Dane aktualne na dzień: 25-01-2022 22:01

Link do produktu: https://sklep.nordwoodrings.pl/obraczka-titanium-bog-oak-p-23.html

OBRĄCZKA TITANIUM &
BOG OAK
Cena

499,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

40-50 dni roboczych

Producent

Nordwood Rings

Opis produktu
Obrączka wykonana z TYTANU, inkrustowana naturalnym czarnym dębem, tzw. BOG OAK*.
Te wyjątkowo ekskluzywne drewno wydobywane jest z jezior, bagien i torfowisk, datowane na około 600-6500 lat. Jego
pozyskiwanie jest bardzo trudne.
Barwa: czarny
UWAGA
Egzemplarz ze zdjęcia nr 1 to bog oak naturalny, woskowany. Jeśli zależy Ci na większej wodoodporności wybierz wersję z
powłoką ochronną. Jak wygląda - przedstawia zdjęcie nr 2 z parą obrączek.
OFERTA DOTYCZY JEDNEJ SZTUKI!
Tytan to metal o stalowo - szarym zabarwieniu i metalicznym połysku. Jest wyjątkowo lekki (ok. 4x lżejszy od złota!) oraz
wyjątkowo wytrzymały. To jeden z najtwardszych metali na świecie. Wykorzystywany jest w zaawansowanych technologiach
lotniczych, kosmicznych, a także w implantologii. Jest całkowicie neutralny dla ciała człowieka i nie powoduje żadnych reakcji
alergicznych. Idealnie nadaje się dla osób uczulonych na nikiel czy chrom, jest całkowicie hipoalergiczny! Nie koroduje i jest
odporny na działanie promieni UV i wszelkich chemikalii.
Tytan rysuje się jak każdy z innych metali wykorzystywanych w jubilerstwie, rysy mogą powstać wskutek uderzenia o twardy
przedmiot, kontakt z piachem, kamieniem itp.
Obrączki Nordwood Rings z nowej serii TITANIUM są wyjątkowe nie tylko ze względu na swoje właściwości, ale również
dlatego, że w 100% są wykonywane metodami rzemieślniczymi, żadnego CNC! Masz pewność, że otrzymujesz RĘKODZIEŁO, a
nie wyrób z seryjnej produkcji. Każdy egzemplarz wykonywany jest na indywidualne zamówienie.
Wyjątkowe połączenie materiałów sprawia, że obrączka wyróżnia się unikalnym wyglądem i najwyższą jakością.
Dostępne w różnych szerokościach, które możesz dostosować do własnych preferencji. Na zdjęciu szerokość 6 mm.
Inkrustacja 2,5 mm.
Slim - 4 lub 5 mm.
Klasyczna – 6 lub 7 mm.
Szeroka – 8 lub 9 mm.
UWAGA!
Obrączki są wykonywane na zamówienie.
Proszę o podanie rozmiaru jubilerskiego (standard europejski), szerokości obrączki i inkrustacji (z dokładnością do 1mm).

Pamiętaj, że:
-każdy kawałek drewna różni się usłojeniem i wybarwieniem dlatego też każda obrączka jest tak naprawdę jedyna w swoim
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rodzaju
-drewno po wykończeniu może się różnić nasyceniem barwy od prezentowanych w ofertach modeli (kolory również są zależne
od ustawień monitora)

*Drewno Bog Oak, którego używam leżakowało pod wodą 600-6500lat. Bog Oak pozyskiwane jest z jezior, rzek, torfowisk i
bagien,
poprzez bardzo trudne poszukiwanie i wydobycie. Jego czarny kolor wskazuje na górną granicę. Jednak drewno którego
używam do projektów nie przechodziło prób węglowych ani dendrochronologicznych w celu określenia dokładnego wieku.
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