


Jedinečný jako 
vaše vzpomínky

Propojení prstenu a planet naší sluneční 
soustavy v podobě jejich konstelace přináší 
unikátnost v každém našem šperku. Všechny 
prsteny Helioring jsou originálem.

Chceme se s vámi podělit o šperky jedinečné jako 
vaše vzpomínky. Zaznamenejte lásku, narozeniny, 
svatbu a ostatní významné okamžiky do vašeho 
prstenu. 

Nyní bude část vesmíru navždy ukryta ve vašem 
jedinečném šperku. 



Rozhodujete vy. Vy jste pánem svého 
života a víte, že vše důležité se skrývá  
ve vašem srdci. Vy si rozhodnete, jaký  
design a význam dáte svému prstenu.

Tradice a touha vrátit šperkům jejich 
unikátnost nás vedla k nápadu vyrábět 
jedinečné šperky pomocí technologií, 
které dosud nikdo nespojil.

Události jsou jedinečné jako každý  
z nás. Symboliku životní události, jako je 
například svatba, narozeniny nebo naro-
zení dítěte, si nyní nosíte při sobě. Odkaz 
jedinečného dne máte vždy u sebe ve 
formě moderního designového šperku.

Výroba prstenů Helioring se neobejde 
bez pečlivé manuální práce zkušeného 
zlatníka, který kombinuje léta svých 
řemeslných zkušeností v oboru  
s nejnovějšími technologickými postupy 
při zpracování kovů. Tato kombinace 
postupů při výrobě prstenu garantuje 
jeho nejvyšší kvalitu a ryzost.Zhmotnění vzpomínky do vzácného kovu 

se nyní stane vaším osobním šperkem. 
Stvořeným pro vaši nostalgii. Vaše nej-
vzácnější vzpomínka bude navždy vryta 
nejen do vašeho srdce.

Prsten Helioring je věčnou vzpomínkou, 
která se bude dědit ve vaší rodině po 
další generace. 

Vesmír, atraktivní design a technologie 
21. století přenesou vaši vzpomínku tak, 
že se prsten Helioring stane součástí 
rodinného dědictví po celé generace.
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Jedinečnost každého z nás je v našich zážitcích, 
příbězích, vzpomínkách. Prsten Helioring vám 
každý den připomene, jak moc výjimeční jste  
právě vy. Zaznamenejte do prstenu datum své 
svatby, zasnoubení, seznámení, narozenin,
promoce, lásky, přátelství, …

Zvolené datum pro vás zapíšeme formou kon-
stelace planet. Celou naši sluneční soustavu pro 
vás zastavíme v daný čas a vryjeme ji do vašeho 
prstenu. Nyní bude část vesmíru navždy ukryta ve 
vašem jedinečném šperku. 

Všechny vzácné kovy na 
Zemi se k nám dostaly po 
výbuchu hvězd. Putovaly 
vesmírem a zachytily se jako 
malé částečky na vesmírných 
objektech, jako je i naše 
planeta. Prsten Helioring 
představuje opravdový kou-
sek vesmíru ve vaší dlani.2

1 3Jedinečné 
datum

Konstelace 
planet

Materiál  
a design

Každý kus je originál

Vybrat si můžete ze stříbra  
a variací zlata. Design prs-
tenu je proveden ve třech 
variantách (Cavas, Valis, 
Lumine), dvou modifikacích 
(tenký, široký) a dvou průře-
zech (plochý, vypouklý).
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Každá planeta je umístěna-
na prstenu za pomoci svého 
úhlu a výšky. To usnadňuje 
dešifrování konstelace.

Všechny planety jsou na 
prstenu v jedné rovině. 
Konstelace je zaznamenána 
pouze úhly jednotlivých 
planet.

Tenké provedeníŠiroké provedení
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Cavas
Přivítejte Cavas. Minimalisticky pojatý 
prsten systému Helioring. Planetární 
konstelaci vryjeme do prstenu formou 
průhledných dírek, které šperk odlehčují 
a vytváří nadčasové provedení. Přes 
tento prsten můžete pozorovat nejen 
svou milovanou osobu, ale třeba  
i hvězdnou oblohu.



Prsten Cavas s plochým 
průřezem a šířkou 4 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Cavas



Prsten Cavas s vypouklým 
průřezem a šířkou 4 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Cavas



Valis
Valis představuje životní příběh. Vaše 
nejcennější datum vryjeme do prstenu 
ve formě malých jamek – kráterů, které 
symbolizují vznik a vývoj vesmíru. Každý 
dopad meteoritu na planetu po sobě 
zanechá stopu. Každá vzpomínka před-
stavuje pomyslný kráter v našich živo-
tech. Celý koncept podtrhuje designové 
provedení postavené na kontrastu lesk-
lého povrchu a matných jamek, které 
plnou krásu prstenu odhalí při prvním 
dopadajícím světelném paprsku.



Prsten Valis s plochým 
průřezem a šířkou 4 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Valis



Prsten Valis s vypouklým 
průřezem a šířkou 4 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Valis



Prsten Valis s plochým 
průřezem a šířkou 2 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Valis



Lumine
Lumine září jako hvězda. Nejvyšší řada 
prstenů Helioring se zdobením hodným 
královny či krále. Vaše datum budou 
reprezentovat krásné kamínky, které se 
v prstenu třpytí jako hvězdy na nočních 
nebesích. Dopřejte si luxusní šperk, 
který nemá nikdo, jen vy. Elegantní až 
luxusní designové provedení je ručně 
osázeno zirkony nebo brilianty. 



Prsten Lumine s plochým 
průřezem a šířkou 4 mm. 
Vyroben je ze stříbra nebo 
bílého, žlutého či růžového 
zlata.

Lumine



Prsten Lumine s vypouk-
lým průřezem a šířkou  
4 mm. Vyroben je ze stříb-
ra nebo bílého, žlutého či 
růžového zlata.

Lumine



Prsten Lumine s vypouk-
lým průřezem a šířkou  
2 mm. Vyroben je ze stříb-
ra nebo bílého, žlutého či 
růžového zlata.

Lumine



Stříbro Stříbro Stříbro

Žluté zlato Žluté zlato Žluté zlato

Růžové zlato

Lesklý 
(1) Lesklý 

(1) Lesklý 
(1) 

Růžové zlato Růžové zlato

Bílé zlato

Kartáčovaný 
(2) Kartáčovaný 

(2)Kartáčovaný 
(2)

Lesklá povrchová úprava je ošetřena rhodiovou 
vrstvou.
Prsteny s matnou nebo kartáčovanou povrchovou 
úpravou budou představené na podzim 2018.
Tenké (2 mm) provedení se dodává standardně  
s vypouklým průřezem.
Velikost prvku (dírka, důlek, kamínek) je standard-
ně 1,5 mm, na vyžádání 1,3 mm.
Prsteny Lumine standardně osazujeme bezbar-
vými zirkony. Na vyžádání je možné volit mezi 
barevnými variantami.
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(3)

(4)
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Matný 
(2) Matný 

(2)Matný 
(2)

Bílé zlato Bílé zlato

2 mm 
(3) 2 mm 

(3)

4 mm 4 mm 4 mm

Plochý Plochý Plochý

Vypouklý

Dírka Důlek plochý

Důlek zaoblený

Vypouklý Vypouklý

Zirkon (5)

Briliant
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Design (4)
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Prsteny 
s poselstvím
Zaznamenejte do prstenu datum své svatby, 
zasnoubení, seznámení, narozenin,
promoce, lásky, přátelství, …
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info@helioring.com 
+420 732 374 155

helioring.com


