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Alegerea unui inel de logodnă poate fi una destul de dificilă. Sunt foarte multe detalii care pot
face diferența între inelul mult dorit și unul care să nu fie pe placul persoanei iubite. Pentru a
evita astfel de situații, specialiștii de la E-Ring ne oferă o serie de sfaturi și vă prezintă detaliile
la care trebuie să fiți atenți atunci când doriți un astfel de inel.

Alegerea modelului dorit

Este foarte important ca decizia de a cumpăra un inel de logodnă să nu se facă în grabă, să
fie una nechibzuită, iar într-un final rezultatul să nu fie cel dorit. Din acest motiv, este important
să se acorde o atenție deosebită detaliilor și fiecare alegere să fie atent calculată.

Primul pas ce trebuie să fie urmat de către cei care doresc să achiziționeze un inel de
logodnă este cel referitor la alegerea unui model. Sunt foarte mulți bărbați care probabil nu au
repere din acest punct de vedere, astfel încât studierea și analizarea unor modele standard este
mai mult decât binevenită, chiar recomandată.

Pentru a înțelege cât mai ușor cum arată modelele standard vom analiza oferta celor de la
E-Ring și le vom prezenta succint, astfel încât avem următoarele tipuri:

·

Modelul Solitaire

Fiind foarte ușor de recunoscut, modelul Solitaire are o singură piatră prețioasă încorporată,
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fiind de altfel modelul clasic al unui inel de logodnă, inspirând

simplitate și eleganță în același timp.

·

Modelul Three-stone

După cum spune și denumirea, acest model de inel are în componența sa trei pietre
prețioase, în cele mai multe cazuri una de dimensiune mai mare poziționată central și însoțită
de o parte și de alta de alte două pietre prețioase mai mici.

·

Modelul Halo

Așezate sub forma unei flori, pietrele prețioase de pe acest model de inel sunt de dimensiuni
egale și oferă mult rafinament și bun gust; modelul mai este recunoscut și după denumirea de
Anturaj.
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·

Modelul Side-stone

Asemănător cu modelul Three-stone, dar cu un număr mai mare de pietre prețioase, tipul de
inel Side-stone are ca reper o piatră de dimensiune mai mare față de celelalte, iar celelalte
dispuse de o parte și de alta a acesteia.

·

Modelul Eternity

Fiind de dimeniuni egale și așezate simetric, pietrele prețioase folosite la modelul Eternity duc
cu gândul la continuitate, echilibru și armonie, aspecte foarte importante pentru o căsnicie ce se
dorește a fi sănătoasă.

Având aceste modele ca reper, clienții își pot face o oarecare idee pe baza lor și fie că le pot
alege pe acestea, fie aleg varianta personalizării și realizării unui inel original. Totul poate pleca
de la o simplă idee, schiță sau desen, deoarece beneficiind de ajutorul unor experți se poate
ajunge la un design ce va oferi pe deplin bucuria viitoarei soții, precum și admirația celor din jur
(familie, prieteni, etc.).

Cel mai important e să fie cunoscute gusturile pe care le are partenera, cel mai ușor aflând
acest lucru din colecția de bijuterii pe care o prezintă. În general sunt mai multe stiluri ce pot fi
abordate și reflectate cu ajutorul unui inel, precum:

·

Stilul minimalist – bijuterii care nu ies în evidență;

·

Stilul vintage –bijuterii specifice vremurilor de demult, ce duc cu gândul la regine;

·

Stilul romantic –designul are un rol deosebit, fiind evidențiate formele bijuteriei;
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·

Stilul clasic –bijuterii ce inspiră rafinament și eleganță;

·

Stilul glamour –bijuterii care ies în evidență și atrag imediat privirile celor din jur;

Alegerea unei pietre prețioase

Pe lângă alegerea unui model care să se apropie de gusturile persoanei iubite, trebuie să se
aleagă și piatra prețioasă ce oferă strălucire și valoare acelui inel. În acest sens se poate alege
din mai multe variante, fiecare având anumite caracteristici și detalii care fac diferența.

Vom prezenta în cele ce urmează cele mai folosite pietre prețioase:

·

Diamantul

Fiind una dintre cele mai cunoscute pietre prețioase, diamantul este și cea mai rezistentă
dintre acestea. Diamantul se poate regăsi în diverse culori, însă cea mai populară și mai
valoroasă formă este cea incoloră.

Ca și în cazul celorlalte pietre prețioase, caracteristicile sunt determinate de culoare, de
gradul de transparență sau claritate, de greutatea măsurată în carate (1 ca = 0,2 grame),
precum și de tăietură (singura caracteristică ce poate fi determinată de intervenția omului).

·

Safirul

Ușor de recunoscut după nuanța sa de albastru, această piatră este deseori folosită la inelele
de logodnă datorită semnificației pe care o prezintă, mai exact cea de loialitate și înțelepciune.
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·

Rubinul

Cu o culoare roșiatică, rubinul este piatra perfectă pentru a simboliza dragostea și iubirea.
Totodată, culoarea este unul dintre factorii determinanți pentru valoarea acestei pietre
prețioase.

·

Smaraldul

În cazul acestei pietre prețioase, culoarea este principalul criteriu ce oferă valoare, cele mai
dorite forme de smarald fiind cele ce au o culoare albastră spre

verde închis.

Alegerea mărimii inelului

Odată ce modelul a fost ales și pietrele prețioase atent selectate, nu mai rămâne decât să se
aleagă mărimea pe care să o aibă un inel de logodna . Cea mai bună modalitate de a găsi
mărimea este prin comparație cu celelalte inele pe care viitoarea logodnică le are în colecția ei.
Dacă acest lucru nu este posibil se poate opta pentru o mărime standard (de exemplu 55), ce
poate fi modificată apoi fără nici un cost suplimentar – precizează specialiștii de la E-ring.
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Oferind o gamă variată de opțiuni și colaborând cu cei mai buni bijuteri, E-ring a devenit un
reper pe piața bijuteriilor mai ales datorită seriozității, aparaturii folosite și prețurilor în deplină
concordanță cu serviciile oferite. Cei care doresc să afle mai multe detalii cu referire la inelele
de logodnă o pot face folosind următoarele date de contact:

E-ring

Tel: 0746 11 43 87

Calea Victoriei, nr. 21-23, etaj 3, camera 30, București

Orar: Luni-vineri de la 09:00 la 17:00

E-mail: office@e-ring.ro

www.e-ring.ro
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