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UDĚLEJ SI ČAS
NA SVÉ BLÍZKÉ
A DARUJ RADOST
Kolekce Beauty je určena pro zvláštní
příležitosti a pro jedinečné osoby. Každý set
je navržen profesionálními umělci, a stylové
vzory z této kolekce jsou ideálními dárky,
nebo mohou sloužit jako perfektní servis pro
výjimečné okamžiky. Dejte svým kolegům,
rodině, či milovaným osobám najevo, jak
moc si jich vážíte – s Crystalexem je to
teď ještě lehčí, neboť všechny produkty
kolekce Beauty posíláme v luxusním balení,
včetně dárkové kartičky. Vaše zvolené
výrobky stačí objednat a o zbytek se
postaráme my.

SEAFALL

TATTOO

ALCHEMIST

LOVELY DOTTIES

Dotkněte se tajemství širého moře s těmito
jedinečnými rumovkami, zdobenými
mořskými hady a leviatany. Tradiční motiv
evropských námořníků vás přenese do
světa bájných zvířat a tajemných břehů.

Tato sklenka je určena těm, kdo dovedou
ocenit pěkné tetování – nechte se
inspirovat těmito klasickými motivy
Rockabilly, hard rocku a motorkářských
gangů. Sklenice jsou zdobené černou
a zlatou, což jejich tvrdým rysům dodává
ledabylou noblesu.

Dva zlaté motivy volně parafrázují
alchymickou a astrologickou symboliku,
a na sklo jsou tištěny kouzelně jemnými
linkami. Jen se podívejte skrze sklenku
a nechte oba magické znaky překrýt –
jakou budoucnost v nich vidíte?

Bílá v černé, černá v bílé – protipóly se
přitahují v této jedinečné sadě sklenic
pro dva. Pokuste se spolu spočítat
tečky na těchto elegantních pohárcích
Giselle, které jsou sprejované decentními
matnými odstíny.

Motiv zahrady na těchto diarytem
dekorovaných sklenicích ukazuje, že
láska je jako zahrada, která potřebuje
něhu a pozornost, aby vykvetla do své
plné krásy.

BURLESQUE

BUCANEER

BLONDE

DIAMOND HEART

GLASS HEART

Tak na ex! Sklenice s tímto klasickým
motivem burlesky je tím nejlepším
způsobem, jak potěšit někoho blízkého.
Dárkový set obsahuje čtyři různé
krasavice, a každá se náramně dobře
vyjímá na zlatavém pozadí plné sklenice
oblíbeného piva.

Tyto rumovky jsou vyšperkovány
jednobarevnými potisky, které odkazují
na pirátství a námořnictví. Sdílejte pravé
bukanýrské chvilky mezi mořskými vlky.

Lyrický motiv inspirovaný nadčasovým
uměním Pabla Picassa a Henriho Matisse.
Živé barvy prosvítají nápojem, a nabízejí
nový pohled na svět okolo. Hra světla
dovede být tak krásná!

Protiklady se přitahují ve sklenicích
Diamond Heart, kde jemný motiv srdce je
do skla vyryt diamantem – tím nejtvrdším
nerostem ve vesmíru.

S touto kolekcí stemless sklenic
můžete mít při posezení skleněné
srdce na dlani.

GROWN OVER WITH
HAPPINESS AND LOVE

WHISKY SET
Set čtyř whiskovek a ledáčku dává
vyniknout řemeslnému sklářskému
umění, které pro jeho výrobu propojilo
náročnou techniku sklářského brusu
a panta. Klasický hluboký řez dává
rozkvést oslnivým kvalitám křišťálu,
a vysoká kvalita lomu světla zaručuje,
že jakýkoliv nápoj se v těchto sklenkách
bude doslova třpytit.

SVÍČKY
Světlo a sklo k sobě patří jako sůl a pepř,
jako kakao a koláč, jako hořící krb
a třeskutá zima. Proto jsme se rozhodli
vytvořit jedinečnou sérii svíček, které
nabízíme ve třech verzích: skořicová
Cannal Orange, květinová Pretty Woman,
a dřevitá Santal Sensual. Svíce hoří
v decentně sprejovaných sklenicích
z broušeného křišťálového skla, které
dá nejlépe vyniknout jejich kouzelnému
svitu. Všechny svíčky série Art & Beauty
zasíláme v jedinečném dárkovém balení.

