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СОЗДАДЕНИ ОД ПРИРОДАТА

Избрани поради нивната длабока поврзаност 
со природата, посебната енергија и уникатните 
квалитети, природните полускапоцени камења 

се главен детаљ на колекцијата Norrsken.

ШВЕДСКА СВЕТЛИНА

Светлината што постојано се менува во 
Шведска е наша голема инспирација. 

Прифаќајќи ги промените, како и моќта на 
природата, накитот Norrsken е направен за да 

ја искористи светлината околу тебе.

ВНИМАТЕЛНО ОДБРАНО

Природните камења се избрани поради 
нивната единствена убавина и се поставени во 
дизајни што ги покажуваат нивната единствена 
природа и ретки варијации, осигурувајќи дека 

твоето парче ќе биде уникатно и само твое.

ВРВНА ИЗРАБОТКА

Особено сме горди бидејќи сме сигурни дека 
секој камен е обработен и поставен рачно, 

постигнувајќи сосема единствена нијанса на 
природниот материјал.

Зимата е најтемната сезона во цела Скандинавија, 
но исто така е и една од најинспиративните: пејзажот 
е покриен со снег, сончевите зраци создаваат златни 
рефлексии на замрзнатата вода, а поларните светла 
формираат спектакуларни форми на небото. 
 
Norrsken, што на шведски значи северно светло, е наша 
колекција накит инспирирана од овие фасцинантни 
елементи од шведската природа. Преточена во 
ексклузивни дизајни, шведската светлина станува 
уникатен накит што го издржува тестот на времето.
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  Flower Quartz Брош 
Месинг, стакло, природен 

камен од розов кварц. 
Позлатен со розово злато. 

Големина: 4 x 2 см. 

44739   2099 ден. 

Дај му нежен допир на твојот изглед 
со префинети цветни детали од 
розово злато, прекриено со безброј 
блескави каменчиња и рафинирано 
срце од чист розов кварц. 

ШВЕДСКИ 
ЦВЕТ 

Розов кварц 
Се верува дека отвора 

замрзнати срца, а познат 
е и како камен на вечна 

и безусловна љубов.

Дизајн и изразување  

Прегрни го шармот на ноќта 

и заблескај како ѕвезда на 

зимското небо! Внимателно 

изработено во препознатлив 

дизајн, секое парче е наменето 

за жените со вкус за 

извонредни детали.

| СВЕЧЕНИ 
| ПРИГОДИ

Позлата со розово злато
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Розов кварц 
Се верува дека отвора 

замрзнати срца, а познат 
е и како камен на вечна 

и безусловна љубов.

  Flowery Quartz Алка
Месинг, природен розов 

кварц, стакло. Позлатена со 
розово злато. Должина (ланче 

+ екстензија): 18 + 5 см. 

44697   1649 ден. 

  Flowery Quartz Обетки
Месинг, природен розов 

кварц, стакло. Позлатени со 
розово злато. Големина: 

4 x 2 см. 

44741   1699 ден. 

  Flowery Quartz Ланче
Месинг, природен розов 

кварц, стакло. Позлатенo со 
розово злато. Должина (ланче 

+ екстензија): 43 + 7 см. 

44836   1799 ден. 

  Flowery Quartz Прстен
Месинг, природен розов 

кварц, стакло. Позлатен со 
розово злато. 

1499 ден. 

 Flowery Quartz прстенот е достапен 
во следниве големини:  

16 - шифра 45028 
17 - шифра 45029 
18 - шифра 45030 
19 - шифра 45031

Позлата со розово 
злато
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Oва скапоцено парче во 
розово злато е украсено со 
стаклени каменчиња што го 
обележуваат времето и со 
стилска роза, a е премин 
помеѓу часовник и алка.  

ПОВЕЌЕГОДИШНА 
РОЗА 

Позлата со розово злато

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

  Flower Часовник 
Часовник во розово-златна боја, украсен со 

ознаки за часови од стаклени каменчиња и со 
стилска роза на бисернобел бројчаник. Легура 
на цинк. сафирно стакло отпорно на гребење, 

заден дел од не'рѓосувачки челик, стакло. 
Позлатен со розово злато. Сеико-механизам. 

Дијаметар: 3 см. 

45067   2999 ден. 
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Прославувајќи ги животворните 
сили на природата, моќниот камен 
од тигарско око го краси приврзокот 
во форма на желад, прекриен со 
стаклени кристали. 

Тигарско око
Со своите нијанси на 

килибар и цимет-кафена 
нијанса, се користи како 
амајлија за зајакнување 
уште од римското време.

ПОДАРОЦИ 
ОД ШУМАТА 

2 во 1

  Forest Tiger Eye Обетки 
Обетки со златни нијанси, со 

камен од тигарско око, 
поставени во приврзок од 

желад, кои можат да се 
одделат за да се носат 

обрачите самостојно. Месинг, 
стакло, природен камен од 

тигарско око. Месингана 
позлата. Висина: 4 см. 

44749   2099 ден. 

  Forest Tiger Eye Ланче
Ланче со двоен синџир во 
златна нијанса, со рачно 
полиран природен камен 
тигарско око, сместен во 

приврзок од желад со 
стаклени кристали. Месинг, 
стакло, природен камен од 

тигарско око. Месингана 
позлата. Должина (ланче + 

екстензија): 70 + 7 см. 

44899   2199 ден. 
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ЗАМРЗНАТИ 
БОБИНКИ 

Како бобинки прегрнати од 
блескав мраз, овие нежни 
парчиња од розово злато ги красат 
кристали од чешко злато во 
медова нијанса, крем-бели 
стаклени бисери и природен 
темноцрвен гранат.  



17

Бел топаз
Симболизирајќи ги 
надежта, љубовта 

и среќата, се верува дека 
белиот топаз предизвикува 

моќ и позитивност.

СВЕТКАВ
СНЕГ 

Инспирирани од шведските 
пејзажи под слоевите снег, 
овие детали во сребрена 
боја ги красат сребрено-
сивите стаклени бисери 
и каменчиња од бел топаз.  
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  Shimmering Topaz 
Обетки 

Месинг, стакло, природен бел 
топаз. IPS позлата. Висина: 

2.5 см. 

44771   2199 ден. 

  Shimmering Topaz 
Ланче 

Месинг, стакло, природен бел 
топаз. IPS позлата. Должина 

(ланче + екстензија): 43 + 7 см. 

45027   3099 ден. 

 

 



Црн спинел 
Еден од најретките скапоцени 

камења во природата, 
се верува дека ја одбива 

негативноста и предизвикува 
инспирација и зајакнување.

Слаткото шумско овошје што ја краси шумата во 
текот на зимата, го претставуваме во нијанса на 
розово злато, со стаклени црни кристали и сечен 
дијамант спинел.  

ДИВ ЦРН 
БОЗЕЛ 

Позлата со розово 
злато

  Precious Spinel Обетки
Месинг, титаниум, чешко стакло, 

природен спинел. Позлата со 
розово злато. Висина: 5.5 см. 

44768   1899 ден. 

  Precious Spinel Ланче 
Месинг, чешко злато, природен 

спинел. Позлатенo со розово 
злато. Должина (ланче + 

екстензија): 43 + 7 см. 

44838   1999 ден. 
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Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

ЦРНИ 
НОЌИ 

Тркалезното куќиште и црниот 
бројчаник, на нараквица од 
вештачка кожа, покриени се со 
слоеви сјајни проѕирни и црни 
циркони за дополнителна 
блескавост. 

  Black Sparkling Часовник
Легура на цинк, сафирно кристално 

стакло отпорно на гребење, заден дел 
од не'рѓосувачки челик, ПУ. стакло. 

Сеико-механизам. Дијаметар: 3.5 см. 

45063   2599 ден. 
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Црн хематит
Со својата уникатна 

сребрено-црна нијанса, 
се смета дека овој камен 

има силно влијание за 
стабилизација на 

рамнотежата.

ПОЛНОЌНИ 
КАПКИ РОСА 

На овие парчиња во сребрени 
нијанси, камењата од црн хематит 
се поставени во вител од циркони и 
висат како капки роса на полноќна 
месечина.  

23

  Drop Hematite Обетки
Месинг, стакло, титаниум, 

природен хематит. Родиумска 
позлата. Димензии: 3 x 1.5 см 

44762   1699 ден. 

  Drop Hematite Ланче 
Месинг, стакло, природен 

хематит. Родиумска позлата. 
Должина (ланче + екстензија): 

43 + 7 см. 

44837   1799 ден. 

 

 



ЗАМРЗНАТИ 
ПРОСТРАНСТВА 

Инспирирани од најстудените 
нордиски региони, овие парчиња 
се опфатени со природни камења 
од бел топаз, десетици кристали 
од кубни циркони и глечерско-
сини стаклени каменчиња. 

  Icy Topaz Обетки 
Месинг, титаниум, кубни циркони, 

стакло, природен бел топаз. 
Родиумска позлата. Големина: 

2.5 x 1 см. 

44748   2199 ден. 

  Icy Topaz Ланче 
Месинг, кубни циркони, стакло, 
природен бел топаз. Родиумска 

позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44998   3199 ден. 

Icy Topaz прстенот 
е достапен во големини: 

16 - шифра 45032 
17 - шифра 45036 
18 - шифра 45037 
19 - шифра 45038

  Icy Topaz Прстен
Месинг, кубни циркони, 

стакло, природен бел топаз. 
Родиумска позлата. 

1799 ден.
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Бел топаз
Симболизирајќи ги надежта, 
љубовта и среќата, се верува 

дека белиот топаз 
предизвикува моќ 

и позитивност.
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Исто како цвеќињата замрзнати под 
превезот на мразот, овие драги 
парчиња во розово злато се поставени 
на чист камен од розов кварц во облик 
на перница, под витли на треперливи 
стаклени камења.   

Розов кварц 
Се верува дека отвора 

замрзнати срца, а познат 
е и како камен на вечна 

и безусловна љубов.

СНЕЖНИ 
ЦВЕЌИЊА 

  Lace Quartz Обетки
Месинг, титаниум, стакло, 

природен розов кварц. 
Позлата со розово злато. 

Големина: 3 x 2 см. 

44747   2099 ден. 

  Lace Quartz Ланче 
Месинг, стакло, природен 

камен од розов кварц. 
Позлата со розово злато. 

Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44879   2299 ден. 

  Lace Quartz Прстен
Месинг, стакло, природен 

камен од розов кварц. 
Позлатен со розово злато.  

2049 ден. 

 

 

 

Lace Quartz прстенот 
е достапен во големини:  

17 - шифра 45051 
18 - шифра 45052 
19 - шифра 45053 
20 - шифра 45054

Позлата со розово 
злато



РАНО 
ЦВЕТАЊЕ 

Цветовите што цветаат во последните 
денови од зимата се инспирација за 
создавање на овие мали детали  во 
розово злато, со одлични камења од 
аметист, врамени со вителни 
камења од стакло.  

Аметист 
Се смета дека аметистот во 
своите природни мермерни 

нијанси повикува на смиреност 
и јасност. Исто како 

и загревањето на сонцето, 
се верува дека ги раствора 

сите негативни чувства.

  Sparkling Amethyst Обетки 
Месинг, титаниум, стакло, природен 

аметист. Позлата со розово злато. 
Висина: 3 см. 

44798   2699 ден. 

  Sparkling Amethyst Ланче 
Месинг, стакло, природен аметист. 
Позлата со розово злато. Должина 

(ланче + екстензија): 41 + 7 см. 

44999   3599 ден. 

  Sparkling Amethyst Прстен
Месинг, стакло, природен аметист. 

Позлата со розово злато. 

2149 ден. 

Sparkling Amethyst прстенот 
е достапен во големини: 

17 - шифра 45055 
18 - шифра 45056 
19 - шифра 45057 
20 - шифра 45058

Позлата со розово злато
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Златен опсидијан 
Со својот златен сјај, се 

верува дека му помага на 
оној што го носи да најде 

нови, брилијантни 
можности.

Инспирација за овие прекрасни 
парчиња е драматичната 
мистерија на зимската бура. 
Сјајниот рачно нанижан златен 
опсидијан ги краси витлите 
на сјајните циркони.  

ЗИМСКА 
БУРА 

  Golden Obsidian 
Обетки

Месинг, титаниум, природен, 
златен опсидијан. Месингана 

позлата. Висина: 5 см. 

44752   2099 ден. 

  Golden Obsidian Ланче 
Месинг, стакло, природен 

опсидијан. Месингана 
позлата. Должина (ланче + 

екстензија): 43 + 7 см. 

44919   2199 ден. 

Golden Obsidian прстенот 
е достапен во големини: 

16 - шифра 45043 
17 - шифра 45044 
18 - шифра 45045 
19 - шифра 45046

  Golden Obsidian Прстен
Месинг, стакло, 

природен опсидијан. 
Месингана позлата. 

1799 ден. 

 

 

 



  Sleek Drop Часовник
Легура од цинк, сафирно стакло 

отпорно на гребење, задна страна од 
не'рѓосувачки челик, стакло. Сеико-

механизам. Дијаметар: 3 см. 

45065   2699 ден. 

Додај префинетост во кој било изглед 
со часовникот во вид на алка во сребрена 
нијанса. Куќиштето е обложено со црни 
и проѕирни циркони, завршено со 
бројчаник на којшто се прелеваат 
светкави темни нијанси.

Сафирно кристално 
стакло отпорно на гребење

Сеико-механизам

АУРОРА 
БОРЕАЛИС 

33
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Нордиските домородци го 
сметале за свет камен. Се 
верува дека носи својства 

апсорбирани од северните 
светла, како што се силата 

и моќта за 
трансформација.

ЗАТЕМНЕТА 
ДНЕВНА 
СВЕТЛИНА 

Лабрадорит 

Малото расположение во зимските 
денови се рефлектира во зачудувачки 
парчиња од розово злато. Цветните 
елементи во стилот арт нуво се 
украсени со светкави циркони 
и рачно обработен лабрадорит.  

Позлата со розово 
злато

  Pearly Labradorite 
Обетки 

Месинг, титаниум, стакло, 
природен лабрадорит. 

Позлата со розово злато. 
Големина: 3.5 x 1 см. 

44753   2199 ден. 

  Pearly Labradorite 
Ланче 

Месинг, стакло, природен 
лабрадорит. Позлата со 
розово злато. Должина 

(вклучувајќи ја и екстензијата): 
43 см. 

45026   3099 ден. 

 

 



  Norrsken Topaz Обетки
Месинг, стакло, природен топаз, 

титаниумска игла. Родиумска 
позлата. Големина: 2 x 1.5 см. 

44745   2199 ден. 

  Norrsken Topaz Ланче
Месинг, стакло, природен топаз. 

Родиумска позлата. Должина 
(ланче + екстензија): 43 + 7 см. 

44875   2299 ден. 

Син топаз 
Честопати поврзуван со 

лојалност и вистина, овој 
скапоцен камен симболизира 

бескрајна романса 
и пријателство.

Со точки од светкави циркони 
и ладен син приоден топаз, 
овие парчиња се емајлирани 
во флуидна шема на бои 
инспирирана од северните 
светла. 

ШВЕДСКО 
НЕБО 

37

 

 

 

  Norrsken Topaz Прстен
Месинг, стакло, природен топаз. 

Родиумска позлата. 

2149 ден. 

Norrsken Topaz прстенот 
е достапен во големини: 

16 - шифра 45047 
17 - шифра 45048 
18 - шифра 45049 
19 - шифра 45050



  Sunset Garnet Обетки
Месинг, стакло, природен 
гранат, титаниумска игла. 

Месингана позлата. Се 
закопчуваат со пеперутка-

копче. Дијаметар: 2 см. 

44743   2199 ден. 

  Sunset Garnet Ланче
Ланче со тркалезен приврзок 
во јака боја украсен со цветни 

декоративни елементи, 
светкави циркони и природен 

гранат. Месинг, стакло, 
природен гранат. Месингана 

позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44839   2249 ден. 

Инспириран од блескавиот ореол на 
зајдисонцето, кружниот шарм во нијанса 
на малина е украсен со цветни елементи, 
светкави стаклени циркони и природен 
црвен гранат. 

Црвен гранат
Познат и како камен 
на креативниот оган, 

се верува дека ни помага 
да ја изразиме нашата 

личност и да ја зголемиме 
нашата самодоверба.

ЖИВОПИСНО 
ЗАЈДИСОНЦЕ
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  Owl Брош
Месинг, стакло, природен 

син топаз. Родиумска 
позлата. Големина: 5 x 2 см. 

44737   2099 ден. 

  Tiger Eye Брош
Месинг, стакло, природен 

камен тигарско око. 
Месингана позлата. Големина: 

3 x 4 см. 

44736   2099 ден. 

Син топаз 
Честопати поврзуван со лојалност 

и вистина, овој скапоцен камен 
симболизира бескрајна романса 

и пријателство.

На овој брош во златна нијанса, 
фигурата на силен и храбар тигар 
е дополнета со моќниот камен 
тигарско око и светкави циркони. 

МУДРОСТА 
НА ПРИРОДАТА 

Бувот - универзален симбол на мудроста - 
се слави во овој брош во сребрена нијанса, 
со пердуви во остри нијанси на северна 
светлина и очи со ледено-син природен топаз.

Тигарско око
Со своите нијанси на килибар 

и цимет-кафена нијанса, се 
користи како амајлија за 

зајакнување уште од 
римското време.

ДУХОВИТЕ 
НА ДИВИНАТА
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| СЕКОЈ ДЕН

Моќта на едноставноста  

Инспирирани од шведската природа, се смета дека 

овие парчиња го воздигнуваат твоето секојдневие 

и прават сè да се чувствуваш малку попосебно. 

Деликатен накит што ќе направи да заблескаш 

како отсјај од мраз на сончева светлина!

Исто како што се чини дека боите на шведските 
светла танцуваат на небото, три смирувачки бои се 
дополнети со блескави кристали од кубен циркон. 
Среден дел: природен тантелен ахат.  

ПОЛАРНА 
СВЕТЛИНА 
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Ахат
Исто така познат како виножито 
на Земјата, за ахатот се верува 

дека ги хармонизира 
и ребалансира телото, 

умот и духот.
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  Northern Agate Ланче 
Месинг, стакло, природен син 

тантелен ахат. Родиумска позлата. 
Должина (ланче + екстензија): 

55.5 + 6 см. 

44974   1799 ден. 

  Northern Agate Обетки 
Месинг, стакло, титаниум, природен 
син тантелен ахат, кристали од кубен 

циркон. Родиумска позлата. 
Должина 2 см 

44977   1699 ден. 

  Northern Agate Прстен
Месинг, стакло, природен син 

тантелен ахат, кристали од кубен 
циркон. Родиумска позлата. 

1199 ден. 

Northern Agate прстенот 
е достапен во големини: 

17 - шифра 44986 
18 - шифра 44987 
19 - шифра 44988 
20 - шифра 44989

 

 

 



ДЛАБОКА 
ШУМА 

Инспирирани од шумските подрачја 
покриени со мов, парчињата се дизајнирани 
да издигнат масивен камен од мермерен 
мовлив ахат, рачно поставен во рамка 
украсена со кристали од кубен циркон. 

Мермерен мовлив ахат 

Се верува дека со својот 
точкасто-зелен ефект носи 

смиреност и поттикнува 
поголема поврзаност 

со природата.
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  Moss Agate Ланче
Месинг, природен мовлив 
ахат, кристали од кубен 

циркон. Месингана позлата. 
Должина (ланче + екстензија): 

43 + 6 см. 

44972   1199 ден. 

  Moss Agate Обетки
Месинг, природен мовлив 
ахат, кристали од кубен 

циркон. Месингана позлата. 
Без никел. 4 x 1.6 см. 

44975   1299 ден. 

  Moss Agate Прстен
Месинг, природен мовлив 
ахат, кристали од кубен 

циркон. Месингана позлата.  

1149 ден. 

Moss Agate прстенот 
е достапен во големини: 

17 - шифра 44979 
18 - шифра 44980 
19 - шифра 44981

 

 

 



Цитрин 
Со своите живописни 

жолти нијанси, цитринот 
е поврзан со радост, 

изобилство и позитивни 
промени.

Како што златните зраци на зимата 
му го даваат на шведскиот пејзаж 
златниот сјај на зајдисонцето, исто така 
и геометриското парче на блескав 
цитрин е дополнето со светлоцрвени 
кристали од кубен циркон. 

ЗИМСКО 
СОНЦЕ 

  Golden Citrine Ланче
Месинг, природен цитрин, 
кристали од кубен циркон. 

Месингана позлата. Должина 
(ланче + екстензија): 43 + 6 см. 

44973   1399 ден. 

  Golden Citrine Обетки 
Месинг, природен цитрин, 
кристали од кубен циркон. 

Месингана позлата. 
Должина: 2.5 cм. 

44976   1299 ден. 

Golden Citrine прстенот  
е достапен во големини:  

17 - шифра 44983  
18 - шифра 44984  
19 - шифра 44985

  Golden Citrine Прстен
Месинг, природен цитрин, 
кристали од кубен циркон. 

Месингана позлата.  

1249 ден. 
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3 во 1

Црвен гранат
Познат и како камен на 

креативниот оган, се верува дека 
ни помага да ја изразиме нашата 
личност и да ја зголемиме нашата 

самодоверба.

2 во 1

  Delicious Garnet Алка  
Месинг, чешко стакло, природен 
гранит. Позлата со розово злато. 

Должина (ланче + екстензија): 
19 + 5 см. 

44730   2449 ден. 

  Delicious Garnet Обетки  
Месинг, титаниум, стакло, природен 

гранит. Позлата со розово злато. 
Висина: 3 см. 

44761   2499 ден. 

  Delicious Garnet Ланче 
Месинг, стакло, природен гранат. 

Позлата со розово злато. Должина 
(ланче + екстензија): 43 + 7 см. 

44920   2499 ден. 

Delicious Garnet прстенот 
е достапен во големини: 

17 - шифра 45060 
18 - шифра 45061 
19 - шифра 45062

  Delicious Garnet Прстен
Месинг, чешко стакло, природен 
гранит. Позлата со розово злато. 

2149 ден. 
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Целиот накит е обележен 
со логото на колекцијата - 
ознака за квалитет на 
Norrsken.

Симбол за квалитет

Големина 16 Големина 17 Големина 18

Големина 19 Големина 20

Големини на прстените

Земи еден од прстените што често ги носиш и стави 
го на шаблонот. Спореди ги нивните дијаметри и 
откриј која големина е совршена за тебе. Ова е 
исто така одличен трик кога треба да одбереш 
подарок за твојот партнер!

Начини на затворање на обетките

Пеперутка-копче 

Француско затворање

Прилепено назад 

Омега

Лост-рачка Пролетно копче 

Како да се грижиш за твојот накит

Секое парче Norrsken е внимателно спакувано 
во свиленкава торбичка и елегантна кутија, 
со логото на колекцијата во нејзината боја.

ЕКСКЛУЗИВНО 
ПАКУВАЊЕ

Чувај го накитот во 
посебна кутија кога 
не го носиш.

Исчисти го откако 
ќе го носиш и 
повремено чисти го 
со мека крпа.

Извади го го пред 
туширање или 
пливање.

Не ставај го накитот 
во контакт со 
парфем или крем 
за тело/раце.

Извади го пред 
спиење или пред 
физичка активност.

Чувај го подалеку од 
вода: извади го пред 
да ги миеш рацете.

Редовно полирај го накитот со памучна крпа, 
за да ги отстраниш сите потемнувања, 
пот или други загадувачи. 
 
Ако имаш контакт со вода, исуши го твојот 
накит со мека, чиста и сува крпа. 
 
Не користи растворувачи на база на ацетон 
или детергенти врз основа на алкохол. 
Избегнувај средства за белење, хлор 
и солена вода. 
 
Не користи течности за ултразвучно чистење 
или полирање. Тоа може да ја оштети 
позлатата на накитот и камењата.
 
Чувај го твојот накит на суво место без 
директно сонце, во торбичката Norrsken 
доставена со накитот.
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Како да го чистиш накитот Norrsken


