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Pierścionek z 4 szafirami i 5
brylantami LSZ16
Cena

1 299 PLN

Cena poprzednia

1 624 PLN

Numer katalogowy

LSZ16

Czas realizacji

2-3tyg.

Ilość kamieni

4 szafiry, 5 brylantów

Masa łączna kamieni

szafiry 0,40ct; brylanty 0,06ct

Barwa/Czystość kamieni

brylanty I-J/Si

Barwa złota

żółte lub białe

Próba złota

585

Masa wyrobu

ok. 2,4g

Dostępne rozmiary

min 7, max 23

Opis produktu
Złoty pierścionek z 4 szafirami o łącznej masie ok. 0,40ct i 5 brylantami o łącznej masie ok. 0,06ct, wykonany z żółtego złota.
W tej samej cenie pierścionek ten można wykonać również w całości w białym złocie. Po dodaniu pierścionka do koszyka i
przejściu do kasy w polu uwagi do zamówienia mogą Państwo określić zmianę koloru złota. Brak uwag oznacza wykonanie
standardowe (jak na zdjęciu).
Dodatkowo!
1. Do pierścionka dołączony jest certyfikat autentyczności wyrobu
2. Eleganckie opakowanie - Gratis
3. Gwarancja na wyrób 2 lata
Wyrób cechowany przez Państwowy Urząd Probierczy

(Dz.U. nr 55/1993r, poz.249-Prawo Probiercze)

Uwaga!
Zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywisty kolor złota.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość
(Dz.U. Nr 22, poz 271; Art. 10, pkt 3, ppkt 4) pierścionki stanowią towar, wykonywany na specjalne zamówienie według
idywidualnych parametrów i nie ma możliwości ich zwrotu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: - wybierz rozmiar , 7 - Ø15,00mm; obwód 47mm , 8 - Ø15,30mm; obwód 48mm , 9 - Ø15,60mm; obwód 49mm , 10
- Ø15,90mm; obwód 50mm , 11 - Ø16,20mm; obwód 51mm , 12 - Ø16,50mm; obwód 52mm , 13 - Ø16,80mm; obwód 53mm ,
14 - Ø17,20mm; obwód 54mm , 15 - Ø17,50mm; obwód 55mm , 16 - Ø17,80mm; obwód 56mm , 17 - Ø18,10mm; obwód
57mm , 18 - Ø18,40mm; obwód 58mm , 19 - Ø18,80mm; obwód 59mm , 20 - Ø19,10mm; obwód 60mm , 21 - Ø19,40mm;
obwód 61mm , 22 - Ø19,70mm; obwód 62mm , 23 - Ø20,00mm; obwód 63mm , 24 - Ø20,30mm; obwód 64mm
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