
Bestillingsseddel vedlægges asken/håret. 
Sæt kryds ud for hvilket smykke der ønskes. 

Husk at skrive hvilken farve der ønskes, ellers laves smykket i krystal klar.  

(glasperler er klart smukkest hvis der vælges en farve til kærnen, hvorimod resin smykkerne er mest klar og tydelig ved at 

vælge krystalklar. 

 Forglem mig ej. 

Kugle ca. 12 mm med kæde 42 cm. Standart ophæng med 24 karat bladguld, hår eller aske. Lavet i 925 sølv 

der er forgyldt med 14 karat guld. 

Lille skytsengle ved sat vedhænget. 999,- kr. 

  

Forglem mig ej. 

Kugle ca. 12 mm med kæde 42 cm. Standart ophæng med hår eller aske. 

Lavet i 925 sølv. 599,- kr. 

Tillæg for forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

 

Forglem mig ej. 

Kugle ca. 12 mm med kæde 80 cm. Standart ophæng med hår eller aske. 

Lavet i 925 sølv, der er forgyldt med 14 karat guld 799,- kr. 

 

Forglem mig ej. 

Glas kugle ca. 12 mm med kæde 42 cm. Standart ophæng med aske. 

Lavet i 925 sølv, 599,- kr.  

Hvilken farve ønskes perlen i:________________________________ 

Tillæg for forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

  

 Forglem mig ej eller kærlighedssmykke. 

Aflang glasrør med hår eller aske. Standart ophæng med 42 cm kæde. 

Lavet i 925 sølv, der er forgyldt med 14 karat guld 799,- kr. 

 

Forglem mig ej eller kærlighedssmykke. 

Aflang glasrør med hår eller aske. Standart ophæng med 42 cm kæde. 

Lavet i 925 sølv, 599,- kr. 

 

Forglem mig ej eller kærlighedssmykke. 

Ørestikker i sølv med hår 299,- 

Ørestikker i sølv med aske 299,- 

Øreringe i sølv med perle vedhæng 399,- 

Tillæg for forgyldning med 14 karat guld 125,- kr. 

 

 

Forglem mig ej eller kærlighedssmykke 

Hjerte vedhæng i Resin med hår eller aske. Standart ophæng med 42 cm kæde. 

Lavet i 925 sølv, 599,- kr. 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

Forglem mig ej herrearmbånd med aflang glasperle med aske 

Flettet læder rem med stål magnet lås 399,- kr. 

Sort 

Brun  
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Forglem mig ej eller kærlighedssmykke 

Hjerte vedhæng i glas med aske. Farve:______________________________ 

Standart ophæng med 42 cm kæde. Lavet i 925 sølv, 599,- kr. 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

 

Forglem mig ej glas perle der passer til Pandora armbånd. Lavet i glas med aske. 

Laves med kerne i 925 sølv, 599,- kr. Farve:__________________________ 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 100,- kr. 

 

Forglem mig ej eller kærligheds ring med perle i Resin med hår eller aske. 

Lavet i 925 sølv, 599,- kr. Ring str.:__________________________ 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

 

Kærligheds armbånd flettet at halehår fra din hest/pony 

Armbåndet koster 699,- med sølv lås 

Tillæg for forgyldt med 14 karat guld 175,- 

Perle vedhæng i Resin med hår eller aske. Lavet i 925 sølv, 299,- kr. pr. vedhæng 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 125,- 

 

Skyts engel lavet i 925 sølv, 599,- kr. 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 255,- kr. 

 

Pote lavet i 925 sølv, 299,- kr. 

Tillæg i forgyldt med 14 karat guld 175,- kr. 

 

Sølvkæde 45 cm. 25,- kr.  Sølvkæde 50 cm. 50,- kr. 

Sølvkæde 60 cm. 100,- kr.  Sølvkæde 80 cm. 175,- kr. 

Sølvkæde 100 cm. 255,- kr. 

 

Sølvkæde FG m/14 karat guld 45 cm. 100,- kr. 

Sølvkæde FG m/14 karat guld 50 cm. 150,- kr. 

Sølvkæde FG m/14 karat guld 60 cm. 199,- kr. 

Sølvkæde FG m/14 karat guld 80 cm. 275,- kr. 

Sølvkæde FG m/14 karat guld 100 cm. 355,- kr. 

 

Smykket fremsendes til nedenstående efter betaling af smykke og fragt. 

Faktura til afregning fremsendes via mail, hvis andet ikke er aftalt: 

 

Købers: 

Fornavn:______________________  Efternavn:_____________________________ 

 

Adresse:_____________________________________________________________ 

 

Post nr.: ___________________ By:____________________ Tlf.: _______________ 

 

Mail adresse:__________________________________________ 

 

Hvis anden skal betale, bedes firma/navn og mailadresse oplyses her: 

 

_____________________________________________________________________ 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til 71940033 eller sende en mail: bymettep@jubii.dk 


