




Umayal Collection  
Keindahan Alam bisa dinikmati di mana saja. Hanya dengan memandang, kita bisa mendapatkan 
inspirasi dari hal-hal paling sederhana di dalam hutan dan di lautan terbentang. Sebuah dahan 
pohon yang dipenuhi buah beri berwarna cerah, terumbu karang warna-warni di dasar lautan 
biru, musim yang terus berubah - semuanya dan lebih banyak lagi telah terbukti mengilhami 
ribuan seniman dan perancang selama beribu-ribu tahun.

Terpesona oleh keindahan alam yang ia saksikan saat melakukan perjalanan keliling dunia, 
Datin Umayal Eswaran terilhami untuk merangkum sebuah koleksi yang akan mencerminkan 
keindahan alam dalam seluruh pesonanya. 

“Kita kerap mengabaikan keindahan alam. Hamparan rumput yang cerah, kelopak bunga mawar 
yang lembut, dan siluet indah terumbu karang kipas laut, semuanya adalah contoh kreativitas 
yang ditampilkan oleh alam. Persembahan terbaik yang bisa kita lakukan terhadap Alam adalah 
berupaya meniru keelokannya. Umayal Collection adalah bentuk penghargaan kami kepada 
alam,” ucap Datin Umayal.

“Memadukan rasa cinta saya terhadap warisan alam dengan penghargaan saya kepada hal-hal
terbaik dalam hidup ini, koleksi ini dirancang untuk menjadi perhiasan yang sederhana 
tetapi anggun, dan akan memberikan sentuhan yang berbeda bagi penampilan mereka yang 
mengenakannya. Saya percaya bahwa perhiasan ini akan terhubung dengan hati dan jiwa para 
wanita yang bijak di seluruh dunia.”

Terilhami oleh keindahan sederhana dedahanan pohon dan tatanan rumit terumbu karang yang 
menakjubkan, perhiasan Umayal Collection dibuat dari perak dengan penuh sentuhan seni dan 
dihiasi dengan batu permata nan elok. Setiap perhiasan adalah buatan tangan para pengrajin dengan 
kecermatan tinggi, sehingga menjamin keunikan dan mutunya. Dibuat untuk meniru keindahan alam 
Umayal Collection adalah perhiasan yang menarik bagi mereka yang begitu mencintai alam.

Sebagai anggota eksekutif RYTHM Foundation, Datin Umayal mengikuti falsafah mendasar 
dalam Yayasan tersebut – RYTHM, adalah singkatan dari ‘Raise Yourself To Help Mankind’ 
(Tingkatkan Dirimu untuk Menolong Sesama Manusia), berdasarkan gagasan untuk menciptakan 
perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Sebagian dari hasil penjualan Umayal Collection akan 
disumbangkan ke RYTHM Foundation, untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam kegiatan amal di 
seluruh penjuru dunia, untuk membantu mereka yang paling membutuhkan.

 

Tentang RYTHM Foundation
RYTHM Foundation dibentuk guna mencerminkan landasan didirikannya QI Group sejak tahun 
1998. Misi dari RYTHM Foundation adalah untuk membangun peluang dan kepedulian bagi 
mereka yang memerlukan. Yayasan bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang layak 
dan melindungi lingkungan untuk membantu kelanggengan. Yayasan juga berusaha keras untuk 
memastikan bahwa anak-anak kita – simbol masa depan kita – aman dan mendapat dukungan, 
kini dan esok. RYTHM Foundation adalah detak jantung perusahaan dari QI Group, menjaga 
agar kesadaran sosial karyawan tetap hidup dan berfungsi untuk selalu mengingatkan akan 
tujuan inti Perusahaan.

Untuk mengenal RYTHM Foundation lebih lanjut, kunjungi www.rythmfoundation.org.



Ice Queen Set  
Keelokan pohon berlapiskan salju yang gemerlap di 
musim dingin merupakan inspirasi dari Ice Queen 
Set. Keindahan dari ranting-ranting polos bagaikan 
kristal diungkapkan dalam perak yang dipoles
dengan aksen mutiara air tawar memikat yang
menciptakan titik fokus yang sempurna untuk
setiap rangkaian. Bangkitkan keelokan musim
dingin dengan kecantikan bernuansa es dari liontin 
dan giwang dalam set yang tiada taranya ini.

Liontin: Perak 925/-, Mutiara air tawar, 11,2 g; rantai perak 925/-

Giwang: Perak 925/-, Mutiara air tawar, 6,8 g

Inspirasi

Banyak orang percaya bahwa musim dingin adalah
musim pembaruan - waktu di mana bumi tidur dan
memulihkan dirinya. Namun, walau daratan dicekam
dingin, masih ada keindahan abadi yang dapat dinikmati:
dalam kilauan salju segar yang disinari matahari,
dalam gemerlap bunga es di ujung ranting, atau
jejak-jejak halus pada bentang alam dari makhluk
yang lahir untuk bersuka-ria dalam keajaiban
negeri musim dingin.







Nautilus Set  
Keindahan menakjubkan dari kerang nautilus terpancar dalam 

rancangan berkarisma dari Nautilus Set, yang dipercantik 
oleh warna hijau mulia dari peridot. Tekstur yang kontras dari 

kombinasi peridot poles dan kasar memancarkan keindahan 
dari dalam yang memukau namun anggun. Set ini menawarkan 
keluwesan melalui liontin yang dapat digunakan sebagai bros; 
kedua jenis penggunaan tetap serasi dengan sepasang giwang 

yang juga memesona apabila dikenakan tanpa pasangannya.

Liontin: Perak 925/-, peridot poles dan kasar, 8,0 g;
kalung dari kain hitam cuma-cuma

Giwang: Perak 925/-, peridot kasar, 7,6 g

Inspirasi

Sejak masa Yunani kuno, kerang nautilus berbilik 
telah menjadi lambang kesempurnaan.  Geometri 

spiral yang sempurna dengan kemilau bak mutiara 
telah memikat para seniman dan perancang sepanjang 
masa, memberikan inspirasi untuk meniru keindahan 

cephalopoda yang hampir mistis ini.





Rowan Set   
Rowan Set diilhami oleh daya tarik magis
dari pohon rowan. Dibuat dengan tangan

dari perak sterling, rangkaian perhiasan ini terdiri 
dari liontin, cincin dan sepasang giwang.

Setiap potong perhiasan dirancang agar terlihat 
menyerupai dahan pohon, dihiasi dengan batu 
permata rubi berbentuk oval dan batu permata
garnet yang diasah, sementara liontinnya juga

dihiasi dengan sebutir mutiara air tawar,
Dengan lapisan anti-noda untuk menjaga 

keelokannya, rangkaian perhiasan ini memiliki 
keanggunan yang megah bak seorang putri.

Liontin: Perak 925/-, rubi, garnet, mutiara air tawar,
13,17 g; rantai perak 925/-

Cincin: Perak 925/-, rubi, garnet, 9,55 g

Giwang: Perak 925/-, rubi, garnet, 7,26 g

Inspirasi

Dianggap sebagai induk dari semua pohon dan
tumbuhan, pohon rowan yang anggun melambangkan
kekuatan dan perlindungan; para penyihir di masa lalu 

menghargai kayunya yang kokoh dan ranting pohon
serta buah berinya yang berwarna merah cerah

dijadikan sebentuk kalung dan digunakan
sebagai jimat pelindung di masa lalu.



Sylvan Set  
Sylvan Set melambangkan kecintaan terhadap 
hutan dengan simpul dan ulir unik yang merupakan 
perwujudan sulur berdaun yang menjalar dari 
pohon. Rangkaian perhiasan yang terdiri dari 
liontin dan giwang ini dibuat dengan cerdik dari 
bahan perak sehingga memberikan tampilan 
perhiasan yang kuno. Dihiasi dengan batu permata 
topaz biru dan kristal apatit, warnanya yang 
bercahaya mencerminkan langit yang biru cerah. 
Keindahan rangkaian perhiasan ini dapat menjadi 
pelengkap bagi berbagai busana dan suasana hati.

Liontin: Perak 925/-, topaz biru, kristal apatit,
12,68 g; rantai perak 925/-

Giwang: Perak 925/-, topaz biru, kristal apatit, 11,62 g

Inspirasi

Dalam mitologi, Sylvan adalah penjaga spiritual hutan, yang 
mengawasi hutan dan melindunginya dengan nyawa mereka. 
Sebagian dari mereka bahkan membuat rumah di dalam pohon yang 
mereka bersumpah untuk melindunginya. Kecintaan mereka akan 
semua makhluk hidup, dan juga berbagai tumbuhan dan pohon di 
sekitar mereka, membantu menjaga agar hutan tetap aman.







Misty Pendant  
Misty Pendant memadukan keanggunan kipas laut dengan 

kuarsa kelabu yang mistis, sehingga menghasilkan 
perhiasan memikat yang menarik perhatian orang yang 

melihat. Liontinnya dihiasi dengan batu permata persegi 
yang berbentuk buah pir dengan warnanya yang gelap 

mengingatkan pada kabut pagi yang menyelimuti hutan. 
Anda dapat mengenakannya sebagai liontin di malam hari 

dan bros di siang hari.

Perak 925/-, kwarsa kelabu, 9,69 g; tali kain hitam cuma-cuma

Inspirasi

Kabut adalah fenomena alam yang terjadi berupa 
tetes-tetes air yang tertahan di udara. Dalam 

sejumlah legenda, kabut dapat dimanipulasi dan 
digunakan oleh para penyihir sebagai pelindung, 
sehingga mereka bisa bersembunyi dari musuh. 

Kabut juga dianggap oleh sebagian orang sebagai 
pintu menuju dunia visi dan impian.



Garnet

Garnet dianggap sebagai batu revitalisasi dengan efek
regeneratif yang kuat. Dianggap sebagai pendorong rasa
percaya diri, pengabdian, dan cinta.

Apatite

Batu apatit diyakini dapat mengurangi ketegangan, dan di saat 
yang sama bisa mendorong tingkat kreativitas yang lebih tinggi. 
Berkat daya penenangnya, batu ini dapat digunakan sebagai alat 
bantu meditasi.

Kwarsa Kelabu

Kwarsa Kelabu digunakan untuk mengurangi ketegangan,
kecemasan dan pikiran negatif lainnya, sehingga pemakainya 
dapat mengenyahkan dengan mudah segala kekecewaan dan 
kekalutan di masa lalu.

Rubi

Memiliki warna gairah, rubi adalah sumber energi dan kekuatan 
yang bagus, diyakini dapat meningkatkan kejernihan visualisasi 
mimpi, sembari membantu keberanian dan antusiasme dalam 
kehidupan.

Topaz Biru 

Topaz biru yang menenangkan diyakini dapat membantu 
pemakainya untuk fokus pada wawasan positif dalam kehidupan. 
Batu ini konon juga membawa kearifan.

Peridot

Seringkali disebut sebagai batu permata kesukaan Cleopatra, 
peridot merupakan simbol sukses dan kehormatan. Permata
berwarna hijau ini dipercaya membawa keberuntungan,
sukses dan kebahagiaan kepada pemakainya, selain membantu 
mewujudkan impian mereka.

Mutiara

Mutiara yang berkilau dianggap sebagai batu pelindung.
Dipandang sebagai simbol cinta, kemurnian dan integritas, dan 
juga diyakini membangkitkan ketenangan dan peruntungan baik.

Batu-batu yang Ditampilkan
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