
Gems diamonds - luxusní šperky s diamanty
GEMS je nová kolekce šperků s drahokamy, vyrobených z bílého, 
žlutého nebo červeného zlata, osázených diamanty, drahými 
kameny a perlami, od klasických prstenů přes náramky, řetízky, 
náušnice, přívěšky a náhrdelníky až k rafinovaně zdobeným 
soupravám.

Na veletrhu Klenoty a hodiny 2010 jste mohli vidět  novou kolekci 
šperků GEMS od firmy Pretis, s.r.o., z Nového Města nad Metují. 

Já ji viděl – a musel jsem se ptát.

Proč GEMS? Gemstone je anglicky drahokam, 
volně přeloženo je „gems“ rovněž čistý, poctivý, 
diamant, královský, pravdomluvný – a tím vším 
chceme být, řekl mi majitel firmy, a pokračoval, že 
proto nabízejí šperky šperky ojedinělé a 
symbolické, s důrazem na řemeslnou čistotu a maximální 
preciznost, neboť GEMS, to jsou české šperky té nejvyšší kvality 
pro Vás, pro ty, které oslovuje luxus. 

Tolik slov, aby popsali něco, co popsat nejde – co je třeba vidět!

Ptají se: Oslovuje vás luxus?

Váháte s odpovědí, jako já? 

Tak prý, jestli oslovuje Vaši vyvolenou.

Usmíváte se? Já se smál. Tak hloupá otázka, až je chytrá.

Zase ta slova; jenže co se dá dělat, když ženy si na ně tak potrpí. 

Šperky z kolekce GEMS jsou slova, která mluví za vás...

http://www.gemsdiamonds.cz/


Hala plná šperků. Na koho to všechno? Že by bylo tolik po uši 
zamilovaných?

Vysvětlili mi to – ale já si to nechám pro sebe. Jen malý příklad: 
těm, kteří svou vyvolenou už našli, nabízejí celou kolekci 
dětských náušnic a náramků. 

Oni nejsou jen šikovní, jsou i chytří. Třeba proto, že vám, které 
láska úplně pohltila a po nocích vymýšlíte, čím JI okouzlit, a 
vysnili jste si vlastní, opravdu originální šperk.

Mají rádi náročného zákazníka a jsou připraveni vyhovět. 

Pokud to půjde, udělají šperk tak, jak chcete. 

Ale nebojte, řeknou vám, 
když vymyslíte příšernost. 

Tedy oni řeknou, že Vaše 
představa je příliš 
fantastická – a poradí 
Vám. 

Vychutnávat němý úžas 
rozzářených očí Vaší 
vyvolené už ale budete 
sám..

Mají pro Vás i velikostní tabulkou.s návodem, jak správně určit 
velikost jejího prstenu.

Pokud by se Vám zdál „obyčejný“ šperk příliš fádní, zhotoví Vám 
rytinu, jakou si vymyslíte. Takovou, jakou mají novomanželé na 
snubní prsteny zdarma, jako dárek.

http://www.gemsdiamonds.cz/8339-detske-nausnice/
http://www.oblibene.name/userdata/shopimg/gemsdiamonds/file/Velikostni_tabulky.pdf
http://www.oblibene.name/userdata/shopimg/gemsdiamonds/file/sperk%20na%20zakazku.pdf


Nevybrali jste si?

Firma Pretis, s.r.o., přichází každé čtvrtletí s novou kolekcí. 

Na veletrhu, který skončil před několika dny, uspěli s pestrými 
šperky. 

Proč? 

Do módy přichází vojenský styl, vysvětlili mi. A pestrý šperk 
udělá skvělý dojem i ve vojensky fádních barvách. Nejen rubíny, 
ale i ametyst, záhněda, peridot, citrín zdůrazní třpytivou ženskost 
a dají kráse vyniknout i tehdy, když móda velí ztratit se v khaki 
barvách.  

Že nevěříte internetovým obchodům? 

Já také ne. Kupovat zlato přes internet, to mi trošku nesedí. Oni 
ale počítají i s tím. 

Vyberete si prý doma, v klidu a pohodlí zvážíte, který šperk je 
úplně nejkrásnější – a vyzvednout si ho můžete buď přímo ve 
firmě, nebo v prodejně v Hradci Králové, Gočárova 1260, naproti 
inf. centru DP.

A pokud jste ještě horší než já a potřebujete si sáhnout na to, co 
kupujete, i pak Vám rozumí – kontaktujte   j  e  .

 Obratem Vám dají adresu nejbližší autorizované prodejny ve 
Vašem okolí, kam si můžete přijít vybrat, a všechno důkladně 
prohlédnout a osahat.

Případně, pokud opravdu spěcháte, můžete jim zavolat: +420 491 
474 533

mailto:info@gemsdiamonds.cz?subject=Adresy%20prodejen
mailto:info@gemsdiamonds.cz?subject=Adresy%20prodejen
http://www.gemsdiamonds.cz/7334-nausnice-s-diamanty/
http://www.gemsdiamonds.cz/7333-prsteny-s-diamanty-bile-zlato/
http://www.gemsdiamonds.cz/7337-sady-sperku/
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