




Bernhard H. Mayer® artıq bir əsrdən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir və yüksək keyfiyyət 
standartları və ustalıq prinsiplərinə əsaslanır.  

Bernhard H. Mayer® şirkəti Almaniyanın qızıl şəhəri Pforshaymda 1871-ci ildə 
yaradılmışdır və bu günə qədər də yüksək keyfiyyətli məmulatlar istehsal edir ki, 
onların da əsasını bir əsrlik bilik və təcrübə təşkil edir.

Qarşımıza qiymətli daş və metallara daha çox qiymət vermək və bəzək əşyaları və 
saatları ən nəcib alıcılara təqdim etmək məqsədi qoyaraq, biz eksklyuziv, dizayner 
və ustalarımızın yüksək sənətkarlığı və ilhamı ilə hazırlanmış məhsullar təklif edirik. 

Yüksək istehsal keyfiyyəti

Bernhard H. Mayer® şirkəti tərəfindən hazırlanmış eksklyuziv saatlar və zərgərlik 
məmulatları yüksək keyfiyyət və ustalıq standartlarına cavab verir.  

Bernhard H. Mayer® şirkətinin bütün məhsullarının yaradılması, işlənməsi və istehsalı 
zamanı təyin edilmiş ənənələrdən istifadə edilir. Gözəl saatlar İsveçrə saat işinin 
standartlarının ənənələrinə görə istehsal edilir, qiymətli daşlar və metallar isə ən yaxşı 
zərgərlik məktəblərinin məsləhətləri ilə seçilir və bəzək əşyalarına çevrilir.  

Bernhard H. Mayer®  şirkəti hər zaman öz məhsullarının yüksək keyfiyyət meyarlarına 
müvafiq olmasına diqqət edir.



BERNHARD H. MAYER® SAATLARI

Bir əsr bundan öncə qurulan təməl gələcəkdə də uğurla 
çalışacaq. Bernhard H. Mayer® müxtəlif zövqlərə uyğun saatlar 
təklif edir. Bütün Bernhard H. Mayer® saatları İsveçrə keyfiyyət 
standartları və dəqiqliyi əsasında İsveçrədə istehsal olunur. Həm 
texniki, həm də estetik cəhətdən bizim keyfiyyət ənənələrinə 
və mahirliyə sadiq saatsazlarımızın xüsusi ustalıq və qeyri-adi 
bacarıqları reallaşdırılmışdır.



La  Ro y a l e  |  Ou r anos  |  D i amond  S t a r l e t t e  |  L ad y  Moonbeam |  S t e l l a

Zər i f l iy i  i fadə edən k lass ik model lər in gözəl l iy in i 
q iymət ləndir in.

K L A S S İ K A



La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella

Hər geyimə yaraşan və sizə şıq görünüş verən La Royale saatı ilə 
özünüzü dünyaya fərq və zövqün adamı kimi təqim edin. Onun 
gümüş siferblatı üzərindəki qızıl saat nişanları davamlı möhkəmlik 
üçün paslanmaz poladdan düzəldilmiş PVD qızıl qatlı korpusla 
mükəmməl şəkildə uyuşur. Məhdud sayda, 1999 ədəd hazırlanmış 
La Royale saatı 50 metrə qədər dərinlikdə sukeçirməzliyə malikdir 
və etibarlı İsveçrə avtomatik mexanizmi ilə hərəkətə gətirilir.

Tarix indikatoru | Paslanmaz polad | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir 
şüşə | Krokodil dərisi imitasiyalı qara rəngli dəri qayış | 
Swiss Automatic - ETA mexanizmi | Diametri 40 mm

La Royale I  Keyfiyyətin Özü







La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella

Ouranos saatları siferblat və əqrəblərin sadələyi fonunda qızılı 
rəngli korpusu ilə seçilir. Bu İSveçrə saatları sadə, lakin dəblidir və 
köhnəlməyən dizaynın klassik nümunəsidir.

Tarix indikatoru | PVD qızıl səth | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə | 
Qara timsah dərisindən kəmər | Swiss Quartz - Ronda mexanizmi | 
Diametri 38 mm

Ouranos I Zamanla Sınaqdan Keçir i lmişdir



La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella

“Brilyantlar xanımların ən gözəl dostlarıdır.” Bu kəlam onillər bundan 
qabaqkı qədər doğru və inandırıcı səslənir. Öz dəbdəbəli gözəlliyi 
və əzəməti ilə brilyantlar romantikanı taclandıran cəvahiratdırlar və 
onların məxsusi dəyəri heç zaman insanların qəlbində və şüurunda 
azalmır. Gerçək parıltının qadın gözəlliyini yaxalayan, Bernhard H. 
Mayer® Diamond Starlette saatı özünün zərif işlənmiş paslanmaz 
polad korpusunda yetmiş beş parça nəşəsaçar və valehedici 
brilyantları nümayiş etdirir. Məftunedici gözəlliyə malik bu saat 
məhdud sayda cəmi 4,999 ədəd buraxılmışdır.

Tarix inidkatoru | Paslanmaz poladdan şümşək korpus, 0.35 
kt bütöv taraşlı brilyant | Həqiqi dəri qayış | Swiss Quartz-ETA 
mexanizmi | Diametri 34 mm

Diamond Star let te I Cah-Cəlal ın Şöləsi



La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella

Xüsusi tədbirlər və gündəlik istifadə üçün müvafiq olan zərif Lady Moonbeam 
saatları ilə sadəlik nişanı. Mavi kaboşon və gümüşü siferblatlı bu mexaniki İsveçrə 
saatı sizin üçün həqiqətən də ölməz klassikaya çevriləcək.

Tarix inidkatoru | PVD qızılı korpus | Mavi kaboşon burma mexanizmi | 
Şüa təsvirli gümüşü siferblatə | Swiss Quartz - Ronda mexanizmi | Diametri 28 
mm

Lady Moonbeam I Mükəmmək Sadəlik



La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella

Zərif, hamar, şümşək və sadə tərtibat, İsveçrə mexanizminin dəqiqliyi və 
qüsursuz zövqün və özünəinamın nümayişi; Stella saatı ilə arzu edəcəyiniz 
başqa heç nə yoxdur. Öz ağıllı görünüşü ilə bu saat sizin tərəfdaşlarınıza 
haqqınızdakı hər şeyi söyləyəcəkdir: etibarlı və bəsirətli intellektual iş qadını 
Sapfir şüşənin aydınlaşdırıcı təbəqəsi və tarixi göstərən göz pəncərəsi sizin 
gündəlik çevikliyinizi təmin edəcəkdir.

Tarix indikatoru | Paslanmaz polad | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə |  
Krokodil dərisi imitasiyalı qara rəngli dəri qayış | Swiss Quartz - Ronda 
mexanizmi | Diametri 32 mm

Ste l la  I Etibar Sizə Yaraşan Ünsürdür



Ch r onomax  |  Sp i t f i r e  |  Nau t i c u s

Dinamik və idman formal ı  insanlar  üçün xüsusən 
yaradı lan bu et ibar l ı  yo ldaşla mükəmməl o lun.

İ D M A N  S A A T L A R I



Chronomax | Spitfire | Nauticus

Güc və qüvvətin dolub daşan təlatümü bu əzələ görünüşlü saata 
adını verən iki əsas sifətdir. Chronomax onu taxanı dəbdəbə və 
nüfuzun daha üstün səviyyəsinə qaldırır. İşıqsaçan rəqəmlər, 
xronoqraf və tarix, etibarlı İsveçrə mexanizmi və sivri konturlara malik 
kişisayağı üslub sizi bütün dostlarınızın yanında müşayiət edəcək 
unudulmaz ahəng yaradır.

Xronoqraf | Böyük tarix gözü | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə | 
Paslanmaz polad | Həqiqi dəri qayış | Basma düyməli bənd | 
Swiss Quartz - Ronda mexanizmi | Diametri 41 mm

Chronomax I Ətrafınızdakıları  Üstələyin



Chronomax | Spitfire | Nauticus

Chronomax I Ətrafınızdakıları  Üstələyin

Sərgüzəşt sevən üslubunuzu Bernhard H. Mayer® Spitfire saatı ilə vurğulayın; II 
Dünya Müharibəsinin əfsanəvi qırıcı təyyarəsinin şərəfinə adlandırılmış müasir və 
ilhamverici saat. Üzərinə Spitfire təyyarəsinin piktoqrafik şəkli həkk olunmuş qara 
siferblatın fonunda qalın tərtibatı ilə seçilən açıq narıncı rəngli işıqsaçan rəqəmlərlə 
öz qəlbinizdəki cəsarət alovunu atəşləndirin. Şümşək polad korpus daxilində 
etibarlı İsveçrə mexanizmi yerləşir və 3 saatlı tarix gözü üslubun funksionallıqla 
ahəngini vurğulayır. Spitfire saatı bu möhtəşəm parçanı tamamlayan və 
daxilinizdəki atəşi yandıracaq əzmkar ifadə nümayiş etdirən narıncı naxışlı qara 
dəri qayışı ilə seçilir.

Üzərinə Spitfire təyyarəsi həkk olunmuş və paslanmaz poladdan düzəldilmiş kip 
oturdulan korpus qapağı | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə | Narıncı tikiş naxışlı 
qara rəngli təbii dəri qayış | Swiss Quartz - Ronda mexanizmi | Diametri 41 mm

Spit f i re I  Cəsur Qəlbl i



Chronomax | Spitfire | Nauticus

Yüksək keyfiyyətli saat istehsalı ənənəsinə sadiq 
qalaraq, Bernhard H. Mayer® Nauticus saatını, kişilər 
üçün dəbli və idman üslublu saatlar kolleksiyasında ən 
yeni parçasını təqdim edir. Yüksək dalğalı dənizlərdə 
yarış üçün mükəmməl olan Nauticus saatı 500 metrə 
qədər dərinlikdə suya davamlıdır. Görkəmli tərtibatlı 
25 daşla bəzədilmiş Nauticus saatının öz dəqiqiliyi və 
üslubu iləsizin həyat tərzinə ayaq tutuşdurmasına imkan 
verin.

Tarix indikatoru | Paslanmaz polad | Mineral şüşəli 
paslanmaz polad qapaq | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir 
şüşə | Swiss Automatic - ETA mexanizmi |  
Diametri 43 mm

Naut icus I Uca Dalğaların Fövqündə



La  Ré t r o g r a de  I I  |  L a  Ré t r o g r a de  I I  Go l d  |  Be l l e z a  Magnum |  L a  V i d a  Ce r am i c  |  Se r enade 

Öz üslubu i lə  yaşayan qadın və k iş i lər in qeyr i  adi  xarakter in i 
nümayiş etd i r i r .

D Ə B



La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade 

Fərdilik və üslubu vurğulayan La Rétrograde II saatları zəriflik və 
dəqiq vastı özündə birləşdirir. Bu saat böyük siferblatı və 4, 8 və 
12 rəqəmlərinin Ərəbcə olması ilə seçilir. Hamar səthli paslanmayan 
polad korpusun arxasında keyfiyyətli İsveçrə mexanizminin dəqiqliyi 
gizlənmişdir. Siferblatın aşağı hissəsində geniş vaxt pəncərəsi, 60 
saniyəlik saniyə göstərən və həftənin gününü göstərən yer vardır. 
Bu qeyri-adi saatların sayı məhduddur - cəmi 4,999 ədəd.

Həftənin günü | Vaxt Pəncərəsi | Aydınlaşdırıcı təbəqəli qabarıq 
sapfir şüşə | Həkk olunmuş seriya nömrəsi | Paslanmayan Polad 
| Qara timsah dərisindən kəmər | Düyməli bənd | Swiss Quartz - 
Ronda mexanizmi | Ölçülər 51 x 42 mm

La Rétrograde II I Sadəcə gözəçarpan Deyil



La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade 

Əvvəlki saatı xatırladaraq, La Rétrograde II Gold qızılı korpusu 
ilə seçilir və təntənəli tədbirlər üçün idealdır. Bu saat böyük 
siferblatı və 4, 8 və 12 rəqəmlərinin Ərəbcə olması ilə seçilir. 
Siferblatın aşağı hissəsində geniş vaxt pəncərəsi, 60 saniyəlik 
saniyə göstərən və həftənin gününü göstərən yer vardır. Bu 
qeyri-adi saatların sayı məhduddur – cəmi 1,999 ədəd.

Həftənin günü | Vaxt Pəncərəsi | Aydınlaşdırıcı təbəqəli qabarıq 
sapfir şüşə | Həkk olunmuş seriya nömrəsi | PVD qızılı korpus | 
Qara timsah dərisindən kəmər | Düyməli bənd | Swiss Quartz - 
Ronda mexanizmi | Ölçülər 51 x 42 mm

La Rétrograde I I  Gold I  Qızıl Vaxt



La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade

Səyahət zamanı zərif və ya gündəlik görünüşə malik olmaq 
istəyinizdən asılı olmayaraq Belleza Magnum bunu sizə bəxş 
edəcəkdir. Qara rəngli kvadrat görünüş, iri rəqəmlər, böyük ölçülü 
ikinci vaxt zonası və tarix indikatorları ilə bu saat onu taxan üçün 
adilərin fövqündə dayanmağın ifadəsidir.Hər görünüşə xüsusiyyət və 
cizgi qatan Belleza Magnum arzusunda olduğunuz hər şeyi etməyi 
asanlaşdırır. Etibarlı İsveçrə mexanizmi, aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir 
şüşə və 50 metrə qədər dərinlikdə su keçirməzlik qabiliyyəti ilə yalnız 
bir şey mümkün deyil: hisslərinizin ardınca getməmək.

Tarix indikatoru | İkinci vaxt zonası | Paslanmaz polad | 
Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə | Krokodil dərisi imitasiyalı qara 
rəngli dəri qayış | Basma düyməli bənd | Swiss Quartz-Ronda 
mexanizmi | Ölçüləri 45 x 36.3 mm

Belleza Magnum I Sizin Səfər Yoldaşınız



Belleza Magnum I Sizin Səfər Yoldaşınız



La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade



Klassik və müasir çağın ən mükəmməl sintezini təcəssüm etdirən La Vida 
Ceramic öz gününə bir az əyləncə qatmaq istəyən modapərəst xanımlar 
üçün ən ideal seçimdir. Onun nadir ağ kaşıdan hazırlanmış korpusu parlaq 
kubvari sirkonlarla naxışlanmış çənbərlə birlikdə təqdim olunur. Bu saatda 
özünəməxsus müasir zəriflik duyğusu vardır və onun sədəfdən hazırlanmış 
xarici halqa ilə haşiyələnmiş saniyələri göstərən siferblatı saatın üz tərəfindəki 
mürəkkəb təfərrüatları ustalıqla ört-basdır edir. Gümüşdən hazırlanmış 
əqrəblərin işıqsaçan bəyaz fraqmentləri bununla sanki vaxtın bu dərəcədə 
asan olmayacağını söyləyir.

Zövqünüzə görə seçə biləcəyiniz üç ədəd qolbağın hər biri sizin özünəməxsus 
tərzinizə uyğunlaşdırıla bilər. Əsas məsələ sizin görünüşünüzü nəyin 
təcəssüm etdirməsindədir. Yəni qolbağ daha klassik və nəfis bəyaz rəngli 
timsah dərisindən yoxsa şux və qıvraq üslubda çəhrayımtıl rəngli sukeçirməz 
dəridən hazırlanmış olmalı? Yoxsa avanqard üslubu ilə göz qamaşdıran ən 
superdəbli və əyləncəli bəyaz keramikadan hazırlanmış qolbağ olmalı?

Zamana sığmayan qadın zərifliyi və baş gicəlləndirən gözəlliyə bürünmüş 
dünyaya qədəm basmağa hazır olun. 

Kiçik saniyə siferblatı | Aydınlaşdırıcı təbəqəli sapfir şüşə | Tarix indikatoru | 
Diametri 41 mm | Swiss Quartz - ETA mexanizmi | 36 sirkon | Timsah dərisi 
imitasiyalı dəri qolbağ və ya çəhrayımtıl dəri qolbağ və ya keramik qolbağ

*La Vida Ceramic seçiminizə görə bir qolbağla birlikdə təqdim olunur.

La V ida Ceramic  I  Zərif  və Parlaq



La Rétrograde I I  |  La Rétrograde I I  Gold |  Bel leza Magnum  |  La Vida Ceramic |  Serenade

Gecə havasında sonet pıçıldısı kimi Serenade saatları gözəl qadınlar üçün 
oxunan serenadalara mükəmməl əlavə olacaqdır. Bizim saatsazlarımız 
tərəfindən yaradılan Serenade saatları kaboşin başcıqlı gözəl uzunvari 
polad korpus formasında hazırlanmışdır. Mükəmməl İsveçrə kvars 
mexanizmi və gümüşü siferblat sapfir kristaldan olan dolu şüşə ilə 
mühafizə olunur. Bu cür səmavi mavi rəngli kəmərli saat taxan qadınlardan 
gözü çəkmək mümkün deyil.

Kaboşon korpus | Çıxarılan arxa korpus qapağı | Paslanmayan polad | 
Sapfir kristal dolu şüşə | Mavi  dəri kəmər | Swiss Quartz-ETA mexanizmi | 
Ölçülər 23 x 31 mm

Serenade I Xüsusi İncəl ik



BERNHARD H. MAYER® ZİNƏT ƏŞYALARI

Bernhard H. Mayer® şirkəti incə rəngi, parlaqlıq və dizaynı ilə seçilən bir çox 
zərif klassik və müasir zinət əşyaları təklif edir. Qiymətli metal və daşlar aparıcı 
zərgərlik təşkilatlarının məsləhətlərinə müvafiq seçilir və istifadə olunur.  

Hər bir zinət əşyası təcrübəli ustalar tərəfindən böyük sevgi və məharətlə 
hazırlanır.





Bəzən ən kiçik məxluqlar belə ən qeyri-adi qabiliyyətə sahib olurlar, lap elə kolibri quşu kimi. Öz zirəkliyi, enerjisi 
və işini görməyə bağlılığı ilə bir rəmzə çevrilmiş kolibri quşu burada ağ qızıl asma və silueti ətrafında cizgilər 
yaradan incə brilyantlarla təmsil olunmuşdur.

18 K ağ qızıl, 0.0715 kt brilyant, H, SI, 2.19 q; Hədiyyə olaraq rodium qatlı zəncir

Çox zərif görünüşlü üçyarpaq asma bəzək şıqlığına və incəliyinə rəng qatan 18 K-lıq sarı qızıl və möhtəşəm 
brilyantlarla göz oxşayır. Məlahət çalarlarına bürünmüş nəfislik və dəbdəbə mücəssəməsi olan bu əcaib gözəlliyi 
sirli müammanın qüsursuz mənası ilə birlikdə taxın.

18 K sarı qızıl, 0.015 kt brilyant, H, SI, 1.37 q; Hədiyyə olaraq qızıl qatlı zəncir

Sadə gözəllik sizə bu qızıl asma bəzəyi gündəlik olaraq taxmağa imkan verir. Qadınsayağı, şıq və taxılması rahat 
olan bu asma bəzək 18 K sarı qızıldan düzəldilmişdir; açıq kürə şəklində və gözəl parıltıya malik olub brilyant 
qaşlı ağ qızıl bəndlə bərkidilmişdir.

18 K sarı qızıl, rodium qatlı, 0.045 kt brilyant, H, SI, 2.45 q; Hədiyyə olaraq qızıl qatlı zəncir

Şövqün Həyəcanı

Sir lər Xəzinəsi

Həyatın Dövranı





Pandora’s Pendant asqısı 18 karatlıq ağ v çəhrayı qızıldan hazırlanmış və 
brilyantlarla bəzədilmiş zərif zinət əşyasıdır. Çəhrayı qızılın daxilində ağ qızılla birgə 
bucaqvari yerləşməsi asqıya çılğınlıq, parlaq brilyantlar isə xüsusi nəciblik verir.   

Pandora’s Pendant asqısının cazibəsi hər zaman sizə diqqətləri cəlb edəcək. 

18 K ağ və çəhrayı qızıl, 0.06 k brilyant, H, SI, 2.57 q; Tamamilə rodium asqı

Forever Diamond Pendant asqısı 18 karatlıq ağ qızıldan hazrlanmış və sevgililər 
arasında olan nəcib sevgini ifadə edir. Ürək formalı asqı bir tərəfdən qara, digər 
tərəfdən isə ağ brilyantlarla bəzədilmişdir və onların bu cür qoşuluğu insanı heyran 
edir. Zərif əyingənliklər asqıya incə romantika, qiymətli daşların ahəngi isə cəlbedici 
sehir verir. 

18 K ağ qızıl, 0.115 k ağ və qara brilyantlar, H, SI, 3.06 q; Tamamilə rodium asqı

Çılğın Dizaynl ı  Nəcibl ik

Sevgidə Yüksək Dəb



Latın və qədim alman mənşəli füsunkar Amelia adı bir insanın 
müvəffəqiyyət naminə göstərməli olduğu ən böyük səyləri 
təcəssüm etdirir. Təmtəraqlı yarpaq tikanı və markiza görünüşlü 
tərtibata malik Amelia Diamond Pendant 18 K ağ və sarı qızıla 
və parlaq brilyant damlalarına bürünmüş qızıl məxrəci təcəssüm 
etdirir.

18 K ağ və sarı qızıl, 0.05 kt brilyant, H, SI, 2.75 q; Hədiyyə olaraq 
qızıl qatlı zəncir

Yaşıl Tikanlar Məharəti



Yaşıl Tikanlar Məharəti

Klassik cəvahirat parçası olan Duchess Pearl Pendant asma 
bəzəyivalehedici və cazibədar tərtibat ilə mükəmməl yumruluğa və 
hamarlığa malik ideal ağ rəngli şirinsu incisini təqdim edir. Bu nəfis 
və möhtəşəm naxış parçası sizin şəxsi üslubunuzu mütləq şəkildə 
göstərir və vurğulayır.

18 K ağ qızıl, 0.10 kt brilyant, H, SI, 3.45 q, şirinsu incisi; 
Hədiyyə olaraq 18 K ağ qızıl bəndli parça zəncir

Şah Əsəri





Topazın sevgi və bağlılıq simvolu olduğu və bir çox müalicəvi və sehirli qüvvələrə malik olduğu 
hesab edilir. Bundan əlavə topazın insana ilham verdiyi və işə bağlılığı əlaməti olduğu qeyd 
edilir. Əyingən, dəbli və ehtiraslı Jazzy Blue Topaz Diamond Pendant asqısı mavi topazın ağ 
qızılla yaratdığı parlaqlığı ilə tamamilə gözqamaşdırıcı effekt verir.

18 K ağ qızıl, 0.07 k brilyant, H, SI, mavi topaz, 4.11 q; 18 k ağ qızıldan asqı

Musiqi aləmində insanın ruhu və əqli simfoniyanın əlindədir.  Estetika aləmində Symphony of 
Diamond Pendant asqısına bir baxışla simfoniya qəlbləri və arzuları valeh edir.   

18 karatlıq qızıl üzərində yerləşmiş bol brilyantlar Symphony of Diamond Pendant asqısına 
əzəmətli görünüş verir. Onun parlaq naxışı göz qamaşdırır və uzaqdan və yaxından nəzəri 
cəlb edir.

18 K ağ qızıl, 1.70 k brilyant, H, SI, 8.82 q; 18 k ağ qızıldan asqı

*Kupon qəbul edən mağazalarda satılır

Ehtiraslı və Cazibədar

Zənginlik Orkestri





Hoo Allah – Muəlmanlar üçün müqəddəs sözdür. Allah hər zaman sizinlə olsa, bu sizə bütün məqsədlərinizə çatmağa 
yardım edəcək. Hoo Allah Diamond Pendant asqısı yalnzı zinət əşyası deyil, eləcə də inancın simvoludur. O qızıl və 
yeddi gözəl brilyantla bəzədilmiş və sizin Allaha inamınızın saflığını nümayiş etdirəcək.

Hoo Allah Diamond Pendant asqısında Allah sevgisi və dəb gözəl sintez edir və o hər bir müsəlman üçün əla hədiyyə 
ola bilər.

18 K sarı qızıl, 0.035 k brilyant, H, SI, 2.3 q; Tamamilə rodium asqı

Gold Crescent Islam Pendant asqısı 18 karatlıq sarı qızıl və brilyantlardan və İslamın əsas simvolları olan aypara və 
ulduz formasında hazırlanmışdır.

Qədim türk inamına görə gücü tərənnüm edən bu emblem artıq əsrlərdir ki, İslam dünyasına xidmət edir və birlik, 
açıqlıq və qələbəni və eləcə də müstəqillik və ilahi təbiəti ifadə edir. Gold Crescent Islam Pendant asqısı özü özlüyündə 
gözəl olmaqla bərabər sizin inamınız dan ulduzu kimi işıqlandıracaq.

18 K sarı qızıl, 0.08 k brilyant, H, SI, 2.4 q; Tamamilə rodium asqı

Simmetrik şəkildə yan-yana dayanmış iki başbarmaq formasında üzüaşağı istiqamətlənmiş əl kimi xalq arasında 
məşhur olan hamsa (“beş” deməkdir və əlin beş barmağını ifadə edir) xoşbəxtliyin, güc və qüvvətin, habelə bəd nəzərə 
qarşı mühafizənin simvoludur. Gözqamaşdıran ağ qızıl və parlaq brilyantlarla, qoyun Hamsa Diamond Pendant asma 
bəzəyi sizi əsrarəngiz çağlara, dincliyə və gözəlliyə götürsün.

18 K ağ qızıl, 0.07 kt brilyant, H, SI, 2.60 q; Hədiyyə olaraq rodium qatlı zəncir

Saf İnam

Əbədi Simvollar

Qoruyucu Cazibə



Zərif materiallardan hazırlanmış mükəmməl cəvahirat parçası olan Ayat 
Al-Kursi Amulet-i 18 K qızıla tutulmuş parlaq brilyantlarla bəzədilmişdir. 
Müqəddəs Allah kəlməsini əbədiləşdirmək üçün ekslüziv olaraq tərtib 
olunmuş bu möhtəşəm xatirə hədiyyəsi Quranın müqəddəs kəlamlarını 
qəlbinizə yaxın tutmaq üçün ideal vasitədir.

18 K sarı qızıl, 0.11 kt brilyant, H, SI, 5.85 q; Hədiyyə olaraq 18 K sarı 
qızıl karabin bəndli rezin qaytan

İncəl ik və Parlaql ıq



ENERJİ SERIYASI

Amezcua məhsullarında istifadə edilən texnologiya əsasında Bernhard 
H. Mayer® şirkəti zinət əşyaları və saatların sağlamlığı möhkəmləndirən 
xüsusiyyətləri olan Enerji Seriyası konseptini hazırlamışdır.

Biz yüksək enerji xüsusiyyətləri ilə zəngin həqiqi sənət əsərlərini qürur hissi 
ilə təqdim edirik.



Kvadrat damalardan qara siferblat, paslanmayan poladdan böyük korpus 
və timsah dərisini əvəz edən dərindən qara kəmərli müasir dizaynlı gözəl 
Force Ultimate saatı və ya eynilə paslanmayan poladdan olan 
Force Ultimate – Stainless Steel saatı öz sahibinin görünüşü və üslubunu 
vurğulayır.  Daxilində olan enerji kristalı müsbət enerji dalğaları yaradır ki, 
onlarda saat sahibinin enerji səviyyələrini yaxşılaşdırır və harmoniyalaşdırır.

Tarix göstəricisi | Enerji kristalı | Paslanmayan polad və enerji ilə 
zənginləşdirilmiş korpusun arxa tərəfi | Sapfir kristal | Qara dəri kəmər | Swiss 
Quartz - Ronda mexanizmi | Diametri 41 mm

Force Ultimate & Force Ultimate – Stainless Steel I
Qeyri-adi Yenil iklər



Qeyri-adi Yenil iklər



Sol : Allah Chi Pendant   I   Orta : Om Chi Pendant    I  Sağ : The V Chi Pendant

J ewe l l e r y  Ch i  P endan t s  I  Dəblə Yaxşı Yaşa



Bernhard H. Mayer® Jewellery Chi Pendant zinət əşyaları xüsusi şəkildə emal edilmiş 
təbii minerallar və yüksək temperatur sayəsində molekulyar səviyyədə şüşədən 
hazırlanır.  Minerallar və onların emalı metodunun bu cür birləşməsi unikal müsbəenerji 
sahəsi yaradır. Sahibinin hormonik və enerji səviyyələrinin artırılması ilə bərabər 
Bernhard H. Mayer® Jewellery Chi Pendants əşyaları elektron tüstünü zərərsizləşdirir.

ALLAH CHI PENDANT
Allah Chi Pendant asqısı təmiz gümüşdən hazırlanmış və mərkəzində ərəb hərfləri ilə 
Allahın adı yazılmışdır.

OM CHI PENDANT
Om Chi Pendant asqısı təmiz gümüş və mərkəzində induzim fəlsəfəsi və mifologiyasına 
aid Om simvolu həkk olunmuşdur.

THE V CHI PENDANT
Məşhur V hərfi biznes bazarında qələbə simvoludur. Bunu nəzərə alaraq V Chi Pendant 
asqısı təmiz gümüş üzərində ‘V’ hərfinin həkki ilə hazırlanmışdır.

925/- əyarlı gümüş və rodium səth; Yüksək Temperaturlu nanotexnologiyalarla 
hazırlanmış şüşə, 38 mm Ø, 5 mm

* Bütün Bernhard H. Mayer® Jewellery Chi Pendant asqıları 18 əyarlı sarı qızıl 
üzərində də əldə edilə bilər.

J ewe l l e r y  Ch i  P endan t s  I  Dəblə Yaxşı Yaşa

Emery Set müasir qadın və kişilər üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. 
Bu gözqamaşdırıcı qolbaq sahibinin enerji və hormonik səviyyəsini xeyli 
yüksəldir.

EMERY GENT
Qara silikon və paslanmayan poladdan olan idman üslublu ikili Emery Gent 
qolbağı kişi biləyində çox gözəl görünür.

Paslanmayan polad və qara silikon, 21 sm

EMERY LADY
Emery Lady paslanmayan poladdan və mərkəzində qara silikondan 
hazırlanmışdır və qatlanan bəndlə bərkidilir. Qolbağın zərif dəbli dizaynı və 
möhkəmliyi onu qadınlar üçün mükəmməl bəzək əşyası edir.

Paslanmayan polad və qara silikon, 19 sm

EMERY  SET  I  Biləyinizdə Maksimum güc
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