DOBIERZ IDEALNY

ROZMIAR BRANSOLETKI

STWÓRZ WŁASNĄ KOMPOZYCJĘ BRANSOLETKI

Wybierz
BRANSOLETKĘ

Dodaj parę
KLIPSÓW

Połącz z ulubionymi
CHARMSAMI

Bransoletki MOMENTS z zapięciem baryłkowym
·· Podczas zapinania bransoletki z zapięciem baryłkowym
zachowaj ostrożność. Upewnij się, że koniec bransoletki jest
umieszczony w zapięciu i dokładnie zamknięty.
·· Nie zamykaj zapięcia na siłę. Jeśli masz trudności
z zamknięciem, popraw końcówkę bransoletki
i spróbuj jeszcze raz.
·· W sprzedaży dostępny jest otwieracz do bransoletek
(nr produktu 890000PCZ) w cenie 199 PLN.

zabezpiecz kolekcję
ŁAŃCUSZKIEM
ZABEZPIECZAJĄCYM

… i stwórz własną
WYJĄTKOWĄ
KOMPOZYCJĘ

Srebrne bransoletki MOMENTS
·· Najpopularniejszy rozmiar bransoletki to 19cm.
·· Bransoletka będzie miała idealny rozmiar, jeśli dokładnie zmierzysz obwód nadgarstka i dodasz do niego 2 cm.
·· Jeśli długość wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, zastanów się, jak lubisz nosić bransoletki. W zależności od tego
czy lubisz dokładnie dopasowane czy luźniejsze bransoletki, wybierz rozmiar mniejszy lub większy.
·· Musisz pamiętać, że nowa bransoletka będzie się wydawać sztywna i ciasna po założeniu. Podczas noszenia
bransoletka stanie się bardziej elastyczna i dopasuje się do Twojego nadgarstka.
·· Podczas regularnego użytkowania bransoletki, jej obwód może zwiększyć się o ok. 1 cm w ciągu pierwszego roku.
Czas rozciągania się bransoletki zależy od tego, jak często jest noszona i ile charmsów się na niej znajduje.
W kolejnym roku używania bransoletka może się jeszcze nieznacznie wydłużyć.
·· Nowa bransoletka z kilkoma charmsami może wydawać się luźna na początku. To się zmieni w miarę
dodawania kolejnych charmsów.
·· Możesz również zmierzyć bransoletkę, którą już masz. Aby uzyskać prawidłowy rozmiar, bransoletkę należy mierzyć od
końca do końca. Pamiętaj, że jeśli posiadasz bransoletkę od jakiegoś czasu (rok i dłużej), najprawdopodobniej wydłużyła
się o 1 cm.
·· Charmsów i bransoletek z kolekcji Moments nie można łączyć z charmsami i bransoletkami
z PANDORA ESSENCE COLLECTION.

SREBRNE BRANSOLETKI
MOMENTS

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW

14 cm

16 cm

15 cm

17 cm

16 cm

18 cm

17 cm

19 cm

Wskazówka: na pełnej
bransoletce (w zależności
od rozmiaru bransoletki
i wielkości charmsów)
mieści się średnio
15-20 charmsów lub
separatorów i łańcuszek
zabezpieczający

18 cm

20 cm

19 cm

21 cm

20 cm

23 cm

Łańcuszki zabezpieczające
·· Łańcuszek zabezpieczający PANDORA można nosić na bransoletce, aby zabezpieczyć charmsy przed zsunięciem i zgubieniem.
·· Łańcuszek zabezpieczający jest elastyczny i z łatwością można go zakładać na bransoletkę.
·· Łańcuszek zabezpieczający posiada dwie różne końcówki – ruchomą i nieruchomą – na bransoletkę zakładamy najpierw
część nieruchomą, następnie wszystkie charmsy oraz klipsy, na końcu wkręcamy część ruchomą, dzięki której łańcuszek
nie zaplącze się podczas nakładania go na bransoletkę.

Rozmiary łańcuszków
(w zależności od
dostępności):
·
·
·
·

4
5
6
7

cm
cm
cm
cm

Bransoletki skórzane MOMENTS
·· Zalecamy, żeby na bransoletkach ze skóry nosić maksymalnie 7-9 charmsów, niezależnie od długości bransoletki.
·· Naturalną cechą skóry jest rozciąganie i kurczenie w zależności od klimatu, wilgotności, temperatury i/lub sposobu
przechowywania.
·· Szukając właściwego rozmiaru, możesz także zmierzyć bransoletkę, którą już posiadasz.
Bransoletkę należy mierzyć od końca do końca. Pamiętaj, że jeśli masz bransoletkę od jakiegoś czasu
(rok i dłużej), najprawdopodobniej wydłużyła się o 1 cm.

RODZAJ
BRANSOLETKI

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW

POJEDYNCZA PLECIONA BRANSOLETKA ZE SKÓRY

DO 16 cm

S1 – 17.5 cm

17 cm lub 18 cm

S2 – 19 cm

Maks. zaleca się 7-9
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

19 cm

S3 – 20.5 cm

DO 16 cm

D1 – 35 cm

17 cm lub 18 cm

D2 – 38 cm

19 cm

D3 – 41 cm

DO 16 cm

T1 – 52 cm

17 cm lub 18 cm

T2 – 57 cm

19 cm

T3 – 61 cm

PODWÓJNA PLECIONA BRANSOLETKA ZE SKÓRY

POTRÓJNA PLECIONA BRANSOLETKA ZE SKÓRY

Maks. zaleca się 7-9
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

Maks. zaleca się 7-9
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

Bransoletki MOMENTS ze sznurka syntetycznego
·· Zalecamy, żeby na bransoletkach tekstylnych nosić maksymalnie 7-9 charmsów, niezależnie od długości bransoletki.
·· Szukając właściwego rozmiaru, możesz także zmierzyć bransoletkę, która już posiadasz. Bransoletkę należy mierzyć od końca do
końca. Pamiętaj, że jeśli masz bransoletkę od jakiegoś czasu (rok i dłużej), najprawdopodobniej wydłużyła się o 1 cm.
RODZAJ
BRANSOLETKI

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW

BRANSOLETKA ZE SZNURKA SYNTETYCZNEGO

DO 16 cm

M1 – 17,5 cm

17 cm lub 18 cm

M2 – 19 cm

Maks. zaleca się 7-9
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

19 cm

M3 – 20,5 cm

Srebrne bransoletki MOMENTS na klipsy – 1 i 5 klipsów
·· Bransoletka na klipsy będzie miała idealny rozmiar, jeśli dokładnie zmierzysz obwód nadgarstka i dodasz 2 cm.
·· Bransoletki na 5 klipsów i bransoletki na 1 klips są dostępne w sklepie internetowym w następujących rozmiarach:
17 cm, 19 cm, 21 cm.

RODZAJ
BRANSOLETKI

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW

15 cm

17 cm

Maks. zaleca się 1 klips,
niezależnie od długości
bransoletki

17 cm

19 cm

19 cm

21 cm

SREBRNA BRANSOLETKA NA 1 KLIPS

SREBRNA BRANSOLETKA NA 5 KLIPSÓW

15 cm

17 cm

17 cm

19 cm

19 cm

21 cm

Maks. zaleca się 5
klipsów, niezależnie od
długości bransoletki

Srebrna bransoletka Bangle MOMENTS
·· Bransoletka Bangle jest dostępna w trzech rozmiarach:
·· Rozmiar 17 cm: będzie pasować na nadgarstek o obwodzie od 15 cm do 16 cm, jednak jeśli planujesz dodanie charmsów,
polecamy bransoletkę o rozmiar większą.
·· Rozmiar 19 cm: będzie pasować na nadgarstek o obwodzie od 17 cm do 18 cm, jednak jeśli planujesz dodanie charmsów,
polecamy bransoletkę o rozmiar większą.
·· Rozmiar 21 cm: będzie pasować na nadgarstek o obwodzie od 17 cm do 18 cm, pamietaj jednak, że jeśli dodasz charmsy,
bransoletka będzie wydawać się ciaśniejsza.
RODZAJ
BRANSOLETKI

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

SREBRNA BRANSOLETKA BANGLE

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

15-16 cm

17 cm

16-18 cm

19 cm

19-20 cm

21 cm

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW
Wskazówka: na pełnej
bransoletce (w zależności
od rozmiaru bransoletki
i wielkości charmsów)
mieści się średnio 15-20
charmsów lub separatorów

PANDORA ESSENCE COLLECTION Srebrna bransoletka / Kulkowa srebrna bransoletka
·· Srebrne i kulkowe bransoletki z PANDORA ESSENCE COLLECTION są dostępne w sześciu rozmiarach.
·· Najczęściej kupowane rozmiary bransoletek to 17 cm i 18 cm.
·· Bransoletka będzie miała idealny rozmiar, jeśli dokładnie zmierzysz obwód nadgarstka i dodasz 1 cm.
·· Bransoletki i charmsy z PANDORA ESSENCE COLLECTION są innej wielkości niż biżuteria
z kolekcji Moments, dlatego nie można łączyć tych dwóch kolekcji.
RODZAJ
BRANSOLETKI

DOKŁADNY OBWÓD
NADGARSTKA

SREBRNA BRANSOLETKA ESSENCE

KULKOWA SREBRNA BRANSOLETKA ESSENCE

PROPONOWANY
ROZMIAR BRANSOLETKI

15 cm

16 cm

16 cm

17 cm

17 cm

18 cm

18 cm

19 cm

20 cm

21 cm

21 cm

22 cm

15 cm

16 cm

16 cm

17 cm

17 cm

18 cm

18 cm

19 cm

20 cm

21 cm

21 cm

22 cm

MAKS. ZALECANA
LICZBA CHARMSÓW

Maks. zaleca się 15-20
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

Maks. zaleca się 15-20
charmsów niezależnie od
długości bransoletki

