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HERRINGAR
Valet av ringstorlek är beroende av vilket
finger den skall bäras på och tycke och
smak. Som lillfingerring, kan också en
damstorlek passa alldeles utmärkt.

OVAL 14X12 mm
Ovala herringar är de mest omtyckta och då
ofta med en mellanblå agat, som den
avbildade.
Ni kan välja olika bredder på ringskenan,
under stenen.
(och 16x14mm)

ANTIK 13x13 mm
Den antika formen är också en klassiker
bland vapenringar. Den har en bra form och
storlek för gravyr av fullt vapen, bildgravyr
och initialer.
Ni kan välja olika bredder på ringskenan,
under stenen.
(och 16x13mm)

RUND 13 mm
Den runda ringen lämpar sig väl för såväl
vapen som bildgravyr och monogram

PRISER
Om ni önskar pris på en ring, fyll i
frågeformuläret, så får ni svar inom ett par
dagar. Ni kan naturligtvis kontakta oss per
telefon också.
08-716 45 75
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DAMRINGAR
En vapenring för en dam kan också passa
alldeles utmärkt som lillfingerring till en
herre.

OVAL 12X10 mm
Den mest uppskattade vapenringen för
damer är den i agat, en flerskiktad sten, i
mellanblå färg, men också i en flerskiktad
mörk karneol, rödbrun sten.
Ni kan välja olika bredder på ringskenan,
under stenen.
(och 10x8,5mm)

ANTIK 11x11 mm
(och 13x10,5mm)
Den antika formen är också uppskattad som
vapenring för dam. Den har en bra form för
att gravera fullt vapen, bildgravyr eller
initialer.

RUND 11 mm
Vapenring med en rund sten lämpar sig väl
för vapen eller monogram.

PRISER
Om ni önskar pris på en ring, fyll i
frågeformuläret, så får ni svar inom ett par
dagar. Ni kan naturligtvis kontakta oss per
telefon också.
08-716 45 75
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SMYCKESTEN FÖR
VAPENRINGAR
Ringar med skiktade stenar, tex.
agat (sardonyx)

Agat (sardonyx)

Gravyren framhäver skiktens olika färger.
Själva gravyren är mörk, de ograverade
stenytorna är oförändrat ljusa.

AGAT, alltifrån ljust blå till mörkt blå
ovansida med gravyren i svart

Karneol flerskiktad

KARNEOL, flerskiktad, allt ifrån vitaktig till
gammelrosa ovansida med gravyr i
rödbrunt.

Ringar med enfärgade stenar

Lapislazuli

Karneol

Här kan ni framhäva Ert vapen eller Ert
monogram på ett mer diskret sätt genom att
allt är ton i ton. Det är bara den polerade
ytan som kontrasterar mot den matta
djupgravyren.

LAPIS koboltblå ofta med guldfägade
pyritinlagringar
JASPIS en mörkgrön med fina små röda
punkter därför också känd som
BLODJASPIS. Den kan också fås homogent
grön.
KARNEOL en rödbrun sten
ONYX en svart sten
Ringar utan sten:
Här skiljer man mellan den mycket djupa
och speglade vapengravyren och den
”läsbara” och icke-speglade ytliga gravyren.
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Vid tillverkningen av dessa ringar och smycken är bara mästare involverade, de som
tillverkar ringarna, gravörerna och de som fattar in stenarna.
Ni kan beställa alla ringar i guld, gult, rödguld, rosé eller vitt guld. Rosé är den färg på
guldlegeringen som är den vanligaste i Sverige.
Ni kan också välja mellan olika stenar och färger på stenarna eller om ni så föredrar,
ringen gjord helt i guld med gravyr direkt i guldplattan. På så sätt kan ni få er egen mycket
personliga ring. Vi är naturligtvis lyhörda för era personliga önskemål som vi vill försöka
omsätta till en verklighet.
Med den stora variationsrikedomen är det svårt att göra en prislista här.
Om ni önskar pris på en ring, fyll i frågeformuläret, så får ni svar inom ett par dagar. Ni kan
naturligtvis också kontakta oss per telefon, 08-716 45 75.

© Erik Swedenborg · tel. 08-716 45 75 fax 08-716 45 25 · info@vapenringen.se · http://www.vapenringen.se

