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Láska je pouto dvou lidí. Pouto, které je plné
nevyčerpatelné energie a dává nám radost
ze života. Potvrzením vzájemné lásky bývá žádost
o ruku a zpečetěním lásky je vstup do manželství.
Hlavním uchovatelem těchto silných vzpomínek
jsou zásnubní a snubní prsteny.
Toto jsem si uvědomil v roce 1999, založil jsem
vlastní zlatnickou dílnu a začal nabízet prvním
zákazníkům nejkvalitnější zásnubní a snubní
prsteny na trhu. Ve zlatnictví Rýdl si od svého
založení zakládáme na poctivém řemesle,
slušnosti, pokoře a individuálním přístupu ke
každému zákazníkovi. Uznáváme tyto hodnoty
a vážíme si dobrého jména, které znamená víc
než cokoliv jiného.
Společnost Rýdl je čistě českou značkou. Zásnubní
a snubní prsteny vznikají od návrhu až po výrobu
v naší pražské zlatnické dílně. Každý prsten má
svůj příběh, který je spojen s příběhem dvou lidí.
Naši mistři zlatníci prstenům vdechnou první
život, ale jejich příběh již budete psát vy.

Kombinace ruční výroby a nejmodernějších
technologií je zárukou dokonalého zpracování
a výsledkem jsou skvostné a reprezentativní
šperky. Prodloužená garance výrobků jenom
podtrhuje poctivý přístup k našim zákazníkům.
Naše nabídka zahrnuje vlastní modely prstenů
kombinovatelné v tisících variacích a zároveň
každý rok přinášíme další nejmodernější designy.
Vlastní výroba umožňuje splnit i ta nejnáročnější
přání a představy našich zákazníků. Vaše návrhy
s vámi rádi osobně zkonzultujeme.

„Zlatnictví Rýdl je tu pro vás,
když rozum volí srdcem.“
Lukáš Rýdl

Snubní prsteny
Svatba je stvrzením vaší vzájemné lásky.
Svatba může být v duchu všech tradic nebo
v oblacích. Ať už se rozhodnete zpečetit svou
lásku kdekoliv, symbolem vstupu na cestu
společným životem budou vaše snubní prsteny.
Ať už budou vaše snubní prsteny ze zlata, palladia
nebo z platiny, s diamanty nebo zirkony, budou
vaše prsteny vaší kronikou plnou společných
příběhů, kterou budete psát vy.

Snubní prsteny vyrábíme vždy na zakázku
s běžnou dodací lhůtou 3 týdny. Pokud budete
potřebovat kratší dobu dodání, jsme připraveni
pro vás prsteny vyrobit expresně rychle.
Můžete přijít i s vlastní představou o podobě
prstenů, rádi vám ji zrealizujeme.
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Mistři zlatníci pro vás v naší pražské dílně
připravili přes 300 modelů snubních prstenů.
Každý rok přicházíme s novými modely dle
aktuálních trendů.
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CELOŽIVOTNÍ SERVIS
ZDARMA

RYTINY
DO PRSTENŮ

I přes to, že jsou naše šperky v maximální
kvalitě, je nutné jim poskytovat odborné
ošetření. Nabízíme vám tedy celoživotní servis
u nás zakoupených šperků zdarma. Tato služba
zahrnuje bezplatně jednou za dva roky kontrolu,
čištění a obnovení povrchové úpravy šperků.
Ať už jde o lesk, mat či jejich kombinaci. Můžete
dokonce tyto povrchové úpravy v rámci servisu
měnit a sami tak zjistíte, který povrch vám nejvíce
vyhovuje.

Rytiny do našich snubních prstenů provádíme
ZDARMA. Vybrat si můžete z několika fontů.
Nejčastější rytinou je jméno partnera a data
svatby. Chcete-li více originality pro vaše snubní
prsteny nabízíme rytiny dle vlastnoručního písma.
Podepište se do prstene partnera.

ZÁRUČNÍ LHŮTA
Našim snubním prstenům věříme natolik,
že vám na ně poskytujeme prodlouženou
záruční dobu 5 let.
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CERTIFIKÁT
Ke každému šperku naší výroby obdržíte
záruční list s celoživotním servisem. V případě,
že je váš šperk osazen diamanty také certifikát
pravosti k diamantům. Od velikosti 0,30ct získáte
automaticky mezinárodní certifikát (GIA, IGI, HRD).
Tento certifikát je velice důležitý, slouží jako rodný
list pro váš šperk.

420

286

380

387

343

147

368

360

336

Zásnubní prsteny
Zásnuby, první krok ke společnému životu.
Zásnuby jako symbol vaší lásky. Zásnubní prsten
se stane předmluvou vaší vzájemné kroniky,
když jste se rozhodli pro společný život.
Vyrábíme zásnubní prsteny v jakékoliv barvě
zlata – bílé, žluté nebo červené. Vybrat si můžete
ze 14 nebo 18 karátového zlata. Zásnubní prsten
jsme pro vás připraveni vyrobit i z královny
drahých kovů-platiny.
Zásnubní prsten má být podle tradice solitérním
prstenem prozářený bílým centrálním kamenem.
Naši mistři zlatníci proto osazují prsteny
přírodními diamanty nebo kubickými zirkony.

Pro vaši lásku máme více jak 70 modelů
zásnubních prstenů různých designů. Pokud si
ani tak nevyberete, zlatníci pro vás vyrobí prsten
přesně dle vašich představ, které s vámi budou
detailně konzultovat a vytvoří vám věrnou
3D vizualizaci.

LOVE 076

Navštivte webové stránky zlatnictví Rýdl nebo
jakoukoliv naší kamennou prodejnu a vyberte
si nejenom krásný, ale zároveň vysoce kvalitní
zásnubní prsten, který bude příslibem vaší
nekonečné lásky.
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Šperky
Není nic trvanlivějšího než krásný šperk
s diamanty. To si uvědomili už naši předkové,
a tak darování šperku k významným životním
událostem je tradicí, sahající několik stovek let
do minulosti. V naší nabídce naleznete šperky
k vašemu výročí, k jejím narozeninám, Vánocům
či jen tak pro radost.
Zvláštní pozornost věnujeme šperkům k tomu
nejkrásnějšímu, co vás v životě potká – narození
dítěte. Jméno, datum narození a cokoli dalšího
si můžete nechat zvěčnit do našich přívěsků,
prstenů…

Pokud máte rádi symboliku, vybírejte šperky ve
tvaru srdce, nekonečna, klíče. I kámen může nést
barevnou symboliku – růžový při narození dívky,
modrý u chlapce.
Šperky z naší nabídky vyrábíme v jakékoliv ryzosti
a barvě zlata nebo z platiny.
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Újezd 401/35
118 00 Praha 1-Malá Strana
e-mail: praha@prsteny.cz
tel.: +420 257 323 836
mobil: +420 776 783 086
PO 10.00–19.00
ÚT 10.00–19.00
ST 10.00–19.00

ČT 10.00–19.00
PÁ 10.00–19.00
SO 10.00–16.00

Z L AT N I C T V Í RÝ D L
BRNO
Budova DORN
Dornych 510/38, 617 00 Brno
e-mail: brno@prsteny.cz
tel.: +420 542 214 146
mobil: +420 773 215 954
PO 11.00–19.00
ÚT 10.00–18.00
ST 11.00–19.00

ČT 10.00–18.00
PÁ 10.00–18.00
SO 10.00–14.00

VÁŠ VÝBĚR

Z L AT N I C T V Í RÝ D L
B R AT I S L AVA
Michalská 2
811 01 Bratislava
e-mail: info@obrucky-rydl.sk
tel.: +421 911 501 172

VAŠE VELIKOSTI:
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Snubní
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PÁ 11.00–19.00
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Brilianty

Zásnubní
prsteny

POZNÁMKY:
W W W. P R S T E N Y.C Z
W W W. S N U B N I P R S T E N Y- L R .C Z
W W W.O B R U C K Y- RY D L . S K

Zirkony
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Zirkony
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S výběrem
Vám pomohl(a)
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