


LOODUSE LOOMING

Sügav kontakt loodusega, eriline energia 
ja ainulaadsed omadused teevad 

poolvääriskividest Norrsken ehete kroonijuveelid.

ARMASTUS ROOTSI VALGUSE VASTU

Pidevas muutuses valgus on suurepärane 
inspiratsiooniallikas. Nagu loodus, püüavad ka 
Norrsken ehted valgust ja teevad sind säravaks.

HOOLEGA VALITUD

Looduslike kivide juures võlus meid nende 
ainulaadne ilu. Ehetesse valitud kivides on näha 

looduse kordumatut loomingut, mille oleme hoole 
ja armastusega esile toonud.

OSKUSLIK KÄSITÖÖ

Me suhtume austusega iga kivi kordumatusse 
ilusse. Poleerime ja lihvime neid käsitsi, et tuua 

esile materjali individuaalsuse nüansid.

Talv on kogu Skandinaavias kõige pimedam aastaaeg,  
samas üks inspireerivamaid: maastikku katab lumi, 
päikesekiired loovad külmunud veele kuldseid peegeldusi ja 
virmalised moodustavad taevas suurejoonelise vaatemängu. 
 
Norrsken, tähendab rootsi keeles virmalisi, on meie 
ehtekollektsioon, mis on inspireeritud just nendest Rootsi 
looduse põnevatest elementidest. Eksklusiivses disainis 
peegeldub Rootsi valgusest inspireeritud ainulaadne ehe,  
mis peab ajaproovile vastu.
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  Pross Flower Quartz
Messing, klaas, looduslik 
roosa kvarts. Roosa kulla 

kattega 4 x 2 cm. 

44739   35,99 € 37 BP

Roosa kulla toonis õrn lillemotiiv  
lisab välimusele armsalt peene lihvi. 
Sillerdavad klaaskivikesed rõhutavad 
roosa kvartsi elegantset ilu. 

ROOTSI  
ÕIED 

Roosa kvarts 
Usutakse, et igavese ja 

tingimusteta armastuse kivi 
suudab avada ka külmunud 

südamed.

Disain ja väljendusrikkus  

Naudi võluvaid õhtuid ja sära 

peol kui täht talvises öötaevas.  

Peene maitsemeelega naisele 

loodud ehetes on iga kivike 

hoolega valitud ja sobitatud 

keerukalt kaunisse disaini.

| Pidulik

Roosa kulla kattega
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Roosa kvarts 
 

Usutakse, et igavese ja 
tingimusteta armastuse kivi 
suudab avada ka külmunud 

südamed.

  Käevõru Flowery Quartz
Messing, looduslik roosa kvarts, 
klaas. Roosa kulla kattega Keti 

pikkus 18 cm + 5 cm. 

44697   29,99 € 30 BP

  Kõrvarõngad  
Flowery Quartz

Messing, looduslik roosa kvarts, 
klaas. Roosa kulla kattega  

4 x 2 cm. 

44741   31,99 € 32 BP

  Kaelaehe  
Flowery Quartz

Messing, looduslik roosa kvarts, 
klaas. Roosa kulla kattega Keti 

pikkus 43 cm + 7 cm. 

44836   31,99 € 32 BP

  Sõrmus Flowery Quartz 
Messing, looduslik roosa kvarts, 

klaas. Roosa kulla kattega   

24,99 € 25 BP

 Sõrmuse Flowery Quartz suurused:  
16 - kood 45028 
17 - kood 45029 
18 - kood 45030 
19 - kood 45031

Roosa kulla kattega
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Kaunis käekell mõjub randmel 
piduliku ehtena. Roosa kullaga 
kaetud dekoratiivse võru ja 
sihverplaati kaunistava roosi 
kujutisega kella panevad särama 
sillerdavad klaaskivikesed.  

IMELINE 
ROOS 

Roosa kulla kattega

Kriimustuskindel 
safiirklaas

Seiko mehhanism

  Käekell Flower
Roosa kullaga kaetud käekella ehteks on käevõru ja 

sihverplaati kaunistav roosi kujutis. Tsingi sulam, 
safiirkattega kriimustuskindel klaas, roostevaba 

teras, klaas. Roosa kulla kattega Seiko 
mehhanismiga. Sihverplaadi diameeter: 3 cm. 

45067   59,99 € 61 BP
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Looduse eluandvat jõudu tähistame 
võimsa tiigrisilma kiviga, mis  
on tammetõruna paigutatud 
klaaskivikestega ehitud särava  
mütsi sisse. 

Tiigrisilm
Vahelduvate kuldsete 
merevaigu ja kaneeli 

soojade pruunide 
toonidega tiigrisilma jõudu 

ja tugevust andvaid omadusi 
hindasid juba vanad 

roomlased.

METSA- 
ANNID

Kaks ühes

  Kõrvarõngad Forest 
Tiger Eye

Säravate kivikestega kullatooni 
kõrvarõngaid ehivad 

tiigrisilmast tammetõrud, mida 
võib eemaldada, et kanda ainult 

rõngaid. Messing, klaas, 
looduslik tiigrisilm. 

Messingkattega. 4 cm. 

44749   37,99 € 39 BP

  Kaelaehe Forest  
Tiger Eye

Kullatooni topeltketti ehivad 
tammelehed ja tiigrisilmast 

lihvitud tõrukujuline ripats, mida 
kaunistavad klaaskivikesed. 

Messing, klaas, looduslik 
tiigrisilm. Messingkattega. Keti 

pikkus 70 cm + 7 cm. 

44899   37,99 € 39 BP
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KÜLMUNUD 
MARJAD 

Õrnad roosa kulla tooni ehted 
meenutavad meekarva Tšehhi 
klaasist kristallide, kreemikasvalgete 
klaaspärlite ja sügavpunaste 
looduslike granaatkividega 
sädelevate jääkristallidega 
ümbritsetud külmunud marju.



Kolm ühes

Punane  granaat
Usutakse, et loomingulisust sütitava 

kivina tuntud granaat aitab 
paremini ennast väljendada ja 

tõstab enesehinnangut.

Kaks ühes

  Käevõru Delicious Garnet
Messing, Tšehhi klaas, looduslik 

granaat. Roosa kulla kattega. 
Keti pikkus 19 cm + 5 cm. 

44730   47,99 € 49 BP

  Kõrvarõngad Delicious Garnet
Messing, titaan, klaas, looduslik 

granaat. Roosa kulla kattega. 3 cm. 

44761   42,99 € 44 BP

  Kaelaehe Delicious Garnet
Messing, klaas, looduslik granaat. 

Roosa kulla kattega.  
Keti pikkus 43 cm + 7 cm. 

44920   42,99 € 44 BP

Sõrmuse Delicious Garnet suurused: 
17 - kood 45060 
18 - kood 45061 
19 - kood 45062

  Sõrmus Delicious Garnet
Messing, Tšehhi klaas, looduslik 

granaat. Roosa kulla kattega.  

37,99 € 39 BP
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Valge topaas
Lootuse, armastuse ja õnne 
sümbol valge topaas annab 
jõudu ja tõstab positiivsust.

SÄDELEV  
LUMI 

Rootsi lumisest loodusest 
inspireeritud hõbedastes 
ehetes on hõbehalli säraga 
klaaspärlid ja teemantlihviga 
valge topaas.  
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  Kõrvarõngad 
Shimmering Topaz

Messing, klaas, looduslik valge 
topaas. Ioonpinnatud teras.  

2,5 cm. 

44771   39,99 € 41 BP

  Kaelaehe  
Shimmering Topaz

Messing, klaas, looduslik valge 
topaas. IP kattega. Keti pikkus 

43 cm + 7 cm. 

45027   54,99 € 56 BP

 

 



Must spinell 
Usutakse, et haruldane 

looduslik must spinell tõrjub 
negatiivsust, annab jõudu ja 

äratab inspiratsiooni.

Talveks puu otsa jäänud magusate marjade kobar on 
nüüd kaunites ehetes musta spinelli lihvitud kivikestena 
kullatooni raamis.

MUSTAD 
LEEDRIMARJAD 

Roosa kulla kattega

  Kõrvarõngad Precious 
Spinel

Messing, titaan, Tšehhi klaas, 
looduslik spinell. Roosa kulla 

kattega. 5,5 cm. 

44768   34,99 € 36 BP

  Kaelaehe Precious Spinel
Messing, Tšehhi klaas, looduslik 

spinell. Roosa kulla kattega. 
Keti pikkus 43 cm + 7 cm. 

44838   34,99 € 36 BP
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Kriimustuskindel 
safiirklaas

Seiko mehhanism

PIMEDAD 
ÖÖD 

Pehmest kunstnahast rihmaga 
ümmargune käekell on kui 
Põhjamaine tähistaevas.  
Mustade klaaskivide sära täiendab 
lugematu hulk sillerdavaid kivikesi. 

  Käekell Black Sparkling
Tsingi sulam, safiirkattega mineraalklaas, 

roostevaba teras, PU, klaas.  
Seiko mehhanism. Sihverplaadi 

diameeter: 3,5 cm. 

45063   52,99 € 54 BP
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Must hematiit
Ainulaadse hõbedase 

helgiga mustale kivile on 
omistatud tasakaalustav 

 ja maandav toime.

SÜDAÖISED 
KASTEPIISAD 

Hõbedastele ehetele lisavad sära 
klaaskivikesed, mis on paigutatud 
vaheldumisi hematiidiga, helkides 
kastepiiskadena kuuvalguses.  
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  Kõrvarõngad Drop 
Hematite

Messing, klaas, titaan, 
loodusliku hematiidi pulber. 

Roodiumi kattega. 3 x 1,5 cm. 

44762   31,99 € 32 BP

  Kaelaehe Drop Hematite
Messing, klaas, loodusliku 
hematiidi pulber. Roodiumi 

kattega. Keti pikkus  
43 cm + 7 cm. 

44837   31,99 € 32 BP

 

 



KÜLMUNUD 
MAASTIK 

Põhjala külmunud maastikuga 
loodusest inspireeritud ehetes  
on kasutatud purustatud  
looduslikku valget topaasi, 
hulgaliselt kuubik tsirkooni ja 
jääsiniseid klaaskivikesi. 

  Kõrvarõngad Icy Topaz
Messing, titaan, kuubik tsikooni 
kristallid, klaas, looduslik valge 

topaas. Roodiumi kattega.  
2,5 x 1 cm. 

44748   39,99 € 41 BP

  Kaelaehe Icy Topaz
Messing, kuubik tsikooni kristallid, 

klaas, looduslik valge topaas. 
Roodiumi kattega. Keti pikkus  

43 cm + 7 cm. 

44998   54,99 € 56 BP

Sõrmuse Icy Topaz suurused: 
16 - kood 45032 
17 - kood 45036 
18 - kood 45037 
19 - kood 45038

  Sõrmus Icy Topaz
Messing, kuubik tsikooni kristallid, 

klaas, looduslik valge topaas. 
Roodiumi kattega. 

27,99 € 28 BP
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Valge topaas
Lootuse, armastuse ja õnne 
sümbol valge topaas annab 
jõudu ja tõstab positiivsust.
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Roosa kullaga kaetud imearmsad  
ehted on kui jääloori all peidus olevad 
külmunud õied. Roosast kvartsist 
padjakest kaunistavad kuldsed jäälilled  
ja säravad kristallid.   

Roosa kvarts 
Usutakse, et igavese ja 

tingimusteta armastuse kivi 
suudab avada ka külmunud 

südamed.

LUMISED 
ÕIED 

  Kõrvarõngad  
Lace Quartz

Messing, titaan, klaas, looduslik 
roosa kvarts. Roosa kulla 

kattega. 3 x 2 cm. 

44747   37,99 € 39 BP

  Kaelaehe Lace Quartz
Messing, klaas, looduslik roosa 

kvarts. Roosa kulla kattega. 
Keti pikkus 43 cm + 7 cm. 

44879   39,99 € 41 BP

  Sõrmus Lace Quartz
Messing, klaas, looduslik roosa 

kvarts. Roosa kulla kattega. 

34,99 € 36 BP

 

 

 

Sõrmuse Lace Quartz 
suurused:  

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

Roosa kulla kattega



ESIMESED 
ÕIED 

Meid inspireerisid viimaste talvepäevade 
esimesed õied. Nende õrnust väljendavad 
kaunid ametüstid, mida embavad roosa 
kulla sisse peidetud säravad klaaskivikesed.  

Ametüst
Maagilise välimusega looduslik 
ametüst pakub rahu ja selgust. 

Usutakse, et justkui soojendavad 
päikesekiired, suudab see kalliskivi 
lahustada kõik negatiivsed mõtted 

ja tunded.

  Kõrvarõngad  
Sparkling Amethyst

Messing, titaan, klaas, looduslik 
ametüst. Roosa kulla kattega. 3 cm. 

44798   54,99 € 56 BP

  Kaelaehe Sparkling Amethyst
Messing, klaas, looduslik ametüst. 

Roosa kulla kattega. Keti pikkus  
41 cm + 7 cm. 

44999   62,99 € 64 BP

  Sõrmus Sparkling Amethyst
Messing, klaas, looduslik ametüst. 

Roosa kulla kattega. 

37,99 € 39 BP

Sõrmuse Sparkling Amethyst 
suurused: 

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

Roosa kulla kattega
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Kuldne obsidiaan
 Usutakse, et kuldse kumaga 
kristall tõmbab ligi jõukust, 
suurendab enesekontrolli 

oskust ja avab uute 
võimaluste väravad.

Dramaatilne talvetorm inspireeris 
disainereid looma erilisi ehteid 
poleeritud kuldse obsidiaani ja 
säravate klaaskivikestega.  

TALVINE 
TORM 

  Kõrvarõngad  
Golden Obsidian

Messing, titaan, klaas, looduslik 
kuldobsidiaan. Messingkattega. 

5 cm. 

44752   37,99 € 39 BP

  Kaelaehe  
Golden Obsidian

Messing, klaas, looduslik 
kuldobsidiaan. Messingkattega. 

Keti pikkus 43 cm + 7 cm. 

44919   37,99 € 39 BP

Sõrmuse Golden Obsidian suurused: 
16 - kood 45043 
17 - kood 45044 
18 - kood 45045 
19 - kood 45046

  Sõrmus Golden Obsidian 
Messing, klaas, looduslik 

kuldobsidiaan. Messingkattega.  

27,99 € 28 BP

 

 

 



  Käekell Sleek Drop
Tsingi sulam, safiirkattega kriimustuskindel 

klaas, roostevaba teras, klaas. Seiko 
mehhanism. Kella läbimõõt 3 cm. 

45065   52,99 € 54 BP

Hõbehallist metallist punutud võruga käekell 
elavdab igat riietust. Musta taustaga 
sihverplaat helgib vikerkaarevärvides ja 
mõjub kui virmaliste mäng. Luksuslikkust 
pakuvad mustad ja läbipaistvad 
klaaskivikesed.

Kriimustuskindel safiirklaas

Seiko mehhanism

VIRMALISTE 
MÄNG 
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Põhjala rahvaste jaoks püha 
kivi, mis uskumise järgi on 

tõmmanud endasse 
virmaliste värvid ja 

muundumise jõu.

HÄMAR 
PÄEVAVALGUS 

Labradoriit 

Talvepäevade pehme hämarus 
peegeldub imekaunites ehetes. 
Klaaspärlitest kaelaehte juugendstiilist 
inspireeritud lillemotiivis on kesksel 
kohal looduslik labradoriit.  

Roosa kulla kattega

  Kõrvarõngad  
Pearly Labradorite

Messing, titaan, klaas, looduslik 
labradoriit. Roosa kulla kattega. 

3,5 x 1 cm. 

44753   39,99 € 41 BP

  Kaelaehe  
Pearly Labradorite

Messing, klaas, looduslik 
labradoriit. Roosa kulla kattega. 

Pikkus 43 cm. 

45026   54,99 € 56 BP
 

 



  Kõrvarõngad  
Norrsken Topaz

Messing, klaas, looduslik topaas, 
titaan. Roodiumi kattega. 2 x 1,5 cm. 

44745   39,99 € 41 BP

  Kaelaehe Norrsken Topaz
Messing, klaas, looduslik sinine 
topaas. Roodiumi kattega. Keti 

pikkus 43 cm + 7 cm. 

44875   42,99 € 44 BP

Sinine topaas 
Tõe ja lojaalsusega seostatud 

kivi sümboliseerib lõputut 
romantikat ja sõprust. Taevaliku 

rahu kivina toob helgust ja 
rõõmu.

Säravate kristallide ja sinise topaasi 
riviga kaunistatud emailitud plaadil 
on kujutatud põhjala taeva 
värvimängu ilu. 

TAEVA 
VÄRVID 
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  Sõrmus Norrsken Topaz
Messing, klaas, looduslik sinine 

topaas. Roodiumi kattega.  

37,99 € 39 BP

Sõrmuse Norrsken Topaz 
suurused: 

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



  Kõrvarõngad  
Sunset Garnet

Messing, titaan, klaas, looduslik 
granaat. Messingkattega.  

Läbimõõt: 2 cm. 

44743   39,99 € 41 BP

  Kaelaehe Sunset Garnet
Nööri meenutava kee 

kaunistuseks on säravate 
kristallide ja loodusliku punase 

granaadiga kaunistatud 
sügavpunase emailiga kaetud 

ümmargune ripats. Messing, 
klaas, looduslik granaat. 

Messingkattega. Keti pikkus  
43 cm + 7 cm. 

44839   42,99 € 44 BP

Päikest ümbritsev loojanguvalguse kuma 
inspireeris looma vaarikaroosat ümmargust 
ripatsit, mida koos säravate klaaskividega 
kaunistab ka looduslik punane granaat. 

Punane granaat
Usutakse, et loomingulisust 

sütitava kivina tuntud 
granaat aitab paremini 

ennast väljendada ja tõstab 
enesehinnangut.

VÄRVILINE 
LOOJANG
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  Pross Owl
Messing, klaas, looduslik 
sinine topaas. Roodiumi 

kattega. 5 x 2 cm. 

44737   35,99 € 37 BP

  Pross Tiger Eye
Messing, klaas, looduslik 

tiigrisilm. Messingkattega. 
3 x 4 cm. 

44736   35,99 € 37 BP

Sinine topaas
Tõe ja lojaalsusega seostatud kivi 

sümboliseerib lõputut romantikat ja 
sõprust. Taevaliku rahu kivina toob 

helgust ja rõõmu.

Kullatooni pross kujutab tugevat ja 
julget tiigrit, kelle kehaosas on sulle 
jõudu andev tiigrisilma kivi. Tiigri 
säravaks silmaks ja dekoratsiooniks 
on klaaskivikesed. 

LOODUSE 
TARKUS 

Öökulli peetakse tarkuse sümboliks. Hõbedast 
prossi kaunistavad virmaliste värvilides emailiga 
kaetud suled ja säravsinisteks silmadeks on 
looduslik topaas.

Tiigr isilm
Vahelduvate kuldsete merevaigu ja 

kaneeli soojade pruunide toonidega 
tiigrisilma jõudu ja tugevust andvaid 

omadusi hindasid juba vanad 
roomlased.

METSIK 
HING
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| IGAPÄEVANE

Lihtsuse võlu  

Rootsi loodusest inspireeritud ehted elavdavad ka kõige 

argisemaid lihtsaid riideid ja annavad pisut erilisema 

tunde. Õrnad ehted panevad sind särama kui jää 

ja lumi päikesekiirte käes!

Justkui valgusmäng põhjamaises Rootsi taevas, 
helgivad need kolm rahustavat värvi, saatjateks kuubik 
tsirkooni kristallide sära. Ripatsi keskel on looduslik 
vöödiline sinine ahhaat.  

VIRMALISTE 
VÄRVID 
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Ahhaat

Viiruline ahhaat on kui maa 
vikerkaar. Kivile omistatakse 

tasakaalustavaid ja 
hingeharmooniat loovaid võimeid.
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  Kaelaehe Northern Agate
Messing, klaas, looduslik sinine 

ahhaat. Roodiumi kattega. Keti pikkus 
55,5 cm + 6 cm. 

44974   29,99 € 30 BP

  Kõrvarõngad Northern Agate
Messing, klaas, titaan, looduslik sinine 

ahhaat, kuubik tsirkooni kristall. 
Roodiumi kattega. 2 cm. 

44977   29,99 € 30 BP

  Sõrmus Northern Agate
Messing, klaas, looduslik sinine 
ahhaat, kuubik tsirkooni kristall. 

Roodiumi kattega. 

21,99 € 22 BP

Sõrmus Northern Agate 
suurused: 

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

 

 

 



ÜRGMETS 
Sammaldunud puudega sügav mets inspireeris 
looma ehteid massiivse marmorimustrilise 
samblarohelise ahhaadiga, mida täiendavad 
säravad kuubik tsirkooni kristallid. 

Sammalahhaat 

Laiguline rohelistes toonides 
kivi, millele omistatakse 

rahustavalt tasakaalustavat 
toimet, soodustades 
ühendust loodusega.
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  Kaelaehe Moss Agate
Messing, looduslik 

sammalahhaat, kuubik tsirkooni 
kristallid. Messingkattega. Keti 

pikkus 43 cm + 6 cm. 

44972   22,99 € 23 BP

  Kõrvarõngad  
Moss Agate

Messing, looduslik 
sammalahhaat, kuubik tsirkooni 

kristallid. Messingkattega. 
Nikliohutud. 4 x 1,6 cm. 

44975   22,99 € 23 BP

  Sõrmus Moss Agate
Messing, looduslik 

sammalahhaat, kuubik tsirkooni 
kristallid. Messingkattega. 

21,99 € 22 BP

Sõrmuse Moss Agate 
suurused: 

17 - kood 44979 
18 - kood 44980 
19 - kood 44981

 

 

 



Tsitriin
 Erkkollase varjundiga 

kristalli seostatakse postiivse 
energia, rõõmu ja 

teotahtega. Kollane kivi 
toob südamesse soojust.

Justkui loojuva päikese kuldsed kiired 
Rootsi talvemaastikus peegelduvad 
valguskiired geomeetriliselt lihvitud tsitriini 
kivilt, mille sära täiendavad kirka punase 
vajundiga kuubik tsirkooni kristallid. 

TALVINE 
PÄIKE 

  Kaelaehe Golden Citrine
Messing, looduslik tsitriin, kuubik 

tsirkooni kristallid. 
Messingkattega. Keti pikkus  

43 cm + 6 cm. 

44973   24,99 € 25 BP

  Kõrvarõngad  
Golden Citrine

Messing, looduslik tsitriin, kuubik 
tsirkooni kristallid. 

Messingkattega. Pikkus: 2,5 cm. 

44976   24,99 € 25 BP

Sõrmuse Golden Citrine suurused:  
17 - kood 44983  
18 - kood 44984  
19 - kood 44985

  Sõrmus Golden Citrine
Messing, looduslik tsitriin, 
kuubik tsirkooni kristallid. 

Messingkattega. 

21,99 € 22 BP
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Norrsken kollektsiooni logo on 
kvaliteedimärk, mis on lisatud 
igale tootele.

Kvaliteedi tähis

Suurus 16 Suurus 17 Suurus 18

Suurus 19 Suurus 20

Sõrmuste suurused

Võta oma sõrmus ja aseta joonisele. Leia sobiva 
diameetriga suurus, mis sobib sulle. Seda nippi  
saad kasutada ka siis, kui soovid oma partnerile 
kingitust teha.

Kõrvarõngaste kinnitused

Liblikkinnitus 

Prantsuse lukk

Inglise lukk 

Omega lukk

Hoovaga konks Vedrulukk 

Ehete eest hoolitsemine

Iga Norrsken toode on pakitud siidtuttidega kotti 
ja elegantsesse karpi, millel on Norrsken logo.

EKSKLUSIIVNE
PAKEND

 
Hoia ehteid alati 
omaette pakendites. 

 

 
Pärast kasutamist 
puhasta ehted pehme 
lapiga.

 

 
Enne veeprotseduure, 
nagu vann, dušš või 
ujumine, eemalda 
ehted alati. 

 
Väldi ehete kontakti 
parfüümide ja 
kreemidega. 
 

 
Eemalda ehted enne 
treeningut ja magama 
minekut.  
 

Väldi kontakti veega 
ja eemalda enne 
kätepesu sõrmused 
ja käevõru.

Poleeri ehteid regulaarselt pehme puuvillase 
lapiga, et eemaldada pinnale kogunenud 
jäägid ja mustus. 
 
Pärast kokkupuudet veega, kuivata ehe pehmest 
kangast rätiku või lapiga. 
 
Ära kasuta ehete puhastamiseks atsetooni, 
alkoholi või mistahes kemikaale sisaldavaid 
puhastusvahendeid. Väldi pleegitavaid aineid, 
kloori ja soola sisaldavat vett. 
 
Ära kasuta ultraheli puhastust ega poleerivaid 
vedelikke. Sellega võid rikkuda pinnakatte ja 
ehetes olevad kivid. 
 
Säilita ehteid kuivas ja päikesekiirte eest 
kaitstuna, ehtega kaasasolevas Norrsken 
ehtekotis.
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