mogą być z paskami złota i okute złotem, 
ale wtedy muszą być odrobinę grubsze niż standardowo 
do czego z łatwością da się przywyknąć.

trawienie z zewnątrz,  dodatkowe trawienie wewnątrz
wewnątrz oraz po bokach 

 z odciskami
wewnątrz

z paskami 
złota

okute
złotem
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Mokume gane to stara japońska technologia łączenia metali, 
wywodząca się z XVII wieku. Nazwa pochodzi od moku (drewno), 
me (oko), gane (metal) i nawiązuje do wzorów zbliżonych do 
rysunku słojów drewna uzyskiwanych dzięki tej metodzie. Wzór 
w mokume jest nieprzewidywalny – to stanowi urok tych 
obrączek.
W naszej pracowni wykonujemy wyłącznie następujące 
połączenia metali:
srebro-pallad
złoto różowe próby 585 – pallad
złoto różowe próby 585 – pallad - srebro
złoto żółte próby 750 – pallad
złoto żółte próby 750 – pallad - srebro
Najwyraźniej widać wzór tych obrączek na fakturze satynowanej, 
ale niejednokrotnie wykańczaliśmy je nadając polerowane czy 
piaskowane wykończenie. 

MOKUME GANE
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Carbon  to włókno węglowe połączone żywicą, 
jest antyalergiczny i wytrzymały. Kolor carbonu jest czarny 
z widocznymi „moro ciapkami”. Jest to materiał o 
najmniejszej masie z dostępnych u nas, co dla wielu 
klientów jest ogromnym atutem. Możliwe faktury to poler 
lub satyna. Grawery na carbonie wykonujemy tylko laserem, 
a maksymalny rozmiar obrączki to 30. 
W carbonie można oprawić tylko kamienie na „gładko”. 
Carbon jest często łączony z metalami, najczęściej ze 
złotem, ale coraz większą popularnością cieszą się 
połączenia carbonu z tytanem czy ze stalą damasceńską.

CARBON

13



Platyna to naturalnie biały szlachetny metal. Ma dużą 
plastyczność, gdyż występuje w próbie 950. Jest miękka, 
kowalna i cięższa niż złoto próby 750. Ze względu na 
właściwości polecamy ją dla klientów, którzy będą pamiętali 
o ściąganiu jej do wszelakich ćwiczeń wysiłkowych i prac 
fizycznych. Ze względu na trudny proces obróbki jej cena 
potrafi około 3 razy przewyższać cenę obrączek ze złota.

PLATYNA
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WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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FAKTURY 
I  ICH  TRWAŁOŚĆ

Niezwykle często Państwa ważnym pytaniem jest to, o 
trwałość faktur.
Wiele zależy od sposobu użytkowania obrączki. Osoba 
pasjonująca się wspinaczką wysokogórską powinna mieć na 
uwadze, że kontakt metalu z twardą skałą zawsze będzie 
skutkował wynikiem 1:0 dla skały. W codziennym życiu nie 
unikniemy sytuacji, w których - po kontakcie z czymś 
twardszym od obrączki - na jej  powierzchni będą pojawiać 
się ślady jej użytkowania. Bardzo często na satynie, czyli 
jednej z piękniejszych, ale też delikatnych faktur dość szybko 
pojawiają się rysy. Najczęściej to jednak nie głębokie rysy, a 
zapolerowania delikatnej satyny.
Na początku na pewno te zapolerowania będą zauważalne, 
ale po jakimś czasie obrączka cała się w ten sposób wyświeci 
ujednolici się jej powierzchnia.
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Każdą parę obrączek można bezpłatnie odświeżyć, natomiast 
zużywanie się faktur na powierzchni obrączek jest nie do 
uniknięcia i można nazwać to procesem naturalnym. 

{pro tip) Satynę można łatwo odświeżyć w domu. Wystarczy 
przetrzeć jej powierzchnię suchą, zieloną częścią gąbki do 
naczyń.

{pro tip}  
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Faktury mają różną trwałość 
– najtrwalsza to młotek, 

a najdelikatniejsza satyna. 
Wiele zależy też od tego
 jak używane są obrączki 
oraz z jakiego materiału 

są zrobione. 



KOMFORT NOSZENIA
To zdecydowanie kluczowe, aby rozmiar obrączek był dobrany prawidłowo. 
Obrączki będą na naszych dłoniach codziennie i warto wziąć poprawkę na 
fakt, że ludzkie ciało zmienia się nieustannie. Tyjemy, chudniemy, 
zatrzymujemy wodę, nabieramy mięśni, marzniemy, jesteśmy spoceni itp. 
To wszystko sprawia, że rozmiar naszego palca może również ulec zmianie, 
nawet kilka razy w ciągu dnia. Dlatego oferujemy Państwu przymiarkę 
obrączek w trakcie procesu ich wykonywania Podczas spotkania, po 
wybraniu przez Państwa pomysłu na obrączki, mierzycie je Państwo 
jeszcze w surowej formie. Czyli zrobione są już najczęściej z Państwa 
materiału (choć nie zawsze, czasem robimy prototypy z mosiądzu), w 
Państwa rozmiarach i szerokościach. Mierząc je na tym etapie można 
wprowadzić wiele zmian. Najważniejszą jest zmierzenie rozmiaru i 
upewnienie się, że jest prawidłowy. Jeśli okaże się nieprawidłowy to 
właśnie jest to idealny moment, żeby raz jeszcze zmierzyć palce i ustalić z 
przedstawicielem, że rozmiar ma być np. zwiększony. Dzięki temu dużo 
łatwiej jest nam wykończyć obrączki, wiedząc, że pasują jak ulał. Taka 
zmiana podczas przymiarki jest bezpłatna. Przymiarkę 
dobrze jest robić na ok. miesiąc, dwa 
przed ślubem. Wstępny jej termin 
ustalacie Państwo 
z przedstawicielem.



Obrączki oczywiście można w przyszłości 
zwiększać/zmniejszać, ale po odbiorze obrączek jest 
to już płatne. Podkreślamy jednak, że da się zmienić 
rozmiar każdej obrączki wykonanej
 w naszej pracowni.

Proszę pamiętać, że zwiększenie 
czy zmniejszenie dotyczy +/- 2,5 
rozmiaru, jeżeli wymagana jest 
zmiana o więcej rozmiarów, może 
to skutkować 
zrobieniem obrączki 
od nowa, co wiąże się 
z dodatkowymi 
kosztami.
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Bardzo prosimy, aby to zawsze Państwo określali podczas przymiarki jak 
czujecie się w danym rozmiarze. Przedstawiciel może doradzić, ale to nie 
on będzie nosić obrączkę na palcu i choć bardzo chcemy Państwu 
profesjonalnie doradzić, to prosimy o potwierdzenie, który rozmiar jest 
najbardziej komfortowy. Są różne sytuacje: ktoś lubi ciaśniej, ktoś luźniej. 
Ktoś ma stożkowaty palec i może łatwo zrzucić/zgubić obrączkę, a u innej 
osoby obrączka „osiądzie” we właściwym miejscu. Bardzo prosimy starać 
się określać komfort noszenia danego rozmiaru adekwatnie do Państwa 
indywidualnych odczuć.
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Soczewki wewnątrz obrączek to często uwielbiana przez 
wszystkich opcja, bo to hasło obrosło w mit, jakoby było to 
najwygodniejsze na świecie rozwiązanie. Oczywiście, 
soczewka wewnątrz jest wygodna, ale nie dla każdego. 
U jednej osoby sprawi, że do codziennej pracy np. lekarza, 
łatwo i sprawnie będzie się ściągać z palca, a u kogoś innego 
może być przyczyną wielkiego smutku, bo właśnie przez 
poślizg soczewki w połączeniu z kremem 
do opalania obrączka postanowiła na wieki zostać w miejscu 
odbywania podróży poślubnej. Prosimy mierzyć 
i płaskie i soczewkowe od wewnątrz obrączki, żeby ocenić 
jaki kształt jest najbardziej odpowiedni dla Państwa. 
Wykonanie soczewki nie jest w żaden sposób droższe.



PRZEBIEG WYKONANIA 

 OBRĄCZEK



Zachęcamy do rozeznania się w tym, 
co się Państwu podoba na naszej stronie, 
Facebooku i Instagramie.

Kontakt z przedstawicielem w celu 
umówienia się na spotkanie.

Przyjście na spotkanie u przedstawiciela. 

Wybór obrączek (pomysł, materiał, 
rozmiar, szerokość itd.)

Złożenie zamówienia – podpisanie umowy, 
wpłata zaliczki w postaci gotówki,
przelewu lub złota.
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Umówienie się na przymiarkę.
Przymierzenie obrączek, 
zostawienie odcisków palców, 
upewnienie się co do rozmiarów, 
wymiarów, inne ustalenia.

Ewentualna korespondencja mailowa 
z grafikiem w  sprawie grawerunku.

Mailowa akceptacja grawerunku. 

Umówienie się na odbiór gotowych obrączek.

Życie wspólnie długo i szczęśliwie!
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GDZIE ZAMÓWICIE 

PAŃSTWO 
INNE OBRĄCZKI



on-line
ela@inneobraczki.pl
kom. +48 601 933 339

Gdańsk - Galeria Glaza - Małgorzata Połoczańska
Długi Targ 20-21, 80-828 Gdańsk
kom. +48 512 964 768

Katowice - Inne Obrączki - Anna Szulim Gutowska
ul. Gliwicka 77
40-854 Katowice
kom. +48 510 59 57 05

Kraków - Galeria Bielak – Kamila Zabrzeska
ul. Halczyna 3, 30-086 Kraków
kom. +48 603 220 282

Łódź - Piotr Cieciura
ul. Baczyńskiego 63, 91-170 Łódź
kom. +48 605 046 603

Olsztyn - Anna Piotrowicz
Gutkowo 18, 11-041 Olsztyn
kom. +48 608 338 473

Poznań - Dagmara Pielucha
ul. Lipowa 11, 62-081 Baranowo k/Poznania
kom. + 48 506 165 544

Szczecin - Galeria Prata - Małgorzata Kalińska
ul. Małkowskiego 4/2, 70-304 Szczecin
kom. +48 604 513 141

Warszawa - Galeria Innych Obrączek 
– Małgorzata Wydrzycka
ul. Puławska 136, 02-624 Warszawa
kom. +48 511 298 009

Wrocław - Andrzej Bandkowski
ul. Księcia Witolda 47/22, 50-202 Wrocław
kom. +48 601 799 936

Rzeszów - Dorota Zawadzka-Chyła
ul. Kwiatkowskiego 43, 35-311 Rzeszów
kom. +48 698 354 937
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Jeśli są Państwo w posiadaniu nienoszonego złota, 
poniszczonych łańcuszków, kolczyków bez pary itp. to 
zachęcamy do rozliczania się nim w ramach złożonego 
zamówienia na obrączki. Państwa wymarzone obrączki, wcale 
nie muszą być ze złota, żeby złoty złom  zostawić nam w 
rozliczeniu. To bardzo korzystna opcja obniżenia finalnej ceny. 
Zachęcamy do dowiadywania się, jakie są aktualnie nasze 
ceny skupu złomu, są na pewno korzystniejsze niż te w 
kantorach czy lombardach.

ROZLICZENIE W ZŁOCIE
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ZŁOTO PAMIĄTKOWE
Wiemy, że dla wielu z Państwa możliwość przekazania nam złota 
pamiątkowego jest niebywale ważne. Dlatego chętnie przyjmujemy 
złoto jako forma rozliczenia się, ale też używamy go do wykonania dla 
Państwa obrączek. Ważne jest to, że 
poddajemy je rafinacji - czyli chemicznie oczyszczamy je (z dodatków 
takich jak miedź, lut, srebro pozbywamy się - nie mają wartości) i z tak 
uzyskanego czystego złota wykonujemy stop na potrzeby Państwa 
zamówienia. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że po pierwsze macie 
Państwo wpływ na wybór koloru (dla przykładu: ze złota żółtego, które 
Państwa nam przyniesiecie możemy uzyskać każdy inny kolor: biały 
czy różowy lub oczywiście żółty), a po drugie mamy pewność i 
gwarancję, że obrączki są pełnowartościowe i nie mają w sobie jakiś 
zanieczyszczeń, ale fizycznie za bazę posłużyło złoto od Państwa. Jeśli 
jest go za mało, dodajemy nasze.  Gwarantujemy, że tak właśnie jest - 
dodatkowo na umowie wpisujemy masę tego złota w odpowiednią 
rubrykę pt. „złoto pamiątkowe”, a nie „złom”. I opisujemy torebkę w 
odpowiedni sposób, żeby było wiadomo, że to złoto ma być 
przetopione i wykorzystane do Państwa obrączek.
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Obrączki wykonane przez Andrzeja Bielaka są objęte 
dożywotnią gwarancją. Zawsze i w każdej sytuacji 

zaopiekujemy się nimi i poprawimy jeśli będzie taka potrzeba. 
Niekiedy przez ludzki błąd wypadnie kamień, proszę się tym 

nie martwić. Na nasz koszt wprawimy nowy. Jesteśmy 
wieczystymi opiekunami Państwa obrączek i zawsze w razie 
potrzeby prosimy się z nami kontaktować, żeby je odświeżyć, 

naprawić czy zmienić rozmiary. Nie bierzemy jednak 
odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez inne firmy.
Każda sytuacja jest indywidualnie wyjaśniana z Państwem, 
natomiast proszę pamiętać, że biżuteria wykonywana na 

zamówienie nie podlega zwrotom ani wymianie.

GWARANCJA



NASZE KOLEKCJE



DOTYK

To kolekcja z odciskami Państwa palców. Odciski grawerujemy 
ręcznie wewnątrz jak i na zewnątrz w sposób trwały, aby się 
nie ścierały. Państwa linie papilarne mogą być też na boku 
jeżeli obrączka jest dostatecznie gruba. W przypadku takich 
materiałów jak kobalt i carbon odciski grawerujemy laserem.
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DWA KOLORY

To dwie obrączki o grubości ok. 0,8 mm wciśnięte jedna na 
drugą, ale nie lutowane.  Warstwy obrączek można ułożyć 
względem siebie symetrycznie, asymetrycznie czy po skosie. 
Można ułożyć warstwy odwrotnie niż u drugiej osoby, wprawić 
kamienie czy wygrawerować odciski .  Popularnym 
połączeniem jest tantal jako wewnętrzna warstwa i różowe 
złoto drapane na zewnątrz. Możliwości w dwóch kolorach jest 
bardzo wiele. Wszystko zależy od tego jakie Państwo macie 
oczekiwania i marzenia.
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FANTAZJA

W ramach tej kolekcji robimy wszystkie bardziej pracochłonne 
realizacje czyli grawery ręczne, grawery laserem, obrączki z 
oprawionymi kamieniami, wprawionymi paskami innych 
metali.  
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W tej kolekcji kryją się wszelkie spersonalizowane grawerunki, 
np. Państwa ukochanego pasma gór, grafiki zwierzaków, 
odciski ich łap, serduszka w różnych konfiguracjach, motywy 
roślinne oplatające obrączki, wzory zaczerpnięte z literatury, 
napisy w języku elfów, cytaty z filmów, grafiki przedstawiające 
panoramy miast i wiele, wiele innych pomysłów, którymi 
nieustająco nas Państwo zasypujecie.
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ŚLAD

Kolekcja ślad to dwie obrączki, zlutowane a następnie 
rozcięte, które pasują do siebie po połączeniu. Popularne 
„ślady” to także żółwiki, serduszko czy ząbki, wzór ten 
zastrzeżony jest w Urzędzie Patentowym i chroniony Prawem 
Własności Przemysłowej.
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ŻEBRO EWY

Tą kolekcję wykonujemy ze złota, palladu lub z platyny. Z 
reguły nieregularne „ząbki” tworzą przesyłane przez Państwa 
panoramy gór czy linii brzegowych. W Żebrze Ewy często 
spotykaną jest faktura po piłce czy rozcięcie z brylantem w 
środku. Nie jest to jednak konieczność. Proszę pamiętać, że to 
Państwo decydują o ich wyglądzie. Pomysł jest zastrzeżony w 
Urzędzie Patentowym i Chroniony Prawem Własności 
Przemysłowej. 
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ŻEBRO ADAMA

Bardzo symboliczna kolekcja, w której damska obrączka jest 
wycinana z męskiej. Obrączka Pani musi mieć zawsze fakturę 
po piłce. Męska obrączka może mieć dowolną fakturę, ale 
tutaj bardzo ważny jest warunek, który musi być spełniony, 
żeby Żebro Adama udało się zrobić. Otóż między rozmiarami 
palców u Pani i Pana musi być pomiędzy 8 a 12 rozmiarów 
różnicy. Większa różnica rozmiarów skutkuje grubszą 
obrączką u Pani. 
Wzór jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym i chroniony 
Prawem Własności Przemysłowej. 
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MINI

Kolekcja Mini to obrączki o szerokości 1,5 mm i grubości 1,4 
mm. Takie obrączki ze względu na swoje niewielkie wymiary 
są też tanie. Z tej kolekcji robimy obrączki z trzech kolorów 
złota, palladu, tytanu, tantalu, damastu i kobaltu. Obrączki 
świetnie wyglądają noszone po kilka na jednym palcu. 
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WSTĘGA MOBIUSA

Kolekcja symbolizująca znak nieskończoności, inspirowana 
opisaną w 1858 roku przez Augusta Mobiusa „dwuwymiarową 
zwartą rozmaitością topologiczną, niezorientowaną 
brzegiem”. Wstęgę robimy z palladu i trzech kolorów złota. 
Obrączka ta pięknie wygląda z oprawionymi kamieniami. 
Najbardziej odpowiednie są kamienie o średnicach 1,5 – 2,0 
mm. Liczba i rodzaj kamieni jest dowolny, najczęściej jednak 
klienci wybierają tęczowe szafiry lub brylanty klasyczne w 
liczbie 9 sztuk.
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KAMIENIE



BRYLANTY

W naszej ofercie znajdziecie Państwo sporo pięknych kamieni. 
Zaczynając od klasycznych, białych brylantów, przez niebieskie, 
zielone, koniakowe, żółte, czarne, różowe czy pieprz i sól. Niektóre 
kolory brylantów są uzyskiwane poprzez podgrzewanie w 
wysokiej temperaturze (metoda HTHP*). Czystość naszych 
brylantów klasycznych to standardowo G/SI, na każdy z nich 
wydajemy certyfikat, ale naturalnie możemy dla Państwa nabyć 
kamienie o innych parametrach. W naszej ofercie dostępne są 
również diamenty kwadratowe i o innych kształtach.
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MOISSANITY

To najwyższej jakości zamienniki brylantów. Są one 
wytworzone w środowisku laboratoryjnym, podobnie twarde, 
ale dużo tańsze od brylantów i nie do odróżnienia „gołym 
okiem”. 
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KAMIENIE KOLOROWE

Mamy w ofercie różne kolory kamieni:

Niebieskie: szafiry, topazy, akwamaryny

Zielone: szmaragdy hydrotermalne* i naturalne, szafiry, 
aleksandryty hydrotermalne

Różowe/czerwone: turmaliny, rubiny, granaty 

Fioletowe: szafiry, tanzanity, ametysty

Żółte: cytryny, szafiry 
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SPOSOBY OPRAWIANIA KAMIENI

 „na okrągło“ – najpopularniejszy u nas rodzaj oprawy
 
 w szynie – oprawa szeregowa 

 w „korny” – kamień trzymany jest czterema kuleczkami 

 w gwiazdkę – najrzadszy rodzaj oprawy

na okrągło w szynie

w „korny” w gwiazdkę
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UCZULENIA



Możemy też zrobić białe 
złoto palladowe, które jest 
miększe od złota niklowego  
próby 585 oraz zwiększa 
koszt obrączek o ok. 20%.
Tytan, carbon, kobalt, tantal, 
pallad teoretycznie nie 
uczulają, ale nie oznacza to, 
że nie może trafić się ktoś na 
te metale uczulony. Nigdy 
jednak nie zostawiamy 
Państwa z problemem, tylko 
pomagamy wspólnie go 
rozwiązać.

Samo złoto teoretycznie nie 
uczula, natomiast około 5% 
populacji jest uczulone na 
nikiel, który jest stosowany do 
odbarwiania białego złota. 
Wtedy zawsze polecamy 
pallad lub kobalt zamiast 
białego złota, co nie znaczy, 
że każdemu białe złoto 
szkodzi. Do białego złota 
używamy ligury (dodatku), 
która posiada atest UE na 
stosowanie w biżuterii.
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POCHODZENIE ZŁOTA/DIAMENTÓW

Zdarza nam się, że klienci pytają czy diamenty, które 
sprzedajemy nie są „krwawe” i czy mamy na to certyfikaty. 
Zapewniamy że nie są, kupujemy je od pośrednika, który 
zakupuje je w Antwerpii. Antwerpia jest światowym centrum 
handlu kamieniami szlifowanymi. Co do złota, kupujemy je w 
KGHM, który odzyskuje złoto z rudy miedzi wydobywanej pod 
Legnicą.
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Jeśli marzą Państwo o złotych obrączkach, a budżet nie pozwala 
Państwu na większy wydatek to my mamy na to sprytne rozwiązania.

Można obniżyć koszt zamawiając obrączki z kolekcji dwa kolory, gdzie 
warstwa wewnątrz i na zewnątrz jest na równo. Wtedy wewnątrz 
można wziąć bardziej ekonomiczny materiał (tytan, kobalt czy 
carbon), a na zewnątrz wymarzone złoto. Jako, że każda z warstw 
obrączek ma 0,8 mm grubości (w porównaniu z klasyczną obrączką, 
która ma min. 1,3 mm grubości) obniżamy masę złota i koszt takiej 
pary obrączek jest nawet o 1000 zł niższy. 

INSPIRACJE/POMYSŁY/OBNIŻANIE CENY
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INSPIRACJE/POMYSŁY/OBNIŻANIE CENY

Jeśli marzą Państwo o białym złocie w zimnym odcieniu, to kobalt 
jest idealnym rozwiązaniem, jest najbardziej zbliżony kolorystycznie, 
a o wiele bardziej twardy i odporny na zarysowania i znacznie tańszy, 
para kosztuje  2690 zł.

Jeśli podoba się Państwu kolor palladu, a koszt przekracza Państwa 
budżet, bo obecnie jest on droższy od złota, to śmiało można wybrać 
tytan, zbliżony kolorystycznie metal w bardzo korzystnej cenie 1800 
zł za parę.

Zamiast wybierać stal damasceńską z paskami palladu lub białego 
złota wpuszczonymi od krawędzi można zostawić nietrawione paski 
damastu, efekt będzie podobny, a obniży znacznie koszt i grubość 
obrączek.

Grawer ręczny zastąpić grawerem laserowym (np. popularne liście 
akantu) można również wygrawerować na dużo tańszych 
materiałach jak tytan, kobalt.

Wybierając kamienie można zdecydować się na moissanity zamiast 
brylantów. Obniży to cenę o około 60%.
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Bardzo istotną częścią składową ceny obrączek z metali 
szlachetnych jest wartość kruszcu, dlatego jeżeli macie Państwo 
możliwość przynieść nieużywaną, zniszczoną lub niepotrzebną złotą 
biżuterię, obniża to istotnie cenę obrączek, za złom płacimy aktualną 
cenę za jaką kupujemy surowiec pomniejszoną o niewielkie koszty 
rafinacji – na złocie od Państwa nie zarabiamy.

Proszę też pamiętać że 23% ceny obrączek to podatek VAT, który 
odprowadzamy do Skarbu Państwa.

INSPIRACJE/POMYSŁY/OBNIŻANIE CENY
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SŁOWNICZEK

Rodowanie – nakładanie galwanicznie warstwy rodu na 
powierzchnię złota, aby nadać mu biały kolor. To proces nietrwały, 
rod się ściera ukazując prawdziwy kolor złota pod jego powłoką. Nie 
stosujemy rodowania w pracowni.

Rafinacja – chemiczny proces oczyszczania metali np. złota.

Miligryf – rodzaj zdobienia na krawędzi obrączek, przypominający 
kuleczki.

Grawer ręczny – wykonuje się rylcami rzeźbiąc metal.

Grawer laserem – wykonywany jest laserem, charakteryzuje się 
bardzo dużą wiernością i dokładnością grawerowanych wzorów
grawer mechaniczny –robimy wyłącznie wewnątrz obrączek, gdy nie 
jest wymagane zrobienie grawerunku laserem. Urządzenie jest 
zakończone diamentem, który mechanicznie wydrapuje napis bądź 
grafikę w obrączkach. Nie da się grawerować mechanicznie np. w 
carbonie, tantalu i kobalcie.

Wariatka – nazwa faktury, która może przypominać piaskowanie. 
Nazwa wzięła się od szczotki, której używamy. Kręcąc się uderza 
końcówkami cienkich drucików w metal.

Kamienie hydrotermalne  - bazą dla procesu tworzenia 
hydrotermalnych kryształów szmaragdów są stopione dobrej jakości 
ale małe kamienie a następnie w tej cieczy krystalizuje się duże 
piękne kryształy następnie szlifowane. Nie jest to synteza czyli 
łączenie pierwiastków i związków chemicznych a jakby przetapianie 
małych kamyków na większe. Te kamienie mają piękne kolory i są bez 
skaz. 52


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53

