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Revija PRESTIGE je natisnjena v slovenskem jeziku.
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Pred vami je že peta številka revije Prestige by Zlatarna Celje, ki jo za vas z velikim veseljem pripravljam s
sodelavci. Vsako novo številko smo izboljšali, dopolnili ter jo naredili še bolj zanimivo in berljivo. Ravno zato
smo še posebej ponosni, ker je naša peta številka revije dobila sestrico, hrvaško različico, in tako postala
še bolj razgledana in svetovljanska. Naredili smo prvi korak k cilju osvojiti svet, svet, v katerem je prisotna
Zlatarna Celje.
Nekateri trendi so trenutni, nekateri večni. Trendi v svetu nakita se spreminjajo, vendar ostajajo večni. Zato
ne spreglejte novosti zlatih in srebrnih kolekcij zanjo, zanj, za najmlajše, za mladoporočence in za vse, ki
cenijo estetiko, predstavljeno v reviji.
Kot vemo, so briljanti najboljši prijatelji žensk, vse pogosteje pa tudi moških, saj so spoznali, kako močno
ženske občudujemo ta naravni mineral. Briljant je zaradi svoje fizikalne lastnosti - je najtrši mineral - večen
in je s tem postal simbol večne ljubezni. Skoraj si ne predstavljamo zaročnih ali poročnih prstanov brez
briljantov, zato smo prav njim posvetili nekaj strani. Vsaka ženska si zasluži briljantni prstan, ki se potem
predaja iz generacije v generacijo, zato izberite tistega pravega zanjo!
Na straneh te številke revije vas bomo popeljali tudi skozi proces oblikovanja nakita ter predstavili način
izdelave poročnih prstanov.
Pokukali smo v zakulisje snemanja s Tjašo Pezdirc, ki smo jo izbrali na natečaju za obraz blagovne znamke
Lencia, in te fotografije delimo z vami. Ker pričenjamo nov izbor, se veselimo odziva vseh drznih, samozavestnih ter očarljivih deklet.
Tokrat smo kot gostjo za intervju povabili izjemno žensko: pevko, igralko in lepotico Tanjo Ribič, ki nam je
razkrila, kaj zanjo pomeni prestiž.
Zlata vredno naložbo lahko sklenete s programom Zlati Korak, varčevanje v naložbenem zlatu po korakih,
ki je predstavljen v reviji. Prav tako ne spreglejte intervjuja s strokovnjakom na področju naložbenega
zlata - Jamesom Turkom.
Podariti zlato je že od nekdaj tradicija, ki izžareva pripadnost, spoštovanje in naklonjenost. Mi vam v naši
reviji podarjamo »sanje v zlatu in diamantih«.

www.zlatarnacelje.si
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BASEL 2011
Letošnji, že 39. Basel world se bo zapisal v zgodovino kot spektakularen,
poudarjajo.
Posebej zaradi povečanega obiska in izjemne prodaje.
Ta največji sejem v Evropi je obiskalo več kot 100 .000 obiskovalcev.
Urarski in draguljarski proizvajalci ter predstavniki dobaviteljske industrije iz 45 držav so v osmih dneh predstavili svoje inovacije in prefinjene
kolekcije.
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44. Magnetne lastnosti dentalnih zlitin

46. Intervju z Jamesom Turkom

48.

Zlati korak

5 2 . Izdelava poročnega prstana
54. Vi sprašujete, Zlatarna Celje odgovarja;
Vzdrževanje nakita

55. Xpress novičke

Če govorimo o modi in barvah za 2011, lahko rečemo, da so bile modne
steze s kolekcijami pomlad/poletje preplavljene z barvami, z močnimi
udarnimi kolekcijami, ki so se izkazale ne samo za modne, ampak tudi
nosljive.
Novi trendi v oblikovanju nakita prihajajo iz najbolj priljubljenih smernic,
ki navdihujejo oblikovalce nakita pri snovanju novih kolekcij. V glavnem
so to:
BARVE, tako v modi, dom dekorju kot nakitu. To je eden najmočnejših
trendov v vseh odtenkih, od subtilno pastelnih do močnih tonov.
NARAVA še vedno navdihuje. Opazni so rože, metulji, kače in drugi motivi iz narave, vse v zelo realističnih ali domišljijskih izvedbah.
OBROČI so nenehni, trajni ljubljenci na modnih stezah, najsi gre za
čiste kovinske zapestnice ali v kombinaciji s kamni enostavnih ali stiliziranih oblik. Zapestnice so široke kot manšete ali nakopičene široko na
zapestju, vse so eksotičnih vzorcev in različnih površinskih obdelav.
EKO NAKIT kot okolju prijazen nakit z uporabo recikliranih kovin in z
etičnim pridobivanjem dragih kamnov je odraz vse večje ozaveščenosti
potrošnikov in industrije.
NARAVNE negladke, hrapave površine. Naraščajoča uporaba surovih
diamantov, ploščatih kosov oziroma rezin dragih kamnov in diamantov,
vdelanih v prefinjene in elegantne modele, kaže, da potrošniki cenijo
naraven videz in zanimivo teksturo mineralov.
ZRAČNOST, ODPRTOST v zlatu in ostalih kovinah - z uporabo laserske
tehnologije - pomeni ustvarjanje nakita kot dostopnega razkošja.
ORGANSKE oblike in podrobnosti v smislu tekstur, asimetričnih in valovitih form dajejo ekološko senzibilen pridih na vseh področjih.
V vsej barvitosti in pestrosti, ki se odražata v provokativnih dizajnerskih
kolekcijah, pa izstopa biser v vsej svoji neprekosljivi lepoti. Razkošni
naravni zlati biser, vzet naravnost iz školjke, z dih jemajočo lepoto, je
večni izziv oblikovalcem nakita po vsem svetu. Je eden izmed najbolj
vročih elementov, ki gotovo ne sme manjkati na policah v letošnjem letu.

Pripravila: Zdenka Šamec, oblikovalka

www.zlatarnacelje.si
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11083184, ovratnica iz zlata s cz,
cena 238 EUR

11033667, uhani iz zlata s cz,
cena 264 EUR

Barve
izražajo naša čustva in
razpoloženje

V industriji draguljarstva in zlatarstva se hitro prilagajmo potrebam in željam
kupcev, zato ne uporabljamo samo dragih in dragocenih kamnov, temveč tudi vedno
bolj priljubljene manj plemenite ter manj dragocene kamne. Slednji nam ponujajo predvsem večjo raznolikost v barvah in oblikah pa tudi, kar sploh ni nezanemarljivo, veliko
večjo dostopnost, saj so cenovno ugodnejši.
Najbolj izstopajoč med njimi je kubični cirkon (CZ). V beli barvi spominja na diamant, v
barvnih različicah pa tudi na druge dragocene kamne.
Za novo zlato kolekcijo Zlatarne Celje smo pripravili sodobno oblikovan nakit, ki smo ga
popestrili z barvami. Čeprav obstaja nenapisano pravilo pri nošenju nakita, da je manj več,
je letos opazna modna težnja nošenja več prstanov hkrati. Kadar so prstani enake oblike, jih
lahko preprosto nosimo po več skupaj, saj so udobni za nošenje, različne barvne kombinacije (možnosti izbire barve zlata: rumena, bela, rdeča; možnosti izbire barve kamnov:
črna, bela, vijolična) pa so privlačne za oko.
V komplet k prstanom so dodani praktični in simpatični uhani, primerni za
vsakodnevno nošenje.
11033662, uhani iz zlata s cz,
cena 213 EUR

PRIPRAVILA: Nika Škoberne

11014602, prstan iz zlata s cz,
cena 502 EUR

11014674, prstan iz zlata s cz,
cena 216 EUR
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Foto: AV Studio

11014674, prstan iz zlata s cz, cena 216 EUR

Foto: Peter Marinšek

Lencia - Pink Sensation
Model: Tjaša Pezdirc
52010363, prstan iz srebra, cena 119 EUR

prstan
zaročni
PRIPRAVILA: Nika Škoberne

Zaročni prstan, ki se popolnoma ujema s poročnim prstanom

Zaročni prstan postaja vedno bolj priljubljen pri
današnjih parih, saj predstavlja simbol ljubezni in
pripadnosti. Poleg tega ima zaročni prstan prav
posebno funkcijo, saj vašim najbližjim sporoča, da
ste našli partnerja svojega življenja.
O izbiri zaročnega prstana smo že veliko pisali, zato
gremo tokrat korak naprej: predstavljamo vam prav
poseben trend - zaročne prstane, ki se popolnoma
ujemajo s poročnimi prstani.
V primeru, ko izbranka že nosi zaročni prstan, boste
morali pri nakupu poročnega para upoštevati, da se
bo oblika poročnega prstana skladala z zaročnim,
kar pa ni zmeraj lahka naloga, saj na to vpliva kar
nekaj dejavnikov, na katere morate biti pozorni, in
sicer:
-oblika oz. profil obročka,
-barva zlata,
-obdelave (gravure, diamantiranje, vzorci …),
-način vdelave kamnov in
-pogosto tudi material, iz katerega je izdelan nakit
(14 kt., 18 kt., platina …).

1.

V kolekciji Eternal vam predstavljamo prstane, ki
skladno dopolnjujejo drug drugega. Na izbiro vam
ponujamo zaročne prstane z briljanti ter z njimi
združljive poročne prstane. Tisti, ki ste drznejši, lahko prstane kombinirate v različnih barvnih kombinacijah zlata: beli, rumeni ali rdeči.

Namig:

Ker verjamemo, da je za vas izbira prstanov najprej zaročnega in potem še poročnih - zahtevna
in pomembna naloga, vam v Zlatarni Celje ponujamo preprosto rešitev: kombinacijo obeh prstanov
hkrati. Pri oblikovanju le-teh smo se držali pravila,
da je poročni prstan skladen dodatek zaročnemu, ki
pa ne odvrača pozornosti od briljantnega obročka.
Prstana sta kompatibilna zaradi profila obročkov
in materiala, saj se bosta enako odzivala na vsakodnevno nošenje in vplive iz okolice. Prav tako
smo upoštevali težo prstanov, saj bi dva pretežka
obročka zlahka povzročila nelagodnost pri vsakodnevnem nošenju.

Zarocni prstan lahko tako zmeraj nosite na
prstancu leve roke, in sicer skupaj s porocnim. Ko izbirate prstane,
zarocne ali porocne, ki vas bodo
spremljali dolga leta, sledite
svojemu srcu in zagotovo
boste zadovoljni z njimi.

2.

1.

11013925 - prstani iz zlata, cena 277 EUR in
11014677 - prstan iz zlata z briljanti, cena 1081 EUR

2.

11014643 - prstani iz zlata, cena 464 EUR in
11014644 - stranski prstan iz zlata z briljanti, cena
650 EUR

3.

11014441 - prstani iz zlata, cena 145 EUR in
11014440 - prstan iz zlata z briljanti, cena 413 EUR

3.
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Ideja: Ta model prstana lahko nadgradite z novim za
prvo obletnico poroke ali ob rojstvu otroka. In tako sestavite vse srečne trenutke v svojem življenju.

Izbira in nakup poročnih prstanov sta poseben dogodek, za katerega si je treba vzeti dovolj časa.
Pri nakupu poročnih prstanov se ne gre ozirati na
trende in modne smernice, saj sta poročna prstana
za celo življenje in je zato edino vodilo pri odločitvi,
da sta poročna obročka obema všeč. Včasih so bili
modernejši tanki obročki, danes pa vse debelejši in
masivnejši, še posebej priljubljeni so diamantni.

prstan
poročni
PRIPRAVILA: Nika Škoberne

w w w.porocni-prstani.si

Bistveno je, da najdete idealnega za svoj način
življenja. Po poroki postane prstan vaša stalnica v
življenju, zato je izredno pomembno, da je udoben
za nošenje in da ustreza vašemu načinu življenja.
Od poroke dalje vas bo spominjal na vaš prelepi
poročni dan in dragega partnerja. Na prstanu
naj se skriva tudi vajino vgravirano posvetilo, ki ga
poznata samo vidva.
V Zlatarni Celje imamo širok izbor poročnih
prstanov, ki jih odlikujeta ročna izdelava in vrhunska kakovost. Izbirate lahko med različnimi oblikami
profila, površinskih obdelav, različnimi mesti in
števili vkovanih diamantov ter cenovnimi razredi, od
preprostih do prestižnih. Celotno ponudbo si lahko
ogledate na spletni strani www.porocni-prstani.si,
kjer objavljamo mesečne ugodnosti.

1. 11014696 - prstan iz zlata, cena: 161 EUR, 11014688
- prstan iz zlata z briljantom, cena: 176 EUR

2. 11014500 - prstan iz zlata, cena: 274 EUR, 11014686
- prstan iz zlata z briljanti, cena: 376 EUR

3. 11018628 - prstan iz zlata, cena: 1.236 EUR,
11018627 - prstan iz zlata z briljanti, cena: 1.685 EUR
1.

4. 11018630 - prstan iz zlata, cena: 1.219 EUR,
11018629 - prstan iz zlata z briljanti, cena: 1.586 EUR

Pri nakupu poročnih prstanov v Zlatarni Celje ne
spreglejte sledečih ugodnosti:
- ugodne plačilne pogoje (obročno odplačevanje,
tudi do 12 obrokov, plačljivo s karticami Diners, Mc
Pika, American Express),
- sodelovanje v nagradni igri Diamantno poročno
potovanje,
- zlato penino z delci iz 23-karatnega zlata kot darilo mladoporočencema.
Obiščite nas v poročnem centru z največjo izbiro
poročnih prstanov, ki se nahaja v TC Diamant:
Zlatarna Celje, Letališka 5, Ljubljana, telefon (01)
54 74 880.

2.

4.

3.

Namig:

V rubriki proizvodni proces
na strani 52 lahko preberete,
kako poteka celoten postopek
izdelave porocnega prstana.
www.zlatarnacelje.si
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1. 11014680-prstan iz zlata z briljantom, cena: 462 €,
11014695-prstan iz zlata, cena: 437 €; 2. 11014500-prstan

iz zlata, cena: 274 €, 11014685-prstan iz zlata z briljantom, cena: 380 €; 3. 11014693-prstan iz zlata, cena:
164€, 11014687-prstan iz zlata z briljanti, cena: 206 €; 4.
11014690-prstan iz zlata, cena 171 €; 5. 11013883-prstan iz
zlata z briljantom, cena: 468 €, 11013884-prstan iz zlata, cena:
395 €; 6. 11014177-prstan iz zlata, cena: 428 €, 11014178prstan iz zlata z briljantom, cena: 481 € ; 7. 11018529r-prstan
iz zlata, cena: 540 €, 11018528r-prstan iz zlata z briljantom, cena: 566 €; 8. 11014694-prstan iz zlata, cena: 372 €,
11014681-prstan iz zlata z briljantom, cena: 431 €.

Serena

1.
8.

2.
7.

3.

6.

4.
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5.

1. 11018622-prstan iz rdeče-belega zlata, cena: 1.246 €,
11018621-prstan iz rdeče-belega zlata z briljanti, cena: 1.478 €; 2.
11014646-prstan iz zlata, cena: 491 €, 11014647-prstan iz zlata z
briljanti, cena: 1.834 €; 3. 11014648-prstan iz zlata, cena: 452€,
11014650-prstan iz zlata z briljanti, cena: 703 €; 4. 11018556-prstan
iz rdeče-belega zlata, cena: 960 €, 11018555-prstan iz rdečebelega zlata z briljanti, cena: 1.349 €; 5. 11014499-prstan iz
zlata, cena: 455 €, 11014490-prstan iz zlata z briljanti, cena: 967
€; 6. 11014242-prstan iz zlata, cena: 633 €, 11014243-prstan iz
zlata z briljanti, cena: 771 €; 7. 11018573-prstan iz zlata, cena:
1.212 €, 11018572-prstan iz zlata z briljanti, cena: 2.066 €; 8.
11014237-prstan iz zlata, cena: 450 €, 11014238-prstan iz zlata z
briljanti, cena: 659 €; 9. 11014556-prstan iz zlata, cena: 494 €;
11014555-prstan iz zlata z briljanti, cena: 930 €.

9.

Estella

1.

8.

7.

2.

3.

6.

4.

5.

Prstani: Zlatarna Celje, obleka in dodatki: Poročni kotiček

www.zlatarnacelje.si
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11014215, prstan iz zlata z briljanti, cena 641 EUR
11033403, uhani iz zlata z briljanti, cena 1040 EUR
11082924, ovratnica iz zlata z briljanti, cena 727 EUR

HANDMADE IN ITALY SINCE 1924

Kolekcija Paradise
Nakit Damiani na voljo v draguljarni Zlatarne Celje na Mestnem trgu 20 v Ljubljani, ter v Portorožu, Obala 43.
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www.zlatarnacelje.si

Znane Slovenke in Zlatarna Celje
Jasna Kuljaj - voditeljica priljubljene
oddaj - z nakitom Lencia by Zlatarna Celje
Poskrbeli smo za svež pomladni videz temnolase voditeljice Jasne Kuljaj, ki vodi priljubljeno televizijsko
oddajo Na zdravje. Slednja je v majski oddaji o gradovih nosila nakit
Lencia by Zlatarna Celje. Ovratnica, iz kolekcije Poseidon s kristalom
Swarovski, se je odlično podala k
rumeni pomladni obleki simpatične
voditeljice.
Na sliki: Jasna Kuljaj
Foto: Milan Simčič

Nataša Pinoza - nekdanja Miss Universe
Slovenije - z nakitom Lencia by Zlatarna
Celje
Na letošnji prireditvi ob podelitvi viktorjev je nekdanja Miss Universe Slovenije
Nataša Pinoza blestela v kreaciji priznane
oblikovalke Maje Štamol. Čudovito
obleko v nežni barvi je popestrila z nakitom Lencia by Zlatarna Celje. Srebrna
kolekcija Atlantida z modnimi biseri v
rjavi pozlati se je lepo ujemala z obleko
in poudarila lepoto in ženskost Nataše.

Nuška Drašček - pevka s čudovitim glasom in stasom nosi nakit Zlatarne Celje
Nuška Drašček je vedno popolno urejena ženska. K
popolnosti Nuškinega dobrega videza pa prispeva tudi
njena skrb za ustrezno izbiro nakita. Na fotografiji nosi
zlate uhane Zlatarne Celje z baročnimi biseri.
Na sliki: Nuška Drašček
Foto: Maja Slavec

Za posebne priložnosti pa si rada nadene
briljantni nakit. Za prireditev ob podelitvi
viktorjev je svoje lepe modre oči poudarila s kompletom Zlatarne Celje v zlatu z
modrim topazom in briljanti.

Nataši so posebej za to priložnost sešili
tudi večerno torbico, ki se je ujemala z
obleko. Pozornost na nakit pa je Nataša
usmerila tako, da je nosila kar tri zapestnice hkrati.
Na sliki: Nataša Pinoza
Foto: Mediaspeed

Na sliki: Nuška Drašček
Foto: Lidija Mataja

www.zlatarnacelje.si
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Sanjate
o večjem?

Rastite z nami!
BKS-leasing
uresničuje vaše želje.

BKS-leasing

BKS-leasing d.o.o., T: 01 58909-50, E: bks@bks-leasing.si, www.bks-leasing.si

Kolekcija Butterfly
Claudio Gussini by Zlatarna Celje
Model: Martina za Slovenski top model
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Prodajna mesta Zlatarne Celje
CELJE – Prešernova 2, 03 42 67 200,
CELJE – Mercator Center, 03 42 67 208,
LJUBLJANA – Mestni trg 20, 01 24 16 594,
LJUBLJANA – Wolfova 4, 01 24 16 590,
LJUBLJANA – Nazorjeva 1, 01 24 16 592,
LJUBLJANA – Mercator Center, Ul. Lj. brigade 33, 01 51 06 550,
LJUBLJANA – PTC Diamant, Letališka 5, 01 54 74 880,
LJUBLJANA – City Park, Šmartinska 152 g, 01 54 74 882,
LJUBLJANA – Maxi, Trg republike 1, 01 2416 596,
LJUBLJANA – Supernova, Jurčkova cesta 223, 01 42 05 090,
MARIBOR – Mercator center Pobrežje, Puhova 1, 02 48 03 650,
MARIBOR – Slovenska 3, 02 23 80 214,
MARIBOR – Europark, Pobreška 18, 02 33 38 220,
MURSKA SOBOTA – Slovenska 37, 02 52 14 262,
MURSKA SOBOTA – TC Maximus, Štefana Kovača 43, 02 52 14 264,
MURSKA SOBOTA – Mercator Center, Plese 1, 02 52 14 260,
VELENJE – Cankarjeva 1, 03 89 85 280,
VELENJE – Mercator center, Šaleška cesta 1, 03 42 67 189,
SLOVENJ GRADEC – Mercator Center, Ronkova 4 a, 02 88 50 230,

PTUJ – Krempljeva 6, 02 74 93 390,
PTUJ – Mercator center, Ormoška cesta 30, 02 74 93 392,
NOVA GORICA – Mercator Center, Industrijska 6, 05 33 05 290,
NOVO MESTO – Mercator Center, Podbevškova 4, 07 39 35 250,
NOVO MESTO – NC Qlandia, Otoška cesta 5, 07 38 44 680,
JESENICE – Mercator Center, Spodnji plavž 5, 04 58 33 420,
KAMNIK – Mercator Center, Kovinarska 36, 01 83 08 690,
KAMNIK – NC Qlandia, Domžalska cesta 3, 01 83 08 699,
KRANJ – Mercator Center, C. Staneta Žagarja 69, 04 20 10 560,
PORTOROŽ – Obala 43, 05 67 10 790,
KOPER – Zupančičeva 39, 05 66 21 450,
DOMŽALE – Mercator center, 01 72 95 600,
AJDOVŠČINA – Mercator center, 05 36 64 570,
GROSUPLJE – Mercator center, 0178 11 400,
IDRIJA – Mercator center, 05 37 74 340,
POSTOJNA – Mercator center, Tržaška 59, 05 72 12 310,
BREŽICE – NC Intermarket, Tovarniška cesta 10/a, 07 49 94 350,
KRŠKO – NC Qlandia, Cesta krških žrtev 141, 07 39 35 255,
BLED – C. Svobode 7, 04 57 67 250,
ROGAŠKA SLATINA – Zakladnica Tempel, Zdr. trg 22, 03 819 26 80.

Svetovne blagovne znamke, ki nam zaupajo:
Damiani: Ljubljana, Mestni trg 20; Portorož, Obala 43
Davis: Ljubljana, Mestni trg 20; Portorož, Obala 43
Aurora: Ljubljana, PTC Diamant, Letališka 5
S.T. Dupont: Ljubljana, Mestni trg 20
Pandora:

Ljubljana, MC, Ul. Ljubljanske brigade 33; Citypark, Šmartinska 152/g; Wolfova 4; Maribor, Europark, Pobreška 18; Celje, Prešernova 2.

D&G nakit: Ljubljana: MC, Ul. Ljubljanske brigade 33; Citypark, Šmartinska 152/g; Wolfova 4; Nazorjeva 1; Maxi, Trg republike 1; PTC Diamant, Letališka
5; Maribor: Europark, Pobreška 18; Slovenska 3; Celje, MC, Opekarniška 9; Prešernova 2; Portorož, Obala 43; Murska Sobota: Maximus, Štefana Kovača 43;
Domžale: MC, Cesta talcev 4; Koper: Zupančičeva ul. 39; Kranj: MC, C. Staneta Žagarja 69; Ajdovščina: MC, Vipavska c.6

D&G ure: Ljubljana: MC, Ul. Ljubljanske brigade 33; Citypark, Šmartinska 152/g; Wolfova 4;; PTC Diamant, Letališka 5; Supernova, Jurčkova c.223;

Maribor, Europark: Pobreška 18; Celje, MC, Opekarniška 9; Prešernova 2; Portorož, Obala 43; Murska Sobota: Maximus, Štefana Kovača 43; Koper: Zupančičeva
ul. 39; Kranj: MC, C. Staneta Žagarja 69; Ajdovščina: MC, Vipavska c.6; Domžale: MC, Cesta talcev 4; Nova Gorica: MC, Industrijska 6; Velenje: MC, Šaleška
1; Novo mesto: MC, Podbevškova 4; Kamnik: MC, Kovinarska 36;

Breil ure: Ljubljana: MC, Ul. Ljubljanske brigade 33; Citypark, Šmartinska 152/g; Celje: MC, Opekarniška 9; Koper: Zupančičeva ul. 39; Kranj: MC, C.
Staneta Žagarja 69; Murska Sobota: Maximus, Štefana Kovača 43

Breil nakit: Ljubljana: MC, Ul. Ljubljanske brigade 33; Citypark, Šmartinska 152/g; Mestni trg 20; Nazorjeva 1; Maribor: Europark, Pobreška 18; Celje: MC,
Opekarniška 9; Portorož: Obala 43; Koper: Zupančičeva ul. 39

www.zlatarnacelje.si
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Ali si drzna? Samozavestna? Želiš postati obraz blagovne znamke Lencia?
Prijavi se in sodeluj v že drugem izboru »Miss Lencia«.
Bodi drzna, bodi samozavestna, bodi modna, bodi nenavadna, bodi posebna, bodi
očarljiva … in zelo pomembno je, da se zavedaš, da prav takšna ženska nosi nakit Lencia
in da bo ravno taka izbrana za obraz blagovne znamke Lencia!

Pridruži se Tjaši Pezdirc-lanskoletni zmagovalki, Iris Mulej, Martini Kajfež in Tini Maze, ki so že uspešno predstavljale našo znamko Lencia
by Zlatarna Celje.

Kot zmagovalka boš postala novi obraz modno usmerjene srebrne linije Lencia by Zlatarna Celje in posnela set ugledni
fotografij za kolekcijo pomlad/poletje 2012. Oglasna kampanja bo predstavljena na vseh tržiščih Zlatarne Celje: v Sloveniji,
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji in v Bolgariji.
Kot zmagovalka boš prejela:
- nagrado v vrednosti 1.000 evrov (nakit ter honorar za slikanje nove kolekcije),
- izkušnjo (slikanje s priznanim fotografom, styling priznane oblikovalke),
- prepoznavnost na vseh tržiščih Zlatarne Celje,
- unikatni srebrnik z lastno podobo.
Pri kandidatki za Miss Lencia pričakujemo:
- prikupen obraz,
- fotogeničnost,
- izvirnost pri predstavitvi nakita.
Kaj moraš storiti, da se lahko prijaviš?
- na spletni strani www.lencia.si preberi pogoje sodelovanja ter izpolni prijavnico
- priloži dve fotografiji (obe ostaneta v lasti Zlatarne Celje)
Za pristop k tekmovanju moraš seveda izpolnjevati pogoje sodelovanja. Prijave zbiramo
od 01. julija do 30. septembra 2011. Interna strokovna žirija bo izbrala zmagovalko, ki
jo bomo razglasili oktobra na medijsko podprtem dogodku.
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Poskrbite za svojo

O
NOV

O
NOV

individualnost z obeski Charms in Pandora beads

Kot prvi uspešen projekt na tem področju, ki je še zmeraj zanimiv in sodoben, ponujamo naše obeske Lencia charms. Obeski za zapestnico so kot nekakšni talismani, ki zaznamujejo takšno in drugačno pomembno priložnost, in so zmeraj dobrodošli za obdarovanje drugih ali za razveseljevanje samega sebe ter
polepšanje vsakdanjih dni. Ponujamo vam različne motive charmov, od ljubezenskih, živalskih, poletnih in zimskih, skratka, za vsako priložnost kakšen charm, ki bo poskrbel za popestritev in veselje,
morda tudi kakšen dodaten objem ter zahvalo. Vabimo vas, da si ogledate ponudbo charmov
na vseh naših prodajnih mestih, prav tako pa ne spreglejte vsakomesečnih akcij, ki jih
objavljamo na spletni strani www.lenciacharms.com. Za tiste, ki želijo biti obveščeni
o vseh charm novostih, pa ponujamo brezplačno včlanitev v charm klub. Tako
boste prvi obveščeni o vseh aktualnostih iz sveta charmov. Še zmeraj sledimo svetovnim trendom in jih poskušamo nadgrajevati ter vam ponujati
najboljše. Tako posebej za vas pripravljamo novo kolekcijo čudovitih
charmov, ki bo popestrila poletne dni. Novi in edinstveni motivi
bodo prevzeli in navdušili tudi najbolj zahtevne, da bodo
posegli po čisto novi in enkratni charm zapestnici, ki
bo čudovit dodatek v vročih poletnih dneh. Mi
vam ponujamo možnost, da iz svojih najljubših
motivov charms obeskov ustvarite kanček
individualnosti, na vas pa je, ali jo
sprejmete kot dodatek, ki bo poživil vašo
igrivo osebnost. Vsekakor vabljeni, da si ogledate našo novo raznoliko izbiro obeskov Lencia
charms, ki bodo zagotovo polepšali vaše pomladne in poletne dni ter razveselili vas ali
vaše bližnje.

Sestaviti si edinstveno zapestnico, ki
je lastna vsakemu posamezniku posebej, je še zmeraj zelo aktualna in
dobrodošla zamisel. Vsakdo si želi biti
edinstven na poseben način in pokazati svojo individualnost. Z željo, da bi
zadostili tem potrebam posameznika,
v Zlatarni Celje ponujamo dva programa, ki sta še posebej usmerjena v
razvoj individualizacije.

O
NOV

O
NOV

www.lenciacharms.com
Kar zadeva sestavljivost, pa nikakor ne smemo spregledati tudi svetovno
priznane blagovne znamke Pandora, ki se nam je pridružila v začetku
letošnjega leta in je poskrbela za popestritev našega programa. Neskončnost
različnih motivov, srebrnih in pisanih beadsov, takšnih z dodatkom zlata in
beadsov iz muranskega stekla, se je zlila v celoto, ki navdušuje še tako
zahtevne. Sestavite košček za koščkom in si ustvarite lastno zgodbo, ki bo
odsev vašega načina življenja. Vabljeni torej v naše izbrane trgovine, da
izberete med različnimi beadsi in postanete del svetovnega trenda. Posezite
po raznolikosti barv, motivov in postanite edinstveni.
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Oplemeniti
svoje

ime

Verižice v srebru ali zlatu že od 87 EUR

Nekaj zanimivosti o imenih
Osebno ime je univerzalno za vse ljudi in vsak novorojenec ima pravico do svojega imena. Osebno ime
nas identificira kot posameznika, ima svoj pomen,
na katerega vplivajo različne kulture med nami.
Osebna imena lahko izvirajo iz različnih pomenov,
npr.:
- izražajo osebne lastnosti (Nina: po špansko pomeni punčka; Peter: pomeni skala; Matej: pomeni
dan od boga; Tanja: pomeni tiha, molčeča; Tadej:
pomeni pogumen),
- v spomin na prednike (Marija, ki je tudi
najpogostejše žensko ime v Slovenji),
- poimenovanje po krajih (Ljubljana: neki belgijski
par, ki je pred časom obiskal Slovenijo, je svojo
prvorojenko poimenoval po naši prestolnici; Luka:
tisti, ki izhaja iz južne italijanske pokrajine Lukanije;
Paris ali London) ali rastlinah (Cvetka, Ajda, Jasmina),

- na podlagi porekla (slovanska imena so pogosto
miroljubne narave, npr. Srečko (sreča), Vera (upanje), Živa (živahna), Milena (mila), Vesna (pomlad).
V zadnjem času so zelo priljubljena kratka imena,
tako ženska kot moška.

Osebno ime v zlatu ali srebru je primerno in
simpatično darilo za: rojstvo otroka, birmo, obhajilo, rojstni dan, obletnico ali kar tako, za posebno
osebo ali kar za vas.
Vsaka verižica bo oblikovana posebej za vas in
kakovostno izdelana v srebru (925/000) ali zlatu
(585/000). Izbirate lahko med dvema velikostma v
treh različnih pisavah s tremi različnimi verižicami.
V vašem imenu lahko zasveti tudi kamenček: CZ

ali briljant. Sestavite jo sami na http://www.zlatarnacelje.com/likemyname.asp ali na prodajnih mestih
Zlatarne Celje, tako da bo vaša verižica res edinstvena.
Vsaki verižici pripada tudi darilna embalaža.
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Tanja

foto: Maja Slavec

R I B I Č
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T anja

R ibič

je

vsestranska

umetnica

življenjem . J e igralka , uveljavljena tako na

z

bogatim

in

gledališki h

zanimivim
odri h kot

p r e d k a m e r o , je pevka , ki je med drugim 19 9 7. leta S lovenijo zastopala
t u d i n a E v r o v i z i j i , je vzorna žena in m a m a i n n a v s e z a d n j e t u d i i z j e m na lepotica , ki ceni vse lepo .

Kdaj si prvič pomislila, da si želiš postati igralka? In kaj te je najbolj pritegnilo v tem poklicu?

Vse nas zanima, kako je bilo spoznati Angelino
Jolie in Brada Pitta.

Zelo pozno. Šele na koncu gimnazije. Na naši celjski gimnaziji se je vedno kar trlo dijaških prireditev,
recitalov, petja. Med pripravami na te dogodke sem
ugotovila, da me to zabava, da mi gre. Potem sem
šla še statirat k filmu, ki so ga takrat snemali v Celju,
spoznala še ta žanr in se zagledala v tem poslu.

Preden sem se srečala z njima, sem bila vznemirjena, kasneje pa sta s svojo preprostostjo in ljubeznivostjo dosegla, da smo pozabili, da sta mega
zvezdi.

Kaj ti je ljubše, biti pevka ali igralka? V risanki
Zlatolaska si istočasno posodila glas in pela.
Vse otroštvo in zgodnjo mladost sem se ukvarjala
samo s petjem, nič z igro,vsaj mislila sem tako.
Nisem se zavedala, da je imitacija raznih likov za
zabavo sošolcev tudi neke vrste igra. Oboje me je
neizmerno zabavalo in še vedno me. V Zlatolaski je
pa sploh poseben čar nastopati, saj imaš poleg izvrstne vloge redko možnost še odpeti tako genialne
komade, in to s hollywoodskim orkestrom!

Moja zlata mamica mi je, dokler
nisem spoznala svojega moža,
največk rat podarila kak šen
prstan.

Celje mi je še vedno zelo domače.
Z nostalgijo obujam spomine na
kopanje v Savinji ali d rsanje na
d rsališču.
Sta z možem vzpostavila kakšne posebne vezi
z njima oz. njuno družino?
Naša Zala se je spoprijateljila z njunimi otroki,
posebej pa ji je zlezla pod kožo šarmantna in ljubka
Zahara.
Kako skrbiš za svojo lepoto?
Zvečer si skrbno očistim kožo, nanesem kremo,
občasno delam pilinge obraza in telesa. Nikoli
nisem kadila, ne ponočujem, in ljubim.
Ali slediš modi?

Imaš na Celje, kjer si obiskovala, šolo lepe
spomine?
Celje mi je še vedno zelo domače. Z nostalgijo
obujam spomine na kopanje v Savinji ali drsanje na
drsališču. Ampak nič mi pa ni hudo za trenutki, ko
sem morala vstajati dvajset čez štiri, ali za vožnjo
z vlakom še v mraku in čakanje na zoro in zvezo za
Celje v Zidanem Mostu …

Tako na easy. Slabše se mi zdi, če te povozi moda,
kot če te povozi čas.

Nisem se zavedala, da je imitacija raznih likov za zabavo
sošolcev tudi neke vrste igra.

Na kateri dosežek v življenju si najbolj ponosna?

Kaj ti osebno pomenita prestiž in razkošje?

Na svoji deklici in da imam poleg družine tudi solidno kariero.

Da si lahko skuham za kosilo, kar me je volja, da
me pride mož iskat po predstavi, da v službi lahko

igram, da živim streljaj od Ljubljanice in blizu gradu.
Da imam drevje okrog hiše, ki sem ga sama posadila, da jem zelenjavo, ki sem jo sama pridelala,
predvsem pa, da imam takšni deklici in da sem ljubljena.
Ali meniš, da je kos nakita obvezen modni dodatek ali zgolj razkošje?
Nič ni obvezno, je pa lepo, če najdeš nakit, ki postane del tebe.
Ali nam lahko zaupaš, če imaš kakšen kos nakita, ki ti največ pomeni in zakaj.
Moja zlata mamica mi je, dokler nisem spoznala
svojega moža, največkrat podarila kakšen prstan.
Te zdaj že nosi moja Zala, saj z vedenjem, da je
podarjeno z ljubeznijo, nakit največ pridobi. Seveda
pa je poročni prstan tisti del mojega nakita, ki je
postal del mene.

V Zlatolaski je pa sploh poseben
čar nastopati, saj imaš poleg
izvrstne vloge redko možnost še
odpeti tako genialne komade, in
to s hollywoodskim orkestrom!
Ali tudi sama podarjaš nakit?
Moja tašča je izjemna poznavalka nakita. Njej je
največji užitek podariti nakit, saj ga zna nositi. Je
ena zadnjih dam in tudi ko je doma, vedno nosi
biserno ogrlico. Čeprav zna ona najbolje izbrati nakit za darilo.

PRIPRAVILA: Nika Škoberne
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Zakulisje snemanja nove kolekcije Lencia by Zlatarna Celje z zmagovalko natečaja Miss Lencia

Nakit skrbno pripra

Za popoln videz je potrebna tudi urej
pričeska.

pornem dnevu.
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e, še zadnji napotki za
Med urejanjem pričesk
slikanje.

ena

V Zlatarni Celje smo lani priredili prvi natečaj za
Obraz Lencia, kjer smo izbirali dekle, ki je predstavljalo novo kolekcijo Lencia by Zlatarna Celje.
Zmagovalko Tjašo Pezdirc smo že predstavili v
prejšnji številki, tokrat pa vam ponujamo nekaj
utrinkov s fotografiranja, ki je potekalo v Wellness centru toplic v Topolšici. Fotografiral je Peter
Marinšek, ki že vrsto let sodeluje pri nastajanju
uglednih fotografij v Zlatarni Celje. Tjaša se je izkazala kot izredno profesionalen model, še posebej glede na to, da je bilo to zanjo prvo fotografiranje takšne vrste.

Sproščanje po na

vljen.

Tjaša, kako si se počutila v vlogi modela za
kolekcijo Lencia by Zlatarna Celje?
V vlogi modela sem zares uživala. Vzdušje v
termah je bilo res enkratno, da o celotni ekipi, ki je bila fenomenalna, sploh ne govorim.

Kako so ti všeč nakit in ure, ki jih
predstavljaš?
Posnetek za nove

Lencia ure.

Priprava nakita.

Nakit mi je zelo všeč. Deluje zelo mladostno ter
sveže in ga lahko nosi prav vsaka ženska. Ure pa so

Vizažistka poskrb

i za popolno podo

bo.

Priprava osnutkov fotog

rafij.

Potrpežljivo čaka

nje med urejanjem
frizure
Tjaši.

Slikanje posnetka »Sprin
Fotograf pri delu.

Prestige

rna Celj
by Zlata

e v v s ak

g garden«.

dom .

zelo preproste, različnih barv in velikosti, tako da lahko vsakdo izbere kakšno po svojem okusu. Super!

Kaj ti je bilo na fotografiranju najbolj všeč?

Namig:

Ne bi se mogla odločiti samo za eno stvar, ki mi je
bila najbolj všeč. Nekako pa sem si najbolj zapomnila zadnji styling, ko sem bila v džakuziju in sem se
po dolgem dnevu hkrati še malo sprostila (nasmeh).

Tudi letos bomo organizirali izbor za Obraz Lencia, na katerega
se lahko prijavite na spletni strani

http://miss.lencia.si

Pripravili: Nika Škoberne, Katja Grabler

rovizacija.
Včasih je pri oblačilih potrebna imp

Še zadnji

pop r a v k

i za idea

lno podo

bo .

Tjaša je bila ves čas nasmejana in
pripravljena na dober posnetek.

Styling in make-up: Andreja Marinšek, pričeska: Daša Schlosser
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1.

2.
4.

3.

1. 11033652, uhani iz zlata z ametistom, cena:
307 EUR
2. 11083171, ovratnica iz zlata z amtistom,
cena: 306 EUR
3. D10037, vžigalnik S.T.Dupont, cena: 89 EUR
4. L027-VSI, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 69 EUR
5. TW0820, ura Breil, cena: 162 EUR
5.

6. 11018649, prstan Damiani z briljanti in modrimi safirji,
cena: 4.485 EUR
6.

7. 52080498, ovratnica iz srebra s kristali Swarovski, cena: 131 EUR
8. 52010369, prstan iz srebra s kristali Swarovski, cena: 135 EUR
9. Pandora zapestnica iz srebra z obeski, cena: obeski od
29 EUR, zapestnica od 49 EUR

7.

8.
9.
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1.

2.

3.

4.

1. 11060134box, manšetni gumbi iz zlata z oniksom,
cena: 507 EUR

2. TJ0935, obesek za ključe iz jekla, cena: 54 EUR

5.

3. D20003N, vžigalnik S.T.Dupont, cena: 135 EUR
4. L030-BBL, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 139 EUR
5. DW0745, ura D&G, cena: 138 EUR
6. USB ključek 4 GB v obliki zlate palice, cena: 39 EUR
7. penina z zlatimi delci, cena: 39 EUR
8. TJ0963, manšetni gumbi iz jekla, cena: 72 EUR
9. 52050070, zapestnica iz srebra s črnim briljantom,
cena: 103 EUR

6.

7.

9.

8.

www.zlatarnacelje.si
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1.

Merjenje časa že dolgo ni več edini namen ure. Ura je tudi modni dodatek,
ki izraža osebni stil osebe, ki jo nosi. V
raznoliki kolekciji ur v Zlatarni Celje vsakdo najde sebi primeren merilec časa.

2.

3.

1. L029-BBR, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 89 EUR
2. L028-WSI, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 EUR
3. DW0720, ura D&G, cena: 158 EUR
4. L030-BRO, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 139 EUR
5. L018-BR, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 99 EUR
6. TW0789, ura D&G, cena: 210 EUR

4.

7. L301, otroška ura Lencia Kids, cena: 14,90 EUR

5.

7.
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6.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

7.

Naj bo otroštvo vašega otroka zlato otroštvo
Podariti nakit ni nikoli prezgodaj. Otroški nakit iz zlata bo
razveselili vašega otroka in mu že v otroštvu razvil čut za estetiko. Zlati nakit ne povzroča alergije, zato je zanj še posebej primeren, poleg tega mu bo pričaral pravljični občutek.
Namig: V Zlatarni Celje nudimo higiensko in praktično
neboleče luknjanje ušes s privlačnimi medicinskimi uhančki
STUDEX. Vsakemu otroku izročimo tudi diplomo za pogum.

1. 11030803, uhani iz zlata, cena: 72 EUR
2. 11022193, obesek iz zlata, cena: 78 EUR
3. 11022195, obesek iz zlata, cena: 86 EUR
4.11021752, obesek iz zlata, cena: 138 EUR
5. 11021853, obesek iz zlata, cena: 29 EUR
8.

6. 11082705, verižica iz zlata, cena: 261 EUR
7. 11033262, uhani iz zlata, cena: 70 EUR
8. 11033400, uhani iz zlata, cena: 63 EUR
9. 11033301, uhani iz zlata, cena: 63 EUR
9.

10. 11021864, obesek iz zlata, cena: 55 EUR

11.11033329, uhani iz zlata, cena: 56 EUR
12. 11033311, uhani iz zlata, cena: 56 EUR
13. 11022194, obesek iz zlata, cena: 111 EUR
14. 11033640, uhani iz zlata, cena: 84 EUR

11.

15. 11052660, zapestnica iz zlata, cena: 124 EUR

10.

Namig: v Zlatarni Celje ponujamo edinstveno verižico z lastnim
imenom za vašega malčka, ki jo
bomo oblikovali in izdelali posebej
za vas.
Primerno darilo ob rojstvu, za rojstni dan, obhajilo, birmo ali kar
tako.

12.

13.

15.

14.

www.zlatarnacelje.si
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Ura D&G roza, šifra DW0737, cena: 158 EUR
Ura D&G bela, šifra DW0735, cena: 158 EUR

Prvi začetki priznane blagovne znamke D&G segajo v leto 1985, v mesto Milano. Danes je D&G sinonim za
glavne modne zapovedi po vsem svetu. V svetu visoke mode je cenovno dostopnejša linija, ki jo navdihujeta
predvsem urbani duh in moda mladih. Lahko rečemo tudi, da D&G ustvarja modne zapovedi, ki jim sledijo
številni po vsem svetu.
D&G je znamka, ki posega na številna modna področja. Poznamo D&G dišave, očala, obleke, pasove, torbice
ter priznane D&G ure in nakit.
Zlatarna Celje vam tako ponuja posebno kolekcijo D&G ur in nakita, ki predstavlja sinonim za življenjski stil
mladih in njihovo sodobno izražanje mode.
Vašo pozornost bodo prav gotovo pritegnile ure, ki predstavljajo spoj različnih materialov, kombinacij usnja
z jeklom, različne pozlate ter jeklo visokega sijaja. Za D&G ure sta značilna prepoznaven dizajn in vrhunska
kvaliteta. Prav gotovo pa ne smemo pozabiti omeniti D&G nakit, katerega dizajn je zmeraj v koraku z modnimi
trendi. Pri nas vam ponujamo najatraktivnejši kolekciji ur in nakita, ki bosta prav gotovo pustili pečat tudi pri
še tako zahtevnih kupcih.
Obiščite naša prodajna mesta in se prepričajte o pestrosti in atraktivnosti dizajnerskega
D&G nakita in ur.
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AURODENT

MAGNETNE LASTNOSTI DENTALNIH ZLITIN
PRIPRAVILI: dr. Rebeka Rudolf, univ.dipl.inž., in Brigita Meža, dipl.inž.str., dipl.ekon.

Zlatarna Celje, d.d., proizvaja že vrsto let pod
okriljem blagovne znamke Aurodent plemenite
dentalne zlitine. Glavni elementi, ki jih vsebujejo te zlitine, so zlato, platina, srebro in paladij ter so porok za najvišjo stopnjo medicinskih pripomočkov, ki so organizmu praktično
neškodljivi. Proizvodnja celotnega programa
dentalnih zlitin poteka v skladu z Direktivo o
medicinskih pripomočkih 93/42 ECC, kjer
so dentalne zlitine razvrščene kot medicinski
pripomoček razreda II a – s srednjo stopnjo
tveganja za organizem. Usklajenost zlitin z
navedeno direktivo jamčimo z deklaracijo
CE znaka. Tem kriterijem tako ustrezajo vse
družine proizvodov, ki so zlate zlitine za krone
in mostičke, zlato paladijeve zlitine za fasetiranje z umetnimi masami, zlato platinske zlitine
za krone in mostičke ter dentalne zlitine z nizko
vsebnostjo plemenitih kovin.

tok. V tem polju zaznamo magnetno silo. Ponazorimo ga s silnicami – črtami, ki izvirajo iz
severnega pola magneta in se stekajo v njegov
južni pol. Tangenta na silnice v vsaki točki je
gostota magnetnega polja.

V podjetju namenjamo posebno skrb preverjanju ustreznosti dentalnih zlitin s področja biokompatibilnosti ter ostalih funkcijskih lastnosti.
V zadnjem času je v javnosti veliko zanimanje
za magnetne lastnosti dentalnih zlitin ZC oziroma za njihovo vrsto magnetizma. V tem
prispevku zato predstavljamo osnove, ki so
pomembne pri obravnavanju magnetnih lastnosti, in del meritev magnetnih lastnosti dentalnih zlitin ZC, ki smo jih opravili na Inštitutu
za fiziko v Beogradu.
Zlatarna Celje s kontrolirano proizvodnjo, certificiranimi izdelki pooblaščenih domačih in
tujih institucij ter z nenehnimi vlaganji v razvoj
zagotavlja proizvodnjo kakovostnih ter predvsem zdravju prijaznih izdelkov. Vse dentalne
zlitine Zlatarne Celje, d.d., so vpisane v Register medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji
RS za zdravila in medicinske pripomočke.

MAGNETIZEM

MAGNETNE LASTNOSTI
V periodnem sistemu imajo magnetne lastnosti
le nekateri elementi [1]. Ti elementi so železo,
nikelj, kobalt. V naravi in v svojem bližnjem
okolju te elemente največkrat najdemo v
zmeseh oziroma zlitinah. Magnetne lastnosti
so povezane z magnetizmom, ki je fizikalni pojav, kjer nekatere snovi delujejo z odbojno ali
privlačno silo na druge snovi. Pri tem nastopi
gibanje nabitih delcev, ki povzroči nastanek
magnetnega polja (slika 1). Magnetizem je
navzoč v vseh snoveh, vendar je v nekaterih
tako šibak, da ga brez posebnih priprav ne
moremo zaznati. Magnetno polje, ki pri tem
nastane, je vektorsko polje okrog trajnih magnetov ali vodnikov, po katerih teče električni
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domen v smer zunanjega magnetnega polja.
Feromagnetizem je za razliko od paramagnetnega, ki je prisoten tako v trdninah, kapljevinah in plinih, prisoten le v redkih trdninah. Med
njimi so železo, kobalt, nikelj in nekatere zlitine.
V okviru določitve vrste magnetizma pri najbolj
prodajanih dentalnih zlitinah Zlatarne Celje,
d.d., smo uporabili: Auropal S, Auropal SE,
Midor S in Midor SE. Meritve so potekale na
napravi SQUID magnetometer na Inštitutu za
fiziko Beograd. Ploščice dentalnih zlitin so
imele dimenzije 2 mm × 2 mm z debelino
1 mm in so bile spolirane ter pred meritvijo
očiščene v ultrazvočnem čistilniku. Na sliki 2
so prikazani rezultati meritev feromagnetnosti
teh dentalnih zlitin [2].

Slika 1: Magnetno polje

Poznamo več vrst magnetizma. Diamagnetizem
je posledica gibanja elektronov v atomih. Je
pojav, ko je gostota magnetnega polja v snovi, ki smo jo postavili v magnetno polje, malo
manjša od gostote magnetnega polja izven te
snovi (to pomeni, da snov magnetno polje izriva iz sebe). Navzoč je v vseh snoveh, razen v
paramagnetnih in feromagnetnih snoveh, kjer
prevladujejo drugi, močnejši pojavi. Popolni
diamagnetiki so superprevodniki, ki magnetno
polje v celoti izrinejo.
Paramagnetizem je pojav, ko je gostota magnetnega polja v snovi, ki smo jo postavili v magnetno polje, malo večja od gostote magnetnega polja zunaj te snovi (velja, da je relativna
permeabilnost μr > 1). Take snovi imenujemo
paramagnetiki in običajno je μr le malenkostno večja od 1. Paramagnetizem izvira iz
lastnega magnetnega momenta elektrona,
ki ni posledica njegovega gibanja. V zunanjem magnetnem polju se magnetni momenti v
paramagnetni snovi vedejo kot magnetnice in
se delno uredijo, tako da jih v povprečju nekaj
več kaže v smer zunanjega magnetnega polja.
Feromagnetizem je pojav, da je gostota magnetnega polja v snovi, ki smo jo postavili v
magnetno polje, veliko večja od gostote magnetnega polja zunaj te snovi. Feromagnetizem
je posledica tega, da se magnetni dipoli v
feromagnetnih snoveh znotraj makroskopskih
območij spontano uredijo in so urejeni tudi
izven magnetnega polja. V zunanjem magnetnem polju se usmerijo magnetni momenti teh

Na osnovi izmerjenih krivulj magnetenja [B/H]
in njihove dobljene karakteristične oblike
spadajo dentalne zlitine Auropal S, Auropal SE,
Midor S, Midor SE med diamagnetne materiale, pri katerih je gostota magnetnega pretoka v
notranjosti manjša od zunanje gostote magnetnega pretoka. Ti materiali niso feromagnetni.
Na podlagi tega lahko Zlatarna Celje, d.d.,
izda potrdilo o ne-feromagnetnosti naslednjih
dentalnih zlitin: MIDOR S, MIDOR SE, AUROPAL S, AUROPAL SE. Meritve magnetizma ostalih dentalnih zlitin so v teku in rezultati bodo
znani pred poletjem 2011. Glede na vsebnost
kemijskih elementov sklepamo, da so vse zlitine
neferomagnetne.
Reference:
[1] D. Williams (ed.), Medical & Dental materials,
1990, Oxford OX3, England
[2] R. Rudolf, N. Romčević, I. Anžel. Poročilo o
opravljenih meritvah feromagnetnosti dentalnih zlitin Midor S, Midor SE, Auropal S, Auropal SE. Celje:
Zlatarna Celje, 2010. 2 f.
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Intervju z
Jamesom Turkom
James
Turk je ameriški
finančni strokovnjak, specializiran za področje bančništva, financ in
investiranja, veliko znanja in izkušenj pa
ima tudi s področja investicijskega zlata. Intervju z njim je potekal 17. marca
na prvi konferenci o naložbenem zlatu
v Zagrebu, kjer smo kot glavni sponzor
sodelovali tudi mi.

Slišali smo, da segajo korenine vaše družine v
Slovenijo. Je to res?
Res je. Moj oče je bil rojen v Novi vasi, ki je približno
35 kilometrov oddaljena od Ljubljane; tam je živel
kot najstnik do leta 1924, ko se je preselil - kot
mnogo ljudi v tistih časih - v Cleveland, Ohio. Moje
korenine tako segajo v Slovenijo, uspeli smo celo
ugotoviti izvor moje družine, ki sega kar devet generacij nazaj po babičini strani v Novo vas in okolico,
vse tja do leta 1720.
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Kdaj ste se
začeli ukvarjati z investicijskim zlatom in kaj je zbudilo vaše zanimanje za
to področje?
Mislim, da je ta interes povezan z mojo vzgojo.
Starši so me naučili osnov stabilnosti denarja. Moj
oče je na svoji koži občutil monetarni kaos, ki se je
zgodil po prvi svetovni vojni. Spomin na inflacijo, ki
je bila na robu hiperinflacije, je bil pri njem prisoten še leta 1924, ko je s svojimi starši emigriral v
ZDA. Njegovo poznavanje stabilnosti denarja se
je ob spremljanju propada ameriškega bančnega
sistema v obdobju velike gospodarske krize konec
tridesetih še povečalo. Moja sestra in jaz sva bila
skozi celo otroštvo poučevana o pomembnosti trdega dela, varčevanja in pomena stabilnosti denarja.
Velikokrat slišimo, da sedaj ni pravi čas za nakup zlata – saj je cena zlata v »balonu«. Kaj
pravite?
Prepričan sem, da zlato ni v »balonu«, so pa v »balonu« valute. Za zlato pomeni obdobje recesije realnost, medtem ko bančni sistem ustvarja denar iz nič in

tako
ustvarja iluzorno
blaginjo. Na primeru nakupa nafte
lahko vidimo, da lahko za 1kg zlata še danes kupite
isto količino nafte, kot ste jo pred 10, 20 ali celo 50
leti, kar pa seveda ne velja za valute.
Včasih so ljudje iskali zatočišče v nemški marki ali
švicarskem franku. Nemška marka ne obstaja več,
švicarski frank pa je še vedno vezan na evro, kar pomeni, da tudi skupaj z njimi tone. Zlato je trenutno
edini stabilni denar.
Zakaj pa je potem prisotno takšno mišljenje?
To se dogaja zaradi tega, ker zelo malo ljudi razume pomen zlata. Ljudje spremljajo rast cene zlata
in na podlagi tega delajo napačne zaključke samo

Moj oče je bil rojen v Novi vasi, ki je
približno 35 kilometrov oddaljena od
Ljubljane
zato, ker je njegova cena visoka. Tisto, k čemur bi
morali namesto tega usmeriti svojo pozornost, je
vrednost zlata. Če boste nanj gledali tako, boste
ugotovili, da je zlato še vedno poceni in podcenjeno, gledano skozi zgodovino. Moja predvidevanja

ebno pa 80%, ker razumem, koliko je zlato vredno. Kadar razpolagate
z dotakljivimi sredstvi, dejansko ni rizika. Menim pa, da bi minimalno
morali imeti vsaj 10% prihrankov v zlatu, če ste starejši, pa 20% ali več,
saj je zlato varno in ohranja vrednost, v nasprotju z valutami, ki so iz
dneva v dan manj vredne.

Pred nekaj leti je kar nekaj posameznikov za
nakup »vročih« delnic vzelo
kredit. Vemo, kako se je to končalo ... Pa
vendarle, bi vi priporočali kredit
za nakup zlata?

Prejšnji teden smo prejeli vprašanje naše stranke. Prodal sem
hišo; koliko denarja naj namenim za nakup zlata? Ali naj vsa
sredstva naložim v zlato?

Sam se izogibam kreditom, saj so nevarni, prav tako
pa sem zelo konservativen.
Vedno priporočam investiranje v fizično zlato, ne
papirnato (futures, fondi, ki vlagajo v zlato…), in
brez kreditov. Priporočam, da vsak mesec določen
znesek namenite za nakup zlata. Podobno kot pri
varčevalnem računu, samo namesto da imate v lasti
papirnati denar, vlagate v fizično
zlato in na ta način ohranjate svojo kupno moč. Kadar lahko določen znesek
daste na stran, kupite z njim zlato ali srebro ter ga
shranite.

Jaz osebno bi. Če pogledamo trenutno situacijo, je zlato še vedno
zelo poceni in zelo podcenjeno. Z zlatom boste dejansko ohranili svojo kupno moč in na ta način ohranili vrednost svojega
premoženja, dokler ne boste pripravljeni na nakup nove hiše.
Kot sem omenil že prej, lahko za nafto danes odštejete isto
količino zlata kot pred 50 leti. Cene nepremičnin bi znale še pasti,
medtem ko bo zlato še raslo in tako boste čez čas lahko kupili še
večjo hišo, in to z enako količino zlata.
Če razpolagate z večjo količino denarja, je zagotovo bolje imeti
prihranke v zlatu, kot v evru. Saj sami vidite, da ne morete zaslužiti
nobenih obresti na evru. Če bi lahko zaslužili 8% ali 10% obresti na banki, potem bi bilo mogoče smiselno razmišljati o tej
naložbi, vendar je dejstvo, da na koncu zaslužite le 1% obresti
oziroma malo več, če imate srečo. Po mojem mnenju preprosto ni vredno. Velik problem, ki ga vidim, je ta, da centralne
banke brez kakršnih koli omejitev, neskončno tiskajo denar,
kar posledično pomeni rast cene zlata. Sam se izogibam
bankam, ker glavne težave šele sledijo in zlato je veliko bolj
varna oblika naložbe. Danes me je nek gospod vprašal,
kdaj bom vedel, da je pravi čas za prodajo zlata, in sem
mu odgovoril, da zlata ne bom prodal, temveč ga bom
porabil, saj vse dogajanje vodi k situaciji, ki so ji bili priča
naši dedki, ko je bilo zlato oblika valute.
so, da bo cena zlata dosegla 8.000 USD za
unčo. Mnogi tega ne verjamejo, jaz pa mislim, da
je to realno. Zaradi tega se ga splača kupovati, ne
glede na trenutno ceno. In kot pravim, zlato je denar, zato bi ga morali jemati kot vrsto varčevanja.

Za zlato pomeni obdobje recesije realnost, medtem ko bančni sistem
u stvarja denar iz nič in tako u stvarja iluzorno blaginjo.
Zakaj sploh cena zlatu raste?
Ko cena zlatu raste, povečanje njegove cene ne ustvarja bogastva, ampak se dogaja nek drug proces,
in sicer proces erozije vrednosti nacionalnih valut.
Ta erozija se kaže skozi inflacijo in skozi druge oblike oslabitev, kot npr. nakup državnih obveznic
Grčije, Portugalske, Irske s strani Evropske banke,
kar pa posledično pomeni slabitev skupne evropske
valute.

Ali je razlika med nakupom naložbenega zlata
v obliki ploščic in v obliki
naložbenih kovancev? Kakšno je vaše mnenje?
Pomembno je, da kupite, kolikor morete oziroma
čim več zlata, da dosežete čim nižjo ceno na
gram, kar v praksi pomeni večje in večje ploščice.
Manjše kot so ploščice, večji so
stroški izdelave na enoto, kar pomeni višjo ceno na
gram. Moje priporočilo je nakup
čim večjih ploščic, saj boste le na ta način dobili
najboljšo
ceno. Vedno v bližnji prihodnosti lahko zamenjate
svoje ploščice v manjše
kovance, vendar je na začetku vedno bolje kupovati
čim večje ploščice.

Moje priporočilo je nakup čim večjih
ploščic, saj boste le na ta način dobili
najboljšo ceno.
Omenili ste srebro. Ali priporočate tudi nakup
le-tega?
Tudi nakup srebra je smiseln, saj se ga veliko uporablja v industriji. Vendar pa je vse odvisno od tega,
koliko tveganja želi posameznik sprejeti. Srebro bi
lahko prineslo dosti večje donose, vendar pa so nihanja cene srebra dosti večja, kot so nihanja cene
zlata. Če gledamo razmerje zlata in srebra skozi
leta, lahko vidimo, da je bilo to razmerja vedno
nekje okoli 1 unče zlata za 16 unč srebra, vendar je
to razmerje danes 1:40, kar pomeni velik potencial
vlaganja v srebro. Edina slabost je ta, da je srebro
pri vas obdavčeno z 20% ddv-jem in da so riziki
večji kot pri zlatu.
Kaj priporočate glede hrambe zlata?
Priporočam hrambo doma, v manjšem trezorju, do
katerega imate vsak trenutek dostop. Lahko tudi najamete sef, mogoče celo v kakšni drugi državi, da
poskrbite za geografsko razpršenost. Kajti zlato je
še vedno tudi politično občutljiva tema.

Koliko zlata bi priporočali, da ima povprečen
vlagatelj v portfelju?

V veselje se nam je bilo pogovarjati s
takšnim strokovnjakom, kot je gospod
James Turk. Žal nismo imeli na voljo veliko časa, vendar pa smo od njega dobili
vse odgovore, ki so nas zanimali. Zelo
se je tudi razveselil našega darila, in
sicer zlate penine in USB ključka, ter nam
povedal, da takšne penine ni še nikoli videl in da je to res odlično darilo.

Težko je dati splošno oceno, kajti vsak posameznik
je v drugačni situaciji. Splošno pravilo, ki ga zagovarjam, je, da morate imeti dovolj, da lahko ponoči
mirno spite. Za nekatere je dovolj, da imajo 10%
svojih prihrankov v zlatu , za druge 20%, zame os-

Intervju izvedla: Iztok Busar in Nastja Jezernik Albreht

Tudi nakup s rebra je smiseln, saj se
ga veliko uporablja v indu striji.
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številka 64 letnik 15
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luksuzne počitnice

ArgentinA in ekvAdor
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32020029

32020028

32020013

KUPON UGODNOSTI

En kupon ugodnosti nudi 30%, ali 50% popusta za nakup največ enega kosa vsakega
predstavljenega izdelka. Popusti se ne seštevajo z ostalimi akcijami Zlatarne Celje.

-30%
Popust velja za izbrane srebrne obeske v kolekciji
Lencia Charms

Kupon je unovčljiv v prodajalnah Zlatarne Celje: Celje, Ljubljana, Maribor,
Kranj, Novo mesto, Portorož, Ajdovščina, Velenje, Slovenj Gradec, Kamnik,
idrija, Jesenice, Domžale, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj, Grosuplje,
Postojna, Brežice, Krško.

-50%
Popust velja za ure Breil:
2519740684, 2519740679, BW0221, BW0290, BW0292,
BW0296, BW0297, BW0314, BW0316

Popust se uveljavi s tem
kuponom, ko je v celoti
izpolnjen, in to v vseh
prodajalnah Zlatarne Celje.
Popust velja do razprodaje
zalog oziroma do
30. 10. 2011. Dovoljujem, da
podjetje Zlatarna Celje moje
osebne podatke vpiše v
bazo in jih uporablja v
različne marketinške
namene.
Označi želeni izdelek

-30%
Popust velja za penino Zlatarne
Celje z zlatimi lističi

-50%
Popust velja za zapestnico iz belega zlata.
Šifra 11052649

PROIZVODNI PROCES

Gospodar Prstanov
IZDELAVA POROČNEGA PRSTANA

Prvi in morda najpomembnejši korak pred izdelavo poročnega prstana je pravilno izmerjena velikost. Pri
tem vam bo seveda strokovno svetovalo naše prodajno osebje, vseeno pa je dobro, da veste, na kaj morate
biti pozorni:
- pri širših modelih prstanov se je treba odločiti za 0,5-1 št. večjo velikost,
- treba se je zavedati, da ni vsak prstan primeren za vsak prst; če so vaši členki manjši, izbirajte med ožjimi
profili,
- ko se odločite, katere prstane želite, si za merjenje velikosti vzemite čas takrat, ko boste sproščeni. Prsti so
navadno po napornem dnevu otečeni, in to lahko vpliva pri določanju velikosti. Prav tako bodo prsti otekli,
če boste pomerili preveč prstanov ob istem obisku.
Prva faza proizvodnje lahko poteka na tri načine,
izbira načina pa je odvisna od modela prstana:
1. Večina prstanov je izdelanih iz žice določenega
profila, ki je lahko ploščate, polokrogle, elipsaste
ali kake drugačne dimenzije. Zlatarski mojster
najprej odmeri dolžino določenega profila glede na
naročeno velikost. Žico oblikuje v obroček, ki ga
zalota in okrogli.

Treba se je odločiti še za barvo zlata, ki se bo podala k preostalemu nakitu, se dogovoriti za gravuro, ki bo
krasila prstan, in izdelava poročnega prstana se lahko začne.

4. Na glede na to, po katerem načinu je bil
prstan izdelan, je naslednja faza obdelava prstana na CNC stroju, kjer izdelamo
potrebne okrasne utore, pripravimo utore
za briljante in ostale površinske obdelave.
Pri modelih, kjer je to potrebno, sledi diamantiranje robov.
Naslednja faza je ročno vkovanje briljantov.
Sledi ročno poliranje, ki prida vsakemu
prstanu končni lesk.

1.

2. Drugi način je izdelava prstana po postopku
izsekovanja iz zlate pločevine: najprej se izseka
kolobar, s stiskanjem se kolobar preoblikuje v
obroček, ki se okrogli na določeno velikost.

4.

Vsak prstan obvezno žigosamo z žigom
proizvajalca in čistine ter poljubne gravure. Oboje izvedemo z laserjem, tako se
prstana ne poškoduje. Hkrati pa nam lasersko pisanje omogoča večji izbor pisav
in prilagoditev velikosti želene gravure.

5.

2.

3. Tretji način je izdelava s
postopkom odlivanja, kar
pomeni, da vsak prstan individualno programiramo v 3D
tehniki in izdelamo vosek, s
pomočjo katerega odlijemo
prstan.
3.

Kot zadnja operacija pri prstanih iz belega zlata
je galvanski nanos paladija in rodija, ki doda
prstanu končno lepo belo barvo. Saj, kot veste,
je v naravi zlato izključno v rumeni barvi in tudi
belo zlato ni popolnoma belo.
Da bi pridobili lepo belo barvo, prstane rodiniramo, tj. nanesemo tanko plast rodija po vsej
površini prstana.
Prstane lepo zapakiramo in pošljemo v prodajalno, kjer bodo pripravljeni, da vas spremljajo
celo življenje, počakali na vaš prihod.
Pripravila: Mojmir Poharc, Nika Škoberne
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Po tem, ko ste namenili veliko časa izboru poročnih prstanov, je potrebno dodati še poročni nakit, ki vse skupaj združi v popolni harmoniji vašega poročnega dne.
Martina nosi ovratnico iz zlata z briljanti, šifra 11083638, cena 4.751 EUR

VI sprašujete,
Zlatarna celje odgovarja
Ker vem, da v Zlatarni Celje radi prisluhnete tudi željam in idejam kupcev, me zanima, ali je možno naročiti prstan v kombinaciji zlata in lesa.
Res je, da v Zlatarni Celje z veseljem prisluhnemo
željam naših cenjenih strank, seveda če so ideje izvedljive iz tehnološkega, razvojnega in proizvodnega
vidika. V vašem primeru, ko želite prstan iz zlata in
lesa, to žal ni mogoče, in sicer iz preprostega razloga, ker sta zlato in les dva različna materiala.
Medtem ko kovina ni živ material, je les, kot veste,
večno živ, zaradi česar se materiala različno krčita
in nista združljiva. Les bi reagiral na vlago iz zraka
in kože ter na druge spremembe, kar bi privedlo
do pokanja. V preteklosti smo že poizkušali izdelovati prstane v kombinaciji jeklo in les, vendar smo
imeli negativne izkušnje, zatorej vaši želji na žalost
ne moremo ugoditi.

Večkrat sem v prodajalni Zlatarne Celje
izročila v odkup zlato. Zanima me, ali odkupujete tudi srebro.
Zaradi velikega povpraševanja smo v letošnjem letu
uvedli tudi odkup srebra v vseh naših prodajalnah,
v katerih boste dobili tudi informacije o cenah odkupa srebrnega nakita.

Kot darilo sva s partnerjem prejela penino
z zlatimi lističi. Ali so zlati lističi primerni za
uživanje?
Zlato oziroma zlati lističi v penini so užitni. V penino
so dodani predvsem za poseben čar. Lističi so iz
23-karatnega zlata in so v mikronskih količinah, saj
so zelo tanki. Je pa splošno znano, da ima zlato,
če ga zaužijemo, pozitivne učinke, saj odstranjuje
blokade v organizmu.

Prosim vas za odgovor glede poldragih
kamnov. Zanima me, kakšna je razlika
med akvamarinom in modrim topazom
oziroma kateri je po kvaliteti boljši ter kje
med njima se nahaja po vrednosti zeleni
ametist.

Tako akvamarin kot modri topaz spadata v
skupino okrasnih kamnov. Po Mohsovi lestvici oba dosegata stopnjo 8 in tako spadata med trše minerale. Zaradi svoje barve
sta si lahko zelo podobna. Ločimo ju po
boljši razkolnosti topaza. Je pa akvamarin nekajkrat dražji od topaza zaradi svoje
redkosti. Zeleni ametist je med ametisti
najbolj redek, in sicer zaradi svoje barve,
po žlahtnosti pa je približno enake vrednosti kot topaz.
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Zelo nama je všeč par poročnih obročkov
v vaši prodajalni, vendar sta prstana kar
draga. Ker imava že tako veliko stroškov
s poroko, me zanima, kakšne ugodnosti
imate pri nakupu poročnih prstanov.
V Zlatarni Celje nudimo svojim strankam sledeče
ugodnosti pri plačilu z gotovino:
3-odstotni popust pri nakupu nad 200 evrov,
5-odstotni popust pri nakupu nad 600 evrov.
V sodelovanju z našimi partnerji lahko pri nakupu
v Zlatarni Celje uveljavljate tudi sledeče popuste:
DINERS : 6 obrokov, pod pogojem, da je minimalni

znesek posameznega obroka 40 evrov, 12 obrokov
pa v primeru, ko je znesek nakupa višji od 1.000
evrov.
BLACK DINERS CARD: 7-odstotni popust pri
vsakem nakupu.
AMERICAN EXPRESS : 6 obrokov, če je znesek
posameznega obroka najmanj 40 evrov.
MC PIKA: 6 obrokov, pod pogojem, da je znesek
posameznega obroka najmanj 20 evrov, torej znesek nakupa višji od 120 evrov.
SSHOP: 5-odstotni popust. Več o pridobitvi popusta si preberite na http://www.sshop.si/
PROBANKA: 5-odstotni popust pri nakupu z zlato
Activa/Maestro ali zlato Activa/Mastercard kartico
Probanke pri nakupu zlatih in srebrnih izdelkov.
Tudi vi nam postavite svoje vprašanje, na katerega
vam bomo z veseljem odgovorili v naslednji številki
naše revije Prestige by Zlatarna Celje.
Naš naslov: urednistvo@zlatarnacelje.si

VZDRŽEVANJE
nakita

Nega in skrb za vaš nakit med dopustom
Med vsemi letnimi časi je ravno poletje najbolj
primeren čas, ko si lahko nadenemo in pokažemo
največ svojega nakita. Poleti si lahko privoščimo
večje kose nakita, od dolgih visečih uhanov, ovratnic z opaznimi obeski do zapestnic in nagležnjic.
Veliko smo že pisali o tem, da vsak kos nakita iz plemenite kovine potrebuje skrb in nego, da ga ohranimo v prvotnem stanju.

3.Tudi na dopustu uporabljajte skrinjico za nakit:
tako kot doma tudi na dopustu hranite vsak kos nakita v vrečici iz mehkega materiala, najbolje v skrinjici za nakit, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb
zaradi drgnjenja različnih kosov med seboj,
če je le možno, skrinjico hranite na varnem mestu,
se pravi, ali v trezorju v sobi ali v kovčku na ključek.
4.Pri športnih aktivnostih snemite nakit:

Ker želimo, da vam je naš oziroma vaš nakit v veselje
in samo v veselje tudi na dopustu, vam ponujamo
nekaj nasvetov glede nege in skrbi zanj:

1.Na kopanju obvezno snemite ves nakit, ker:
slana in klorirana voda uničujeta površino, zaradi
česar dragi kamni izgubijo svoj lesk,
je možnost izgube nakita večja in žal lahko tudi
dokončna, saj je koža spolzka in prstan ali zapestnica zlahka zdrsneta in potoneta na dno morja,
tudi krema za sončenje lahko odvzame lesk vašemu
nakitu.
2.Ko greste zvečer v mesto, na večerjo ali zabavo:
je priporočljivo, da si nakit nadenete nazadnje; ko
pridete domov, ga pa prvega odložite, saj parfum,
lak za lase in losjon za telo puščajo sledi na nakitu.

saj lahko nakit poškodujete ali izgubite. Še posebej
velja biti pozoren na to, da se nakit med znojenjem še hitreje naveže nečistoče, kar je opazno tako
pri usnjenih pasovih kot tudi na površini plemenite
kovine.
5.Nakit, ki ste ga pustili doma, skrbno zavarujte
pred nepridipravi.

Pri skrbi za svoj priljubljeni nakit pa bodite pozorni
tudi na sledeče:
1.Slikajte ves nakit, ki ga imate. Ob kraji ali izgubi
boste imeli dokumentacijo, ki vam bo pomagala,
da se boste spomnili ali dokazali, kaj ste imeli.
2.Hranite certifikat in garancijo svojega nakita, saj
boste le tako lahko hitro dokazali njegovo pristnost
ali uveljavili servisne storitve.

X

-press

Lencia by Zlatarna Celje predstavljena na
Poljskem

Uspešno sodelovanje med Zlatarno Celje in
Tino Maze

Zlatarna Celje je sodelovala na mednarodnem sejmu nakita in dragih kamnov Amberif, ki je potekal
od 9. do 12. 3. na Poljskem. Predstavili smo kolekcije Lencia by Zlatarna Celje s Swarovski elements.
»Amberif« je eden izmed pomembnejših sejmov
nakita na Poljskem, zato smo še posebej ponosni,
da so naš nakit občudovale množice poznavalcev
modernega oblikovanja nakita.

Za Tino Maze je zelo uspešna sezona, saj je postala
športnica leta 2010, osvojila srebrno medaljo na
svetovnem prvenstvu v kombinaciji, nato še dolgo
pričakovano zlato medaljo v veleslalomu ter bila
tretja v skupnem seštevku. Poleg svojih športnih
dosežkov pa je za Zlatarno Celje letos prav tako
uspešno predstavila dve srebrni kolekciji Lencia by
Tina Maze. Za uspešno zastavljeno linijo srebrnega
nakita Lencia by Tina Maze in za osvojene športne
dosežke Tini še enkrat čestitamo in želimo veliko
uspehov, tako smučarskih kot oblikovalskih.

N O V I C K E
Zlatarna Celje in Miss športa.
V Zlatarni Celje smo tesno povezani s športom.
V Festivalni dvorani je potekalo tekmovanje MISS
ŠPORTA. Devetnajst najlepših športnic se je potegovalo za laskavi naslov, a samo ena je bila najboljša.
Tako je naslov Miss športa 2011 osvojila Živa Viktoria Turk. Zmagovalka je prejela mnogo lepih nagrad, med njimi tudi prekrasen nakit Zlatarne Celje.
Zlatarna Celje videna na tednu mode v Bolgariji
Festival mode, ki ga v Bolgariji vsako leto organizira
Vip Fashion Group Agency, vedno privabi vse, ki
sledijo modnim trendom. Med modne kategorije
pa seveda spada tudi nakit. Tako smo bolgarskemu
občinstvu predstavili kolekcijo Lencia by Zlatarna
Celje.

Novo v ponudbi naložbenega zlata
Našo ponudbo naložbenih ploščic smo dopolnili s ploščicami švicarske kovnice Argor Heraeus
z GOOD DELIVERY standardom. Ponujamo jih v
apoenih po 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500
g in 1000 g. Njihova cena je enaka kot cena za
ploščice Zlatarne Celje in Ögusse.

Postanite naš fan na:
facebook.com/zlatarnacelje1844
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Podariti zlato je že od nekdaj tradicija, ki izžareva
pripadnost, spoštovanje in željo po uspehu. S
simboličnimi 1-gramskimi in 5-gramskimi borznimi
ploščicami lahko presenetite in obdarite ljudi, ki jih
imate radi, oziroma jim želite izkazati spoštovanje
in naklonjenost. Zadnja stran kartice je namenjena
vašemu osebnemu posvetilu.
Spletna trgovina:
http://www.zlatarnacelje.si/zlatigrami
in vse poslovalnice Zlatarne Celje po Sloveniji.
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V Zlatarni Celje vam predstavljamo novi, izpopolnjeni sistem (System 75 by Studex), s katerim je
luknjanje ušes praktično neboleče in popolnoma
higiensko neoporečno.
Vabljeni v poslovalnice Zlatarne Celje.

www.zlatarnacelje.si
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Kolekcija Deep Blue by Tina Maze
52010357, prstan iz srebra, cena 107 EUR
52030283, uhani iz srebra, cena 121 EUR
52080475, ovratnica iz srebra, cena 142 EUR

Lepota
je vrednota.
Ko jo najdeš v majhnih stvareh.

S kartico Diners Club boste doživeli le najlepše:
• Bogat nagradni program
• Nagradne točke za vsak nakup
• Nakupi do 12 obrokov
• Stalne ugodnosti in popusti za vse člane
• Varnostna sms-sporočila in on-line storitve
• Svetovalni center 24 ur na dan, vse dni v letu
• Brezplačne novice in Diners Club Magazin
Vas zanima več?
080 1345 www.dinersclub.si

info@dinersclub.si

