
Nyomtassa ki ezt az oldalt A4-es méretben, majd helyezze egy gyűrűjét a köröket tartalmazó részre! Ha az 
egyik kör és a gyűrű belső átmérője megegyeznek, máris megtalálta a megfelelő gyűrűméretet.

Ha csak egyetlen gyűrűt szeretne viselni ujján:
Használjon egy olyan gyűrűt, amely hasonlít ahhoz, amelyet szeretne megvásárolni, mivel a gyűrűméretek vékonyabb és vastagabb darabok 
esetében eltérőek lehetnek.

Ha halmozva szeretné viselni gyűrűit:
Amennyiben több gyűrűt szeretne viselni egyszerre ugyanazon az ujján, kérjük, tartsa szem előtt, hogy ebben az esetben érdemes a gyűrűket 
a normál méreténél eggyel nagyobban megvásárolni.

A legnépszerűbb gyűrűméretek az 52-es, 54-es és az 56-os.

GYŰRŰ KONCEPCIÓ

Ellenőrizze le a nyomtatott oldal 
pontosságát – a mércének éppen 50 
mm hosszúságúnak kell lennie.

44 46 48 50 52  54  

56 58 60 62  64

PANDORA méret

Átmérő Ø 15.3 mm14,7 mm14,2 mm 15.9 mm 16.6 mm 17.2 mm

17.8 mm 20,4 mm18.5 mm 19.1 mm 19,8 mm

TALÁLJA MEG A 
TÖKÉLETES 

GYŰRŰMÉRETET!

Válassza ki első 
GYŰRŰJÉT! 

Kombinálja egy vagy több 
stílusban illő darabbal

...így megalkotva saját 
GYŰRŰ-összeállítását.



PANDORA UK US INCH MM

44 E½ – F³/4 2½ – 3 1.71 – 1.76 13.83 – 14.25

46 G¹/4 – H 3½  1.79 – 1.48 14.45 – 14.86 

48 H½ – I½ 4½ – 5 0.59 – 0.60 15.01 – 15.28

50 J – K 5½ 0.61 – 0.63 15.61 – 15.92

52 L – L½ 6 – 6½ 0.65 – 0.65 16.40 – 16.55

54 M½ – N½ 7 0.67 – 0.68 16.99 – 17.19

56 O – P 7½ – 8 0.69 – 0.70 17.58 – 17.83

58 P½ – Q½ 8½ – 9 0.72 – 0.73 18.17 – 18.46

60 R½ – S 9 – 9½ 0.74 – 0.75 18.87 – 19.10

62 T – U 95/8 – 10¹/4 2.451 – 2.48 19.51 – 20.02

64 V 105/8 2.51 – 2.53 20.32 – 20.44

ÁTMÉRŐ



MOMENTS EZÜST CHARM KARKÖTŐ
· A legnépszerűbb karkötőméret a 19 cm-es.

· Egy karkötő hossza akkor tökéletes, ha szorosan mért csuklóméretéhez 2 cm-t ad hozzá.

· Amennyiben ez Önnél két méret közé esne, gondolja át, hogyan szereti viselni karkötőit. Ha szorosan, válassza a kisebbet, míg, ha 
lazán, szavazzon a nagyobb méretűre.

· Kérjük ne feledje, hogy új karkötője merevnek tűnhet, és felvéve kényelmetlenül szorosnak érezheti. Azonban a viseléstől hamar 
lágyabbá és rugalmasabbá válik majd.

· Ha gyakran hordja karkötőjét, az első év során mintegy 1 cm-rel hosszabbodik majd meg. Ez az időtartam annak függvényében 
változhat, hogy milyen sűrűn és hány charmmal kiegészítve viseli a karkötőt.

· Egy teljes év elteltével már csak kis mértékben változhat a karkötője mérete.

· Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a charmok nem foglalnak el annyi helyet, amennyit gondolna, így karkötője tökéletes kihasználásához 
kövesse útmutatónkat!

· Ha először csak néhány charmmal viseli, karkötője eleinte lazábbnak érződhet. Több charm hozzáadása után azonban mindez 
változni fog.

· Akár egy meglévő karkötője hosszát is lemérheti. A pontos méretvételhez egyik végétől a másikig mérjen. Ne feledje, hogy, ha a 
karkötő már egy ideje megvan (egy évnél régebb óta), elképzelhető, hogy 1 cm-rel meghosszabbodott.

14 cm 16 cm
15 cm 17 cm
16 cm 18 cm
17 cm 19 cm
18 cm 20 cm
19 cm 21 cm
20 cm 23 cm

SZOROSAN MÉRT 
CSUKLÓMÉRET

AJÁNLOTT 
KARKÖTŐMÉRET 

CHARMOK MAXIMÁLISAN 
AJÁNLOTT SZÁMA

Irányadóként: egy teljesen teli 
karkötőn átlagosan 15-20 
charm, spacer és biztonsági 
lánc fér el, a karkötő és a 
charmok méretétől is 
függően.

KARKÖTŐTÍPUS 

A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 7-9 
charm viselése ajánlott

MOMENTS EZÜST KARPEREC
· A PANDORA karperec három méretben elérhető: 

· 17 cm-es méret: 15 és 16 cm közötti csuklóra ajánljuk, ám amennyiben charmokkal együtt szeretné viselni, javasoljuk, hogy 
válasszon eggyel nagyobb méretet!

· 19 cm-es méret: 17 és 18 cm közötti csuklóra ajánljuk, ám amennyiben charmokkal együtt szeretné viselni, javasoljuk, hogy 
válasszon eggyel nagyobb méretet!

· 21 cm-es méret: 19 és 20 cm közötti csuklóra ajánljuk, ám kérjük, tartsa szem előtt, hogy charmokkal együtt viselve a karperec 
szorosabbnak érződhet.

Ezüst karperec 15-16 cm 17 cm
16-18 cm 19 cm
19-20 cm 21 cm

Ezüst Charm karkötő

TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES 
KARKÖTŐMÉRETET



A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 7-9 
charm viselése ajánlott

A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 7-9 
charm viselése ajánlott

MOMENTS BŐR KARKÖTŐK
· Javasoljuk, hogy bőr karkötőit azok hosszától függetlenül legfeljebb 7-9 charmmal kiegészítve viselje. 

· Klipekbe illeszthető szilikonbetétjeink segítenek a charmokat a helyükön tartani. Ezeket a legközelebbi üzletünkből szerezheti 
be.

· A bőr természetes tulajdonságaiból adódóan karkötője az éghajlat, nedvesség, hőhatás, illetve a tárolási körülmények 
következtében megnyúlhat vagy megrövidülhet.

· Akár egy meglévő karkötője hosszát is lemérheti. A pontos méretvételhez egyik végétől a másikig mérjen. Ne feledje, 
hogy, ha a karkötő már egy ideje megvan (egy évnél régebb óta), elképzelhető, hogy 1 cm-rel meghosszabbodott.

KÉTSOROS FONOTTBŐR KARKÖTŐK

HÁROMSOROS FONOTTBŐR KARKÖTŐK

KARKÖTŐTÍPUS 

SZIMPLA FONOTTBŐR KARKÖTŐK

SZOROSAN MÉRT 
CSUKLÓMÉRET

AJÁNLOTT 
KARKÖTŐMÉRET 

CHARMOK MAXIMÁLISAN 
AJÁNLOTT SZÁMA

A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 7-9 
charm viselése ajánlott

S1 – 17.5 cm
S2 – 19 cm

16 cm-ig
17 cm or 18 
cm 19 cm  S3 – 20.5 cm

D1 – 35 cm
D2 – 38 cm

16 cm-ig
17 cm or 18 
cm 19 cm  D3 – 41 cm

T1 – 52 cm
T2 – 57 cm

16 cm-ig 
17 cm or 18 
cm 19 cm  T3 – 61 cm



KARKÖTŐTÍPUS 

KLIPES KARKÖTŐ 1 
KLIPPEL

SZOROSAN MÉRT 
CSUKLÓMÉRET

AJÁNLOTT 
KARKÖTŐMÉRET 

CHARMOK 
MAXIMÁLISAN 
AJÁNLOTT SZÁMA

A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 
1 klip viselése ajánlott

14 cm  16 cm
15 cm  17 cm
16 cm  18 cm
17 cm  19 cm
18 cm  20 cm
19 cm  21 cm
20 cm  23 cm

MOMENTS TÖBBSOROS SZÖVETKARKÖTŐK
· Javasoljuk, hogy töbsoros szövetkarkötőit azok hosszától függetlenül legfeljebb 7-9 charmmal kiegészítve viselje. 

· Akár egy meglévő karkötője hosszát is lemérheti. A pontos méretvételhez egyik végétől a másikig mérjen. 
Ne feledje, hogy, ha a karkötő már egy ideje megvan (egy évnél régebb óta), elképzelhető, hogy 1 cm-rel 
meghosszabbodott.

MOMENT EZÜST KLIPES KARKÖTŐK

Egy klip karkötő mérete akkor tökéletes, ha szorosan mért csuklóméretéhez 2 cm-t ad hozzá.

· Az 5-klipes karkötő a következő méretekben érhető el: 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm, 
21 cm és 23 cm 

· A MOMENTS klipes karkötők kizárólag klipekkel kiegésztve viselhetők, charmokkal azonban nem. 

KARKÖTŐTÍPUS 

TÖBBSOROS 
SZÖVETKARKÖTŐK

SZOROSAN MÉRT 
CSUKLÓMÉRET

AJÁNLOTT 
KARKÖTŐMÉRET 

CHARMOK MAXIMÁLISAN 
AJÁNLOTT SZÁMA

A karkötő hosszától 
függetlenül legfeljebb 7-9 
charm viselése ajánlott

M1 – 17 cm
M2 – 19 cm

16 cm-ig
17 cm or 18 cm  
19 cm  M3 – 20 cm



Biztonsági láncaink az 
alábbi méretekben 
érhetőek el – árukészlet 
függvényében:
· 4cm
· 5cm
· 6cm
· 7cm

BIZTONSÁGI LÁNCOK
· A PANDORA biztonsági láncok megakadályozzák, hogy charmjai véletlenül leessenek és elvesszenek 

karkötőjéről.

· A biztonsági lánc egyik oldalán rugalmas és megcsavarható, hogy könnyebb legyen felhelyezni karkötőjére. Javasoljuk, 
hogy mindenképpen ezt a végét csavarja fel utoljára.

MOMENTS HENGERZÁRAS KARKÖTŐK
· Legyen óvatos hengerzáras karkötői bezárásakor! Helyezze a 

karkötő végét a zárba, majd csukja be, és győződjön meg 
biztonságos záródásáról!

· Amennyiben a zár valamiért nehezne csukódna, 
semmiképpen ne erőltesse azt! Igazítsa meg a karkötő végét, 
majd próbálkozzon újra!

· Karkötőjéhez kifejezetten erre a célra tervezett zárnyitót is 
vásárolhat (Termékszám: 

A KARKÖTŐ KONCEPCIÓ

Kombinálja kedvenc 
charmjaival!

Válasszon egy 
KARKÖTŐT!

Adjon hozzá egy 
pár KLIPET!

Óvja meg kollekcióját egy 
BIZTONSÁGI LÁNC 

segítségével...

...így megalkotva saját 
CHARM 

KARKÖTŐJÉT.



TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES 
NYAKLÁNCHOSSZAT

...majd válasszon hozzá egy 
gyönyörű MEDÁLT,...

Találjon rá kedvenc 
LÁNCÁRA,...

...így megalkotva saját 
NYAKLÁNCÁT.

NYAKLÁNCHOSSZ
A PANDORA nyakláncok különböző hosszúságú méretekben és 
ezüstárnyalatokban elérhetőek – az erősen feketítettől az elragadóan 
csillogóig.

Az elképzeléseinek legmegfelelőbb méret kiválasztásához készítettünk 
Önnek egy illusztrációt, amely azt ábrázolja, hogyan mutatnának 
felvéve az eltérő hosszúságú nyakláncok.

SZEMÉLYES NYAKLÁNCA MEGALKOTÁSA
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