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לחנות התכשיטים  דרכך  עושה את  הגדול...החלטת שהיא האחת!.. אתה  הרגע  הגיע  זהו 
עליהן  לענות  אמור  אתה  איך  מושג  לך  שאין  השאלות  מתחילות  אז  אבל  הקרובה 
בכלל...שואלים אותך איזה משקל? צבע? ניקיון. ואתה? כל מה שאתה יודע זה שאתה רוצה 

בשבילה את הכי טוב והכי מושקע שהרי היא בעצם היהלום בחייך ...

אז בשבילך במיוחד הכנו את המדריך הזה, כך שבכמה טיפים פשוטים וקלים 
תוכל גם אתה לעשות קנייה איכותית וחכמה.

מהו יהלום?
יהלום הוא פחמן גבישי -המינרל הקשה ביותר בטבע. מינרל זה בדרך כלל כמעט חסר צבע.

ככל שהוא שקוף וחופשי מפגמים כך ערכו גבוה יותר.  

מקורו של שם היהלום נגזר מיוון העתיקה  Adamas - שפירושו בלתי מנוצח.
האגדות מספרות, שהיהלום היה נותן כוח לאדם והופך אותו לחסר כל פחד.

איכות היהלום וכמובן ערכו-נקבעים  על פי בהירותו ועל פי שקלול של ארבעת הפרמטרים הבאים: 

1. משקל הקראט - הגודל של היהלום המלוטש, ככל שהיהלום כבד יותר כך עולה גם ערכו.

2. צבע - צבע משפיע על ערכו של היהלום, ככל שהיהלום לבן ובוהק יותר כך ערכו עולה. 
         

להלן טבלה המפרטת את הצבעים בערכם מגבוה לנמוך (משמאל לימין)
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 3. ניקיון פנימי של היהלום
לאיכות הפנימית של היהלום חשיבות רבה. 

הפרשי מחירים גבוהים בין יהלומים ללא פגם פנימי לבין אלו שמכילים פגם/כתם. 

4. חיתוך
ככל שחיתוך היהלום מדויק יותר כך ערכו עולה. צורות החיתוך הנפוצות: עיגול, לב, אמרלד, ריבוע, מרקיזה, טיפה.

פרט ליהלום, חשוב שנבין גם בטבעת עצמה.

מהם הפרמטרים החשובים ביותר בבחירת המתכת ממנה עשויה הטבעת?
המתכת המקובלת והנפוצה ביותר כיום בשוק הטבעות והתכשיטים בארץ ובעולם היא הזהב המתחלק לשני סוגים 

עיקריים:
14K - יותר קשיח ועמיד לאורך שנים  

18K – עמידות וקשיחות נמוכות, ניתן לראות שריטות עם השנים – פחות מומלץ  
 

צבע הזהב הוא עניין בעיקר של טעם ובחירה אישית. לרוב, בעלי צבע עור כהה ירכשו את הזהב הצהוב  ובעלי צבע עור 
בהיר ירכשו את את הזהב הלבן (כסוף).

מהו סגנון טבעת אירוסין הנפוץ ביותר?
הדגם הנפוץ ביותר לטבעות אירוסין הינו "הסוליטר" – טבעת עם יהלום בודד במרכז. 

קיימת  מגמה כיום לשדרג את המראה הנקי על ידי הוספה של יהלומים קטנים מסביב ליהלום המרכזי/בצדדים 
או בשניהם. הנטייה לבחור בדגמים אלו הינה בשל היותם דגמים קלאסיים שתמיד יהיו אופנתיים ויהוו חלק בלתי נפרד 

מקולקציית טבעות האירוסין. 

להלן מספר דגמים להמחשה: מוזמנים לצפות במגוון הדגמים של הקולקציה באתר 
סוליטר / יהלומים בצדדים / יהלומים בצדדים ומסביב ליהלום מרכזי.

ADELE אדלOLIVIA אוליביה INFINITY  אינפיניטי
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בשנים האחרונות חלה עלייה ברכישת טבעות אירוסין צבעוניות. לקוחות רבים מעוניינים 
הנקרא  צבעוני  יהלום  או  חן  אבן  של  בשילוב  ובוחרים  בצבע  "מיוחדת"  טבעת  לעשות 

"פנסי קולור".

איך בוחרים מידה מדויקת לטבעת?
1. השיטה הנפוצה ביותר היא להגיע עם טבעת קיימת של הכלה העתידית ולמדוד במדויק את המידה. 

2. בעזרת הטבלה מטה להתאים את גודלה של טבעת קיימת ולבחור את המידה המתאימה.

המידות הנפוצות הינן בין 50-55
לאחר הצעת הנישואין, תוכלו להגיע יחד להתאמה מדויקת לאצבע הכלה.

ניתן להגדיל או להקטין בהתאמה אישית וללא כל תשלום נוסף.

לנוחיותך מצורפת בזאת טבלת מידות לטבעות בגדלים שונים:

מקווים שהמדריך עזר לך להבין טוב יותר את הפרמטרים השונים ברכישה איכותית וחכמה של טבעת אירוסין. הינך 
http://bit.ly/1SLeLjV :מוזמן לבקר באתר שלנו למבחר גדול, מגוון ואיכותי של טבעות אירוסין בקישור הבא

כמו-כן, נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה ועניין, 
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והכי חשוב! שיהיה מלא מזל טוב
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