Kongelig
verdensnyhet

I desember lanserer Heyerdahl i Oslo en verdensnyhet helt utenom det vanlige.
Små kronejuveler i charms, laget av gull med glitrende edelstener så
langt øyet kan se. Vi snakker om: Royal Charms.
Tekst: Signy Klempe Foto: Thomas Aas

– Dette er prestisjecharms i en klasse for
seg, sier daglig leder av Heyerdahl, Thomas
Heyerdahl. Charmsene er laget av gult og
hvitt gull med diamanter og andre fargede
edelstener. Nå lanserer vi først tre ulike charms
modeller, deriblant en krone besatt med
diamanter, rubiner og smaragder. Deretter vil
det komme to nye modeller i halvåret over
tre år, sier Heyerdahl. Han legger til at hvert
charm er så eksklusivt og unikt at det kun vil
bli laget i en begrenset serie. Smykkene er like
fine alene som et anheng i et kjede, eller en
serie på flere charms på et armbånd. Han er
tydelig opprømt over den nye kolleksjonen.
Og med god grunn. Royal charms blir
kun å få hos Heyerdahl i Oslo.

Er det en person du ønsker å vie spesiell
oppmerksomhet, vet du nå hva du skal gi i
julegave.

Egen design

Kvalitet fremfor masseproduksjon kjennetegner
Heyerdahl Juveler. – Vi tror mange kunder
er opptatt av godt håndverk og unik design.
Heyerdahls medarbeidere har derfor høy
kompetanse innen faget. Stadig oftere lager de
smykker på spesialbestilling i samarbeid med
kunden.
– Først har vi et møte med kunden der vi
kartlegger hva han/hun er ute etter. Deretter
lager vi forslag til design, så kommer kunden
tilbake hvor vi blir enige om hvilken retning vi
skal gå. Prisoverslag blir gitt på forhånd før vi
setter i gang produksjon, sier Heyerdahl. På
denne måten får kunden et personlig og unikt
smykke det kun vil finnes ett av. Ønsker man
å gi sin kjære noe til en spesiell anledning,
er dette en glimrende måte å gjøre det på.
Ingenting sier ”jeg elsker

deg” som diamanter. Har du i tillegg vært
med å designe et eget smykke til den du
elsker – sier dette mer enn tusen ord.

Fokus på kundeservice

Heyerdahl butikkene er allerede godt
kjent for sin kundeservice, og nå går
de enda et skritt videre i å ta vare på
sine kunder. Snart vil alle som kjøper
diamantsmykker få en DVD med på
kjøpet. Heyerdahl forteller at han ønsker
å vise kunden hva som ligger bak det
smykket de akkurat har kjøpt. – Filmen

tar med kunden bak kulissene og viser
hvordan diamanthandel og bearbeiding
foregår, fra rådiamant til ferdig slipt
produkt. Filmen skal gi et innblikk i hvilke
kriterier som må til for at en diamant kan
klassifiseres som en god diamant.
– Den vil også vise våre kunder hvordan
et håndlaget smykke blir til, fra første
skisse til ferdig laget smykke.
Heyerdahl påpeker at butikkene kun
selger konfliktfrie diamanter.
– Våre diamantleverandører garanterer
at alle våre diamanter er fra konfliktfrie
områder i verden. De følger Kimberlytraktaten som 57 land nå har knyttet
seg til. Dette regulerer de etiske forhold
i verdikjeden fra rådiamant frem til
sluttkunde. Hos Heyerdahl kan man
derfor kjøpe diamanter med god
samvittighet.

Heyerdahl anbefaler derfor å rengjøre
smykkene en gang i måneden eller
oftere. For å rengjøre diamanter kan
man bruke rensemiddel man får kjøpt
i gullsmedforretninger, eller man kan
blande varmt vann, zalo og salmiakk
selv. – La diamantene ligge i femten
minutter, gå over med en tannbørste,
skyll av med vann, og tørk med en ren
klut. Det er heller ingen dum ide å sjekke
diamantsmykkene dine en gang i året hos
en kyndig gullsmed. Dette gjør Heyerdahl
butikkene gratis. – Metall slites, og det
er synd å miste en diamant bare fordi
metallet er slitt, eller at man har fått et
slag på en klo. – Det skal ikke så mye til
for å holde smykke like vakkert som den
dagen du kjøpte det. Et diamantsmykke
som blir godt ivaretatt ser like vakkert ut
om det er en dag gammelt eller hundre.

Ta vare på diamantene dine!

Har man først investert i et diamantsmykke er det viktig å ta godt vare på
det, og Gullsmed Heyerdahl har flere
gode tips. – Først og fremst er det
utrolig viktig å holde diamanten ren for at
stenen skal fungere optimalt. Forholdet
mellom diamant og luft et det som
skaper den fine glitrende effekten hos
diamanter, forteller Heyerdahl. Dersom
det legger seg smuss og skitt på stenen
så blir lysbrytingen annerledes, og
diamanten blir mer ”død” i sin glans.
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