
 
 

''Ainult tegu üksinda tõendab armastuse jõudu'' (Johann Wolfgang 
von Goethe) 
 
Oleme kogenud armastust, mis jäi sõnadesse ning ilusatesse 
lubadustesse ja siis neid suuri tundeid, mis on elanud tegudes.... 
suurtes ja üllates. 
 
Armastus on inimkonna liikuma panev, väega õnnistatud, jõud-
jõud mis viib meid tegudeni. 
 
Tegu, mis ülistab ja ülendab üht sõnadesse mitte mahtuvat 
tunnet. 
 
Abiellumine pole üksnes rituaal- see on mõjusaim viis tõestada 
oma kirglikku  pühendumist partnerile. 



�  Abiellumise ja pulmadega on seotud palju 
traditsioone,müstikat, rituaale ja sümboolikat, kuna 
tegemist on staatuse muutumise rituaaliga. 

 
�  Esemed, mis kannavad endas traditsioonilisust, 

märgilisust: kihlasõrmus, pulmakleit, loor 
abielusõrmused,pruudikimp- kõigiga kaasnevad 
tugevalt juurdunud uskumused ja tohutult legende. 

�  Ehted ja sõrmused on täiesti asendamatud detailid 
igas pulmapäevas. 



�  Kihlasõrmus, millel kirkalt säramas teemant- see on 
puhas ja aegumatu klassika- lugupidamist väärt 
valik. 

�  Mida sümboliseerib aga vääriskivide kuninganna 
teemant? 

�  Puhtus, tugevus, ihaldusväärsus, väärtuslikus, 
haruldus on teemanti kirjeldamiseks väga õiged 
sõnad. 

�  Kuid kas mitte ka üht kadestamistväärt  
armastuslugu ei võiks neis sõnades molbertile kanda 
ja sel viisil kujundlikult illustreerida? 



�  Abielusõrmused on noorpaarile üks 
emotsionaalsemaid ja püsivamaid otsuseid. 

�  Abielusõrmused panevad pitseri abielutseremooniale 
luues armastajate suhte ametlikuks. 

�  Abielu- ja kihlasõrmuste traditsioon viib meid 
vanasse Roomasse, sealt pärinevad püsivuse ja 
truuduse sümbolid.  

�  Sõrmus kui ring tähistab, oma alguse ja lõputa 
vormiga, igavikku-igavikulist truudust. 



� Abielusõrmuste valdkonnas rõhk erilisusel, 
ainulaadsusel, huvitaval disainil, kombineeritud 
kullatoonidel. 

� Erinevate kullatoonide kombineerimine ühes 
sõrmuses, võimalus lisada säravaid teemante, 
põnevad ja uudsed faktuurid- see kõik lisab 
sõrmustele dünaamilisust. 

� Nüansse, millega disainida see tükike kunsti 
kõige ainulaadsemaks armastuse sümboliks, on 
rikkalikus valikus. 



�  Abielusõrmused on staatuse näitajad. Parimal juhul 
ka ühtse meele tunnistuseks või eduka kompromissile 
jõudmise tähis või hoopis teine-teise erisuste 
aksepteerimise märgiks? 

�  Teekond õigete abielusõrmusteni võib olla 
kompromiss, harmooniline üksmeel või jääda 
erakordseks oma erisustes. 

�  Näiteks võib metalli valik olla ühtne otsus, 
   kompromissis võib sündida faktuuri iseloom ja 

aksepteerime otsust, et üks meist soovib sõrmusele 
helendavaid teemante ja teine mitte. 



� Üldjuhul on abielusõrmuste ost kogu eluks, seega 
oleme õnnelikud kui saame sel hetkel olla 
noorpaari kõrval ja neid konsulteerida, et teekond 
unistuste sõrmusteni oleks sile ja kaetud 
rahulolutundega. 

� Goldtime valikus on erinevates laiustes, 
kullatoonides,faktuurides, mustrites 
abielusõrmuseid, mis on sobivuse korral võimalik 
kohe kauplusest kaasa osta. 

� Kuid järjest atraktiivsem on disainida ise 
abielusõrmused. Tellitavad abielusõrmused. 



Kaardistada nüansid ja detailid, mida peate 
abielusõrmuste puhul olulisteks. 



� Ajaline ressurss 
� Metallitoon 
� Ümar, poolümar, kandiline 
� Laius 
� Faktuurid, mustrid, lihvid 
� Eelarve 
� Oluline kindlaks määrata sõrmuste 

täpsed suurused 
 



KULLATOONID: 
� Punane kuld 
� Kollane kuld 
� Valge kuld 
� Bi-colours 
� Tri-colours 
 



   
 

 Tellitavad abielusõrmused: 
 
�  Tellimise aeg (kuni 4 

nädalat) 
�  Erilised ja erinevad disaini 

võimalused 
�  Kullatoonide miksimine 
�  Faktuuride lai valik 
�  Teemandite lisamis 

võimalus 
�  Graveering 
�  Ise kujundatud 
�  Kõrgem hinnaklass 

 

  

Kohe ostetavad mudelid: 
 
�  Sobivuse korral võimalik 

kohe ost sooritada 
�  Valiku võimalus kaupluses 

olemasolevate mudelite 
hulgast 

�  Soodsam hinnaklass 
 
 
 
 
 



� Kuid kummas käes peaks uue staatuse näitajat 
uhkusega ning ülimas õnnetundes kandma?  

   Suuresti on see tunnetuse küsimus. Kultuurilised 
mõjutajad on siin olemas, traditsiooniliselt kannavad 
eestlased, sakslased ja venelased abielusõrmust paremas 
käes. Skandinaavlased, ameeriklased ning inglased vasaku 
käe neljandas sõrmes.  

    Parem käsi on lepingulisuse sümboliks ja vasak käsi on 
otsetee südamesse- nii suunavad meid legendid ja kultuur. 
Otsutab aga õnnelik hing, kes lähtub oma sisetundest, mis 
juhib teda läbi heaolu, õigete otsusteni. 



Täname Teid! 
  


