




Umayal Collection  
Təbiətin gözəlliyinə hər şeydə şahid olmaq mümkündür. Bir nəzər yetirin və ən sadə 
cisimlərdə, istər meşə olsun, istər dəniz, ilham tapacaqsınız. Canlı meyvələrlə başını 
əymiş agac budağı, dərin mavi okeanın dibini bəzəyən mərcanlar, fəsillərin dəyişməsi – 
bütün bunlar rəssam və nəqqaşları min illər boyunca ilhama gətirməkdədir.

Dünya üzrə səyahət edən zaman Datin Umayal Eswaran  təbiətə o dərəcədə heyran 
olmuşdur ki, onun möhtəşəmliyini əks etdirən kolleksiya yaratmaq fikrinə gəlmişdir.

«Biz adətən təbiətin gözəlliyini adi bir şey kimi qəbul edirik. Ot saplaqlarının parıltısı, 
qızılgül ləçəklərinin zərif məxməri toxunuşu, buynuzlu mərcanın nəfis silueti – bütün 
bunlar təbiətin yaradıcılıq qabiliyyətinin nümunələridir. Ona haqqını ödəməyin ən gözəl 
yolu, onun məharətini təkrar etməyə çalısmaqdır və Umayal Collection bizim təbiətə 
mədhiyyəmiz olmuşdur», — Datin Umayal.
 
«Mənim təbii mirasımıza olan məhəbbətimi və həyatdakı gözəl şeylərə qarşı ehtiramımı 
birləşdirən bu kolleksiya sadə və incə şəkildə tərtib olunmuşdur, və ondan istifadə 
edənin zəriflik hissinə fərqli toxunuş olacaqdır. Bilirəm ki, o,  bütün dünyadakı qiymət 
verməyi bacaran qadınların ürəkləri və ruhları ilə birləşəcəkdir».

Ağac budaqlarının sadə gözəlliyi və dəniz mərcanlarının şəbəkə quruluşundan ilham 
alan Umayal Collection-un bütün parçaları çox incəliklə gümüşdən düzəldilmiş və 
zərif qiymətli daşlarla bəzədilmişdir. Parçaların hər biri onlara nadir sənət nümunəsi 
keyfiyyətini bəxş edən təcrübəli sənətkarlar tərəfindən hədsiz dərəcədə diqqətlə 
hazırlanmış əl işidir. Təbiəti ən üstün səviyyədə mədh edən Umayal Collection bəzəkləri 
hər kəsi özunə heyran edəcək.

RYTHM Foundation icra komitəsinin baş direktoru kimi Datin Umayal fondun 
abreviaturasında RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind – Ozunə yardım et ki, 
bəsəriyyətə yardım edə biləsən) əks olunan təməl prinsiplərinə sadiq qalır. Onun 
əsasını dünyada görmək istədiyimiz dəyişiklikləri özümüz etməyə başlamalıyıq 
ideyası durur. Umayal Collection bəzəklərinin satışından gələn gəlirin bir hissəsi 
RYTHM Foundation ianə ediləcəkdir ki, fond tərəfindən bütün dünya üzrə ən çox 
ehtiyacı olanlara yardım etmək üçün xeyriyyə məqsədilə istifadə olunsun.

RYTHM Foundation

RYTHM Foundation 1998-ci ildə əsasında QI Group yaradılan əsas prinsipləri əks etdirmək 
üçün yaradılmışdır. RYTHM Foundation məqsədi ehtiyacı olanlara yardım etməkdir. 
Buraya normal həyat şəraiti yaratmaq və ətraf mühitin qorunmasını təmin etmək daxildir. O 
həmçinin uşaqlarımızın – gələcəyimizin simvollarını bu gun və sabah sağlam və təhlukəsiz 
yaşamasından əmin olmağımıza yardım edir. RYTHM Foundation QI Group-un umumi 
döyünən ürəyi olaraq, işçilərin sosial vicdanını saxlayır və şirkətin əsas məqsədinin daimi 
xatırladıcısı kimi xidmət göstərir.
 

RYTHM Foundation barədə ətraflı məlumat üçün www.rythmfoundation.org saytına daxil 
olun.



Ice Queen Set  
Qışın oğlan çağında qardan boynunu əymiş ağacların 
göz qamaşdıran cah-cəlalı Ice Queen Set üçün ilham 
mənbəyidir. Çılpaq, büllur kimi şəffaf budaqların zərif 
gözəlliyi şümşək gümüş ağuşunda əsir olmuş və hər 
parçanı təntənə ilə diqqət mərkəzinə alan füsunkar 
şirinsu inciləri arasında ehtişam yaradır. Bu bənzərsiz 
dəstin asma və sırğalarından doğan nəfis buz əzəməti 
ilə qış gününə gözəllik rahiyəsi qatın.

Asma: Gümüş 925/- əyar, şirinsu inciləri, 11.2 qr; 
gümüş 925/- əyar zəncir

Sırğalar: Gümüş 925/- əyar, şirinsu inciləri, 6.8 qr

İlham

Elələri var ki, qışın yenilənmə fəsli – torpağın 
yuxuya getdiyi və özünə şəfa verdiyi zaman 
olduğuna inanır. Ancaq, torpaq nə qədər soyuqla 
əlbəyaxa olsa da, görülməyə dəyər sonsuz 
gözəllik hələ də var: günəşin şəfəqləri altında 
sayrışan təzə qarın parıltısı, budaqların uclarından 
sallanan buz salxımlarının şöləsi, ya da qışın 
möcüzələr dünyasında əylənmək üçün dünyaya 
gəlmiş canlıların təbiət qoynunda buraxdıqları 
zərif ləpirlər.







Nautilus Set  
Nautilusun qınındakı qeyri-adi gözəllik Nautilus Set-in heyranedici 

tərtibatında təcəssüm olunmuş və peridot daşının möhtəşəm yaşıl 
çalarları ilə tamamlanmışdır. Şümşək və çılpaq peridot daşlarının 

bir-birinə bənzəməyən naxışları bu parçalara zərifliyin fövqündə 
dayanan ecazkar bir görünüş bəxş edir. Dəst bəzək sancağı kimi 

taxıla bilən dəbdəbəli asma vasitəsilə müxtəliflik nümayiş etdirir; 
hər iki seçim bir cüt sırğa ilə mükəmməl ahəng yaradır və ayrıca 

taxlıldıqdakı qədər füsunkar görünür.

Asma: Gümüş 925/- əyar, taraşlanmış və xam peridot daşları, 8.0 qr;
əlavə qara rəngli parça zəncir

Sırğalar: Gümüş 925/- əyar, xam peridot daşları, 7.6qr

İlham

Hələ qədim yunanların yaşadığı dövrlərdən 
qovuqlu nautilusun qını mükəmməlliyin 

rəmzi olmuşdur. Onun mükəmməl spiralvari 
şəkli və sədəf parıltısı əsrlər boyu rəssam 
və nəqqaşları özünə cəlb edərək, bu sirli 

başıayaqlıların surətini canlandırmaq üçün 
onları ilhama gətirmişdir.





Rowan Set   
Rowan Set dəsti üvəz ağacının sirli cazibəsindən 
ilham almışdır. Xalis gümüşdən düzəldilmiş dəstə 

asqı, üzük və sırğalar daxildir. Hər bir element 
gümüs budaq şəklində işlənmiş, oval yaqut və 

taraşlanmış süleyman daşı ilə bəzədilmişdir, asqıda 
isə «duymə» adlanan şirinsu mirvarisi yerləşdirilmişdir. 

Antikorroziya səthi şahzadələrə layiq əzəmətli dəstin 
zərif gözəlliyini saxlamağa imkan verir.

Asqı: Gümüş 925/- əyar, yaqut, süleyman daşı, çay mirvarisi 13.17 
qr; gümüş 925/- əyar zəncir

Üzük: Gümüş 925/- əyar, yaqut, süleyman daşı, 9.55 qr

Tanalar: Gümüş 925/- əyar, yaqut, süleyman daşı, 7,26 qr

Ilham

Bütün ağacların və bitkilərin anası sayılan 
möhtəşəm üvəz ağacı güc və müdafiəni 

təcəssüm etdirir; qədim kahinlər onun 
möhkəm oduncağını yüksək qiymələndirmişlər, 

ağacın  budaqları və parlaq qırmızı meyvələri 
boyunbağlara çevrilmiş və qoruyucu həmayil 
kimi qədim zamanlarda istifadə olunmuşdur.



Sylvan Set  
Sylvan Set dəsti qəribə ilməkli və yarpaqlı liana 
sarmaşıqlarının sallanan budaqları olan meşələrə 
qarşı sevginin ifadəsidir. Dəstəyə gümüs asqı və 
sırğa daxildir ki, bu da bəzəyə vintaj forması verir. 
Parçalara xüsusi yaraşıq verən mavi topaz və xam 
apatitdən ibarət qiymətli daşlardır və onların aydın 
mavi səmanı əks etdirən parlaq rəngidir. Dəstin 
zərif xeyirxahlığı ən müxtəlif geyim və əhvala uyğun 
olacaq.

Asqı: Gümüş 925/- əyar, mavi topaz, xam apatit 12.68 qr; 
gümüş 925/- əyar zəncir

Tanalar: Gümüş 925/- əyar, mavi topaz, xam apatit 11.62 qr

Ilham

Əsatirlərə görə silvanlar meşələrin ruhani qoruyucuları olmuş 
və ağaclara göz-qulaq olaraq onları öz həyatları bahasına 
qorumuşlar. Onların bəziləri hətta öz evlərini qoruyacaqlarına 
and içdikləri ağaclarda tikmişlər. Onların bütün canlı 
varlıqlara, habelə onları əhatə edən bitki və ağaclara olan 
sevgiləri meşələri sağ-salamat saxlamağa kömək etmişdir. 







Misty Pendant  
 

Buynuzlu mərcanların zərifliyi və dumanlı kvarsın sirli 
cazibəsinin birləşməsi olan Misty Pendant asqısı heyran 
edir və nəzərləri cəlb edir. Asqının əsas bəzəyi – armud 

şəklində taraşlanmış dumanlı kvars daşıdır onun yumşaq 
rəng çalarları meşə üstünə çökən sübh dumanını xatırladır. 
Bu universal bəzəyi axşamlar asqı, gündüzlər isə broş kimi 

taxmaq olar.

Gümüş 925/- əyar, 9.69 qr; əlavə qara rəngli parça zəncir

Ilham

Duman – havada olan xırda su damcılarının 
kondensasiyası ilə bağlı təbiət hadisəsidir. 

Bəzi əfsanələrə görə duman qədim kahinlər 
tərəfindən idarə olunaraq düşmənlərindən 

qorunmaq üçün qoruyucu pərdə kimi istifadə 
edilmişdir. Duman həmçinin bəzi xalqlarda arzu 

və xəyalların qapısı kimi qəbul edilmişdir.



Seçilmiş Daşlar
Süleyman daşı

Deyilənlərə görə, süleyman daşı (qranat) güclü bərpa xüsusiyyətlərinə malik 
həyatverici daşdırBelə hesab edirlər ki, o ozunə inam, sadiqlik və sevgi hisslərini 
artırır. Özünəinamı, sədaqət və məhəbbəti təlqin etdiyi düşünülür.

Apatit

Apatit əsəbləri sakitləşdirir və bacarığı artırır. Sakitləşdirici xüsusiyyətləri 
sayəsində ondan meditasiya zamanı da istifadə olunur.

Dumanlı Kvars

Dumanlı kvarsdan stres, narahatlıq və digər neqativ fikirlərin aradan 
qaldırılması üşün istifadə edilir və o, öz sahibinə məyusluğu və qorxunu daha 
yaxsı dəf etməyə imkan verir.

Yaqut

Yaqut ehtiras rəngli daşdır və enerji və gümrahlıq mənbəyi olduğu hesab 
edilir.

Mavi Topaz

Mavi topazın sahibinə həyata müsbət gözlə baxmağa kömək etdiyi hesab 
edilir. Həmçinin deyirlər ki, bu daş insana mudriklik gətirir.

Peridot

Daha çox Kleopatranın sevimli daşı kimi məşhur olan peridot 
müvəffəqiyyətin və alicənablığın rəmzidir. Deyilənə görə yaşıl rəngli bu daş 
onları taxanlara uğur, firavanlıq və xöşbəxtlik gətirir, həm də onlara öz 
arzularını gerçəkləşdirməkdə yardım edir.

Mirvari 
Parlaq mirvari qoruyucu daş hesab edilir.  Onu məhəbbətin, saflığın və 
bütünlüyün rəmzi adlandırırlar. Coxlarına görə, o əmin-amanlıq və uğur 
gətirir.
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