ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ MOMENTS
·

Προσθέστε στην περίμετρο του καρπού σας 2 cm, για να βρείτε το τέλειο μέγεθος βραχιολιού.
Το πιο δημοφιλές μέγεθος βραχιολιού είναι 19 εκατοστά.

·

Εάν είστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος αν θέλετε να είναι πιο στενό στον καρπό σας
και αν θέλετε να είναι πιο χαλαρό, επιλέξτε το μεγαλύτερο μέγεθος βραχιολιού.

·

Ένα βραχιόλι που δεν έχει ξαναφορεθεί, είναι πιο δύσκαμπτο και στενό, αλλά καθώς το φοράτε θα γίνεται πιο
χαλαρό. Μετά από ένα χρόνο, η περίμετρος του βραχιολιού μπορεί να μεγαλώσει λίγο. Εάν φοράτε το βραχιόλι σας
συχνά, τότε η περίμετρός του θα αυξηθεί περίπου κατά 1 cm, τη διάρκεια του πρώτου έτους. Αυτό το χρονικό
πλαίσιο θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα που το φοράτε και τον αριθμό των συμβόλων που έχετε στο βραχιόλι σας.

·

Αν ξεκινήσετε προσθέτοντας λίγα σύμβολα, το βραχιόλι μπορεί να σας φαίνεται χαλαρό στην αρχή. Αυτό θα
αλλάξει καθώς προσθέτετε περισσότερα σύμβολα.

·

Μπορείτε επίσης να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη
για να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.

ΤΥΠΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ
Ασημένιο βραχιόλι

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
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διαχωριστικά ή αλυσίδες
ασφαλείας, ανάλογα με το
μέγεθος του βραχιολιού και
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ΑΣΗΜΕΝΙΟ BANGLE MOMENTS
Το PANDORA Bangle είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη:

·

Μέγεθος 17 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 15 cm και 16 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.

·

Μέγεθος 19 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 17 cm και 18 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.

·

Μέγεθος 21 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 19 cm και 20 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.
ΤΥΠΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

15-16 cm
16-18 cm
19-20 cm

17 cm
19 cm
21 cm

Σας προτείνουμε ο μέγιστος
αριθμός συμβόλων που θα
τοποθετήσετε να είναι 15-20,
ανεξάρτητα από το μήκος
του βραχιολιού.

Ασημένιο βραχιόλι bangle

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ PANDORA REFLEXIONS
·
·

Προσθέστε στην περίμετρο του καρπού σας 1 cm, για να βρείτε το τέλειο μέγεθος βραχιολιού.
Στο βραχιόλι τοποθετούνται μόνο τα σύμβολα-κλιπ της συλλογής PANDORA Reflexions.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

14
15
16
17
18
19
20

15
16
17
18
19
20
21

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS
·
·

Στα δερμάτινα βραχιόλια μπορείτε να προσθέσετε 7-9 σύμβολα, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

Μπορείτε να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη για
να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.

ΤΥΠΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ
Μονό δερμάτινο βραχιόλι

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέχρι 16 cm
17 cm ή 18 cm
19 cm

S1 – 17.5 cm
S2 – 19 cm
S3 – 20.5 cm

Σας προτείνουμε ο μέγιστος
αριθμός συμβόλων που θα
τοποθετήσετε να είναι 7-9,
ανεξάρτητα από το μήκος
του βραχιολιού.

Μέχρι 16 cm
17 cm ή 18 cm
19 cm

D1 – 35 cm
D2 – 38 cm
D3 – 41 cm

Σας προτείνουμε ο μέγιστος
αριθμός συμβόλων που θα
τοποθετήσετε να είναι 7-9,
ανεξάρτητα από το μήκος
του βραχιολιού.

Διπλό δερμάτινο βραχιόλι

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS
·

Σας προτείνουμε ο μέγιστος αριθμός συμβόλων που θα προσθέσετε στο υφασμάτινο βραχιόλι να είναι 7-9,
ανεξάρτητα από το μήκος του βραχιολιού.

·

Μπορείτε να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη για
να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.

ΤΥΠΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέχρι 16 cm
17 cm ή 18 cm
19 cm

M1 – 17 cm
M2 – 19 cm
M3 – 20 cm

Σας προτείνουμε ο μέγιστος
αριθμός συμβόλων που θα
προσθέσετε να είναι 7-9,
ανεξάρτητα από το μήκος
του βραχιολιού.

Υφασμάτινο βραχιόλι

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
·

Οι αλυσίδες ασφαλείας της PANDORA, μπορούν να προστεθούν
σε ένα βραχιόλι για να διασφαλίσουν ότι τα σύμβολα δεν θα πέσουν
από το βραχιόλι και δεν θα χαθούν.

·

Η αλυσίδα ασφαλείας είναι ευέλικτη στη μία πλευρά και μπορεί να
περιστραφεί ώστε να διευκολύνει την τοποθέτησή της, στο βραχιόλι σας.

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ BARREL
·

Να είστε προσεκτικοί όταν κλείνετε τα βραχιόλια με το
συγκεκριμένο κούμπωμα. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του βραχιολιού είναι
τοποθετημένη στο κούμπωμα και ότι η κλειδαριά έχει κλείσει
με ασφάλεια.

·

Μην πιέζετε την κλειδαριά εάν δυσκολεύεται να κλείσει.
Ξανατοποθετήστε την άκρη του βραχιολιού και δοκιμάστε πάλι.

THE BRACELET CONCEPT

Επιλέξτε ένα
ΒΡΑΧΙΟΛΙ

Προσθέστε ένα
ζευγάρι CLIPS

Συνδυάστε τα αγαπημένα
σας ΣΥΜΒΟΛΑ

…και δημιουργήστε το δικό σας
ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ

Προστατέψτε τη συλλογή
συμβόλων σας, με μια
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ
ΤΟ PERFECT
ΙΔΑΝΙΚΟ
FIND
YOUR

ΜΕΓΕΘΟΣ
RINGΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ
SIZE
THE RINGΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ
SIZES
ΜΕΓΕΘΗ
PANDORA
size
Μέγεθος
PANDORA

Διάμετρος
Diameter Ø

Check your print accuracy
by making sure that the scale
measures exactly 50 mm.

48

50

52

54

15.3 mm

15.9 mm

16.6 mm

17.2 mm

56

58

60

17.8 mm

18.5 mm

19.1 mm

ΟΔΗΓΟΣ
RING SIZE ΜΕΓΕΘΩΝ
COMPARISON TABLE
DIAMETER
ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ
PANDORA

UK

US

INCHES

MM

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

STACKING RINGS
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ

Επιλέξτε το πρώτο σας
Choose δαχτυλίδι
your first RING

Συνδυάστε με ένα ή
Combine
with one or
περισσότερα...
more matching styles...

και δημιουργήστε τον δικό σας,
…to create
your own
μοναδικό
συνδυασμό!
combination of RINGS

FIND YOUR PERFECT

FIND YOUR
PERFECT
NECKLACE
LENGTH
ΒΡΕΙΤΕ
ΤΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ
NECKLACE
ΜΕΓΕΘΟΣ LENGTH
ΚΟΛΙΕ
NECKLACE LENGTH
The Pandora necklaces are available in different sizes and shades
of sterling NECKLACE
silver – spanningLENGTH
from heavy oxidation to glistening
glam.
The Pandora necklaces are available in different sizes and shades
of sterling silver – spanning from heavy oxidation to glistening
To make itΜΗΚΗ
easy for you
to find the size you are looking for we have
ΚΟΛΙΕ
glam.
created a visual to give you an idea just how long the necklaces
will be onΤα
you.
PANDORA
To κολιέ
make της
it easy
for you toείναι
find διαθέσιμα
the size youσεare looking for we have
πολλά
και to
μεταλλικές
αποχρώσεις.
createdμήκη
a visual
give you an
idea just how long the necklaces
will
be
on
you.
Για να βρείτε εύκολα το ιδανικό μέγεθος αλυσίδας,
μπορείτε να συμβουλευτείτε το διπλανό σχέδιο για
να δείτε το μήκος της κάθε αλυσίδας επάνω σας.

CREATING
YOUR OWNΤΟ
NECKLACE
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΟΛΙΕ
CREATING YOUR OWN NECKLACE

Επιλέξτε
την αγαπημένη σας
Choose your
favourite
Choose your
favourite
ΑΛΥΣΙΔΑ
CHAIN
CHAIN

με ένα όμορφο
CombineΣυνδυάστε
with a beautiful
Combine
with a beautiful
ΚΡΕΜΑΣΤΟ...
PENDANT...
PENDANT...

και create
δημιουργήστε
το δικό σας
…to
your own
…to create
your own
ΚΟΛΙΕ!
NECKLACE
NECKLACE

