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Obrączki ślubne – proste czy nietypowe?
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Proste obrączki ślubne to bezpieczny wybór, na który decyduje się znaczna część Par
Młodych. Istnieją jednak także te oryginalne modele, które kuszą swoją nietypową
prezencją. Te kontrastowe propozycje potrafią skutecznie utrudnić podjęcie decyzji
niezdecydowanym konsumentom. Aby dokonać trafnego wyboru, należy uprzednio
zapoznać się z kilkoma informacjami.

Jak wyglądają proste obrączki ślubne?
Klasycznych obrączek ślubnych chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Są one zakorzenione w naszej tradycji od
wielu lat. Zdobią dłonie przedstawicieli zarówno młodszych jak i starszych pokoleń. Często zaobserwujemy je u
naszych rodziców oraz dziadków. Pozbawione są jakichkolwiek zdobień i kamieni szlachetnych. Zachwycają
nieskomplikowanym designem oraz elegancją w najlepszym wydaniu. Proste obrączki ślubne to idealna propozycja
dla miłośników minimalizmu. Staną się nie tylko symbolem miłości, ale także idealnym uzupełnieniem każdej
stylizacji. Zazwyczaj wykonane są z żółtego złota, jednak biała barwa nieustannie zyskuje na popularności. Najczęściej
charakteryzują się profilem płaskim bądź półokrągłym. Same w sobie są bardzo wygodne, jeśli jednak chcecie
podnieść komfort noszenia polecamy zdecydowanie się na soczewkę. Sprawi ona, że obrączka nie będzie
powodowała odparzeń, a zakładanie biżuterii stanie się przyjemniejsze.

Nietypowe obrączki ślubne – cechy charakterystyczne
Tradycja i minimalizm nie usatysfakcjonują każdego, dlatego jubilerzy wychodzą naprzeciw konsumentów, tworząc
coraz to ciekawsze modele. Obrączki ślubne z diamentami coraz częściej przypieczętowują zawiązane małżeństwa.
Podkreślają ogromną wagę ceremonii, a swoim błyskiem dodają jej uroku. Liczne kamienie szlachetne to
obowiązkowy element nietypowej obrączki, dlatego coraz więcej Panien Młodych decyduje się na modele z
imponującą ilością klejnotów. Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem jeśli chodzi o złote obrączki ślubne, jest
wykończenie ich w ciekawy sposób. Efekt młotkowania, wstawki z drewna i żywicy, nie powinny już nikogo
zaskakiwać. Doskonale prezentują się także pierścionki wykonane z czarnego złota od SAVICKI. Ten intrygujący
kruszec z pewnością wyróżni was na tle innych par. Szalenie efektowne jest także umieszczenie grawerunku po
zewnętrznej stronie obrączki. Odciski palców małżonków, linia życia, symbol serca bądź znak nieskończoności to
nietypowe zdobienia, które z pewnością przypadną wam do gustu.

Nietypowe kontra tradycyjne obrączki, które będą lepszym
wyborem?
Wybór pomiędzy nowoczesnością a tradycją nigdy nie będzie jednoznaczny. W końcu każdy z nas posiada inne
preferencje i przekonania. Jeśli jesteście zwolennikami oryginalności, a nietuzinkowe rozwiązania to wasz znak
rozpoznawczy, zdecydowanie powinniście postawić na nietypowe obrączki. Dzień ślubu jest świętem waszej miłości,
zatem każdy element powinien podkreślać wasze osobowości. Z kolei proste obrączki znacznie łatwiej utrzymać w
czystości. Nie mają żadnych trudno dostępnych szczelin, zatem bez problemu wyczyścicie je domowymi sposobami.
Ich ogromnym atutem jest także ponadczasowość, kupując je zyskujecie pewność, że zawsze wpiszecie się w
obowiązujące trendy. Ponadto nic nie stanie na przeszkodzie w razie potrzeby korekcji rozmiaru. Duża ilość kamieni
szlachetnych oraz zdobień może skomplikować bądź nawet uniemożliwić zmianę wymiarów. Nietrudno zatem
stwierdzić, iż klasyczne modele są znacznie bezpieczniejszym wyborem. Możecie także postawić na kompromis,
decydując się na zakup obrączek ślubnych z białego złota, ukoronowanych przez kilka drobnych klejnotów.
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