
Produkty na zamówienie



Biżuteria reklamowa

Biżuteria reklamowa. 
 
Dział ten mieści w sobie cały asortyment biżuterii. Są to wisiorki, bransoletki, kolczyki, 
pierścionki etc. Wykonywane  
od podstaw-projekt, wizualizacja, produkcja. Mogą mieć formę nowoczesną, albo retro. 
Nasze kwalifikacje, 
czyli wykształcenie zarówno rzemieślnicze(dyplomy mistrzowskie),jak i artystyczne 
(dyplomy ASP Łódź-projektowanie biżuterii) dają nam wachlarz pełen możliwości. 
W pracy stosujemy różne materiały i techniki, np. przy tworzeniu prototypów pracujemy 
ręcznie, co pozwala nam 
przygotować produkcję na najwyższym poziomie. 
Materiały to różnego rodzaju metale i inne-złoto, srebro, mosiądz, brąz, znal, aluminium, 
skóra, 
rozmaite tekstylia, np. sznurek. Używamy również bursztynu, emalii, oraz całego zbioru 
kamieni szlachetnych i syntetycznych. 
Biżuteria jest wspaniałym nośnikiem informacji różnego typu-logo firmy, albo nazwa 
promowanego produktu. 
Może opowiadać o tym swoją formą, lub grawerowanym napisem. 

Medale okolicznościowe



Medale 
 
Medale produkujemy na różne okazje, zawody sportowe, jubileusze pracownicze, rocznice 
etc. 
Wykonywane w technice grawerowania, tłoczenia lub odlewu. Metale używane do ich 
produkcji to złoto, srebro, miedź, 
mosiądz. Powłoki galwaniczne stosowane w cyklu produkcyjnym to złocenie, srebrzenie, 
rutenowanie, palladowanie). 
Występują też w wersji postarzanej (czernionej, zwanej oxydowaniem).  

Breloczki

Breloki reklamowe. 
 
Breloki tak jak i inne z naszych produktów produkujemy je od podstaw, czyli projekt, 
wizualizacja, produkcja. Używamy materiałów 
zarówno szlachetnych, jak złoto, srebro, a także nie szlachetne, mosiądz, brąz, znal. 
Ozdabiane są emalią, bursztynem,  
krzemieniem pasiastym, lapisem-lauzi, onyksem etc. kamieniami szlachetnymi i 
syntetycznymi. 
Stosujemy powłoki galwaniczne, srebrzenie, złocenie, rutenowanie, i inne stosownie do 
zamówienia, i potrzeb klienta. 

Statuetki okolicznościowe



Statuetki okolicznościowe. 
 
Statuetki wykonywane są przez nas od podstaw, od projektu, poprzez wizualizację, aż do 
gotowego produktu. 
W pracy używamy zarówno szlachetnych kruszców jak srebro i złoto, a także mosiądzu brązu 
i znalu 
(rodzaj użytego materiału ma wpływ na cenę końcową). Stosujemy powłoki galwaniczne 
(złocenie, srebrzenie, rutenowanie - kolor grafitu), a także oksydowanie (efekt postarzenia). 

Spinki mankietowe

Spinki mankietowe. 
 
Spinki mankietowe są istotnym działem naszej produkcji. To elegancki nośnik dla np. loga 
firmy. Spinki mogą na życzenie klienta mieć wbudowaną pamięć USB. Używane materiały to 
różnego rodzaju metale, zarówno szlachetne jak, złoto i 
srebro, a także nieszlachetne, mosiądz ,brąz, znal, Spinki mankietowe zdobimy według 
sugestii klienta np. bursztynem, krzemieniem pasiastym, emalią, 
włóknem węglowym, kryształami Svarovskiego, kamieniami szlachetnymi. 

Zwstawy okolicznościowe



Zestawy okolicznościowe 
 
Na specjalne okazje tworzymy szczególne zestawy biżuterii. Są to ekskluzywne komplety 
upominkowe zawierające, np;  
dla kobiet naszyjnik i bransoletkę, pamięć USB, lub dla mężczyzn spinki mankietowe do 
krawata, pamięć USB. Komponowane są z gotowego  
asortymentu naszej produkcji, lub tworzone na indywidualne zamówienie. Materiały z 
których powstają komplety 
to złoto, srebro, mosiądz, brąz, etc. 
Stosujemy szlachetne powłoki galwaniczne-złocenie, srebrzenie, rutenowanie, palladowanie. 
Ozdabiamy emalią i kamieniami szlachetnymi, i półszlachetnymi. Zapakowane są w 
gustowne pudełka dostosowane do wymagań klienta. 

Znaczki 

Znaczki 
 
Znaczki należą do działu grawerskiego naszej firmy. Wykonujemy je metodą tłoczenia, lub 
odlewu. Występują w wersjach 
emaliowanych, całe metalowe, pokryte powłokami galwanicznymi, błyszczące, satynowe. 
Znaczki produkowane są od podstaw, czyli-projekt, wizualizacja, model, produkcja. Zapięcie 
znaczków na pin, 
nakrętkę, lub szpilkę.  

Pamięci USB na zamówienie



USB na zamówienie. 
 
Na indywidualne zamówienie projektujemy i wykonujemy pamięci USB. Mogą mieć formę 
biżuterii, bransoletki, naszyjnika, 
spinek do mankietów, breloka, bądź inną, według projektu klienta. 
Materiały, z których produkujemy je to srebro, złoto, mosiądz, brąz, znal i inne. 
Stosujemy zdobienie emalią, bursztynem, krzemieniem pasiastym, onyksem, włóknem 
węglowym, kamieniami szlachetnymi i 
ozdobnymi. 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

