




Umayal Collection
زیبایی طبیعت در همه جا نمایان اس���ت. چنانچه خوب بنگریم کوچک ترین موجودات در دل جنگل ها 
و اعماق دریاها، می توانند الهام بخش ما باش���ند. یک شاخۀ درخت مملو از توت، مرجان های رنگارنگ 
در ژرف���ای آبی اقیانوس، تغییر فصول - همه و همه در طول هزاران س���ال الهام بخش هنرمندان و طراحان 

بوده است.

Datin Umayal Eswaran، ش���یفتۀ زیبایی طبیعتی  است که در طول سفرهایش به دور دنیا مشاهده کرده 
است. وی کلکسیونی را جمع آوری نموده که طبیعت را با تمام شکوهش به نمایش می گذارد. 

پ���ر کاه، نرمی مخمل وار یک گلبرگ رز، و  »ما اغلب زیبایی طبیعت را نادیده می گیریم. درخش���ش یک 
طرح ظریف اس���فنج دریایی نمونه هایی از خالقیتی است که طبیعت نمایش می دهد. بهترین شیوۀ ادای 
برای تقلید نبوغ آن اس���ت. Umayal Collection قصیده ای اس���ت که ما در  احترام به طبیعت، تالش 

مدح طبیعت سروده ایم« Datin Umayal می گوید. 
 

»من عشق خود را نسبت به میراث طبیعت با درکی که از چیزهای ظریف در زندگی خود دارم در این 
مجموعه با هم ادغام نموده ام. این مجموعه در عین سادگی، شیک و زیبا است و استفاده کننده از آن را از 
یز می نماید. مطمئنم که این مجموعه با دل و جان زنان خوش ذوق  نظر آراس���تگی ظاهری از دیگران متما

برقرار خواهد نمود«. در سرتاسر جهان ارتباط 

 ب���ا اله���ام از زیبای���ی س���ادۀ ش���اخه های درخت���ان و طرح ه���ای ظری���ف اس���فنج های دریای���ی، قطعات
Umayal Collection با هنرمندی بسیار از نقره ساخته و با سنگ های قیمتی تزیین شده اند. هر یک از این 
قطعات با نهایت دقت در دستان صنعتگران ماهر خلق شده تا تضمین  کننده یگانگی و کیفیت آن باشد. 
Umayal Collection که به بهترین شکل با تقلید از طبیعت ساخته شده است، موردپسند عالقه مندان 

آن قرار خواهد گرفت.

Datin Umayal، ب���ه عن���وان عض���و اجرای���ی RYTHM Foundation، خ���ود را مقید ب���ه رعایت اصول 
 »Raise Yourself To Help Mankind« مخف���ف عب���ارت RYTHM - اساس���ی ای���ن بنی���اد می دان���د
ب���ه معن���ای »ب���رای کمک ب���ه همنوع بپاخی���ز« اس���ت. برپایه این ای���ده، ما خ���ود باید عام���ل تغییرات 
 مطلوبی باش���یم که در جهان منتظر آن هس���تیم. بخش���ی از درآمدهای ف���روش Umayal Collection به
RYTHM Foundation اهدا خواهد شد تا در کارهای خیریه در سرتاسر جهان مصرف شده و دراختیار 

مستحق ترین افراد قرار گیرد.

   RYTHM Foundation در مورد

 
RYTHM Foundation ب���رای عم���ل ب���ه اصول���ی ک���ه QI Group برمبنای آنها در س���ال 1998 تاس���یس 
ب���رای کم���ک ب���ه نیازمن���دان  ش���د، ایج���اد گردی���د. رس���الت RYTHM Foundation ایج���اد فرص���ت 
ب���رای  اس���ت. ه���دف از آن خل���ق ش���رایط مناس���ب زندگ���ی و مراقب���ت از محی���ط زندگ���ی آنه���ا 
تس���هیل قابلی���ت زندگ���ی در آن اس���ت. همچنی���ن این بنیاد س���عی دارد اطمین���ان حاصل کن���د فرزندان 
ب���رده و مورد حمایت ق���رار می گیرند.  م���ا - نماده���ای آینده م���ا - چه امروز و چه فردا در امنیت بس���ر 
RYTHM Foundation قل���ب تپندۀ گروه QI Group اس���ت که وجدان کارکنان آن را بیدار نگه داش���ته و 

همواره یادآور هدف اصلی شرکت می باشد.
 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد RYTHM Foundation، از www.rythmfoundation.org بازدید نمایید.



Ice Queen Set  
برف در زمس���تان، يادآور  پوش���يده از  ش���کوه درختان 
Ice Queen Set اس���ت. زيباي���ی لطيف ش���اخه های 
براق جمع ش���ده و در  ب���ی حرک���ت و بلورين در نق���ره 
مرواريدهای چش���م نواز آب شيرين که نقطه کانونی هر 
قطعه را می س���ازند، متجلی می ش���ود. با ش���کوه بديع 
و يخی آويز و گوش���واره ه���ای موجود در اين مجموعه بی 

نظير، زيبايی روز زمستان را تجسم کنيد.

آويز: نقره -/925، مرواريدهای آب شيرين، 11.2 گرم، نقره 925/- زنجير

گوشواره: نقره -/925، مرواريدهای آب شيرين 6.8 گرم

الهام
بعضی افراد عقيده دارند که زمس���تان، فصل تجديد اس���ت 
برای تجدي���د قوا به خواب فرو می رود. و  ک���ه در آن زمين 
برف است، زيبايی های بی  پوشيده از  هنوز، با اينکه زمين 
برف تازه در زير آفتاب،  پايان قابل مشاهده است: در تاللو 
درخشش قنديل های چس���بيده به انتهای شاخه ها، يا نشانه 
بردن در  برای لذت  های ظريف از منظر ديد مخلوقاتی که 

يک سرزمين عجايب زمستانی متولد شده اند.







Nautilus Set  
زيبايی ماوراي���ی صدف ناتيل���وس در طراحی جذاب 
Nautilus Set که با رنگ س���بز ف���وق العاده نمايان می 
برجدهای جال خورده  شود، بازتاب دارد. بافت متقابل ز
و خام با يکديگر ترکيب شده و به قطعات عمقی مهيج 
برازنده می بخش���ند. اين مجموعه با دارا  و در عين حال 
بودن يک آويز ديدنی که می توان به عنوان يک س���نجاق 
سينه از آن استفاده کرد، ارائه کننده تطبيق پذيری است. 
ه���ر دو گزينه کاماًل با يک جفت گوش���واره که به تنهايی 

زينت بخش هستند، سازگار هستند.

برجدهای تراش خورده و خام، 8.0 گرم،  آويز: نقره -/925، ز

بند مشکی پارچه ای رايگان

برجدهای سبز خام 7.6 گرم گوشواره: نقره -/925، ز

الهام
ناتيلوس صدف دار از عصر يونان باس���تان نمادی از کمال 
بوده است. هندس���ه کامل مارپيچ و زيبايی مرواريد مانند 
آن، هنرمن���دان و طراحان را در طول عصرهای متمادی به 
خود جذب کرده و آنها را به ساخت نمونه های چشم نواز 

اين موجود تقريبًا اسرار آميز سوق داده است.





Rowan Set 
Rowan Set از جذابیت رازآلود درخت سمان کوهی 
اله���ام می گیرد. این س���رویس جواهر ک���ه به صورت 
دست س���از از نقره اس���ترلینگ ساخته ش���ده است، 
یز، حلقه و یک زوج گوشواره است. هر  ش���امل یک آو
کدام از قطعات آن شبیه به یک شاخه نقره ای طراحی 
ش���ده و با یک یاقوت بیضوی ش���کل و یک نارسنگ 
یز آن نیز یک مروارید  تراش دار مزین شده است. در آو
دکمه ای آب ش���یرین کار شده است. پوشش ضدلکه 
که محافظ زیبایی ظریف آن اس���ت این سرویس را از 

لحاظ زیبایی درخور یک شاهزاده خانم نموده است.

یز: نقره -/925، یاقوت، نارسنگ، مروارید آب شیرین، 13.17 گرم؛  آو

همراه با زنجیر نقره -/925 به عنوان هدیه

حلقه: نقره -/925، یاقوت، نارسنگ، 9.55 گرم

گوشوراه ها: نقره -/925، یاقوت، نارسنگ، 7.26 گرم

الهام
درخت زیبای س���مان کوهی ک���ه به عنوان مادر تم���ام درختان و 
گیاهان تصور می ش���ود، نماد قدرت و حمایت اس���ت؛ کاهنان 
باس���تان چوب محکم آنرا با ارزش دانسته و جوانه ها و میوه های 
قرمز درخش���ان آنرا به صورت گردنبند درآورده و به عنوان طلسم 

محافظ استفاده می نمودند.



Sylvan Set  
Sylvan Set با حلقه ها و پیچ و خم های وسوس���ه برانگیز 
یزان درختان  برگ آو پر خود که الهام گرفته از شاخه های 
است، تجس���م عشق به جنگل است. این سرویس دوتکه 
یز و دو گوش���واره اس���ت، مشخصًا از  که ش���امل یک آو
نقره ساخته ش���ده تا ظاهری قدیمی و زیبا داشته باشد. 
س���نگ های قیمتی توپاز آب���ی و آپاتیت تراش نخورده که 
رنگ های روش���ن آن که بازتاب آس���مان صاف و آبی 
برجس���ته ش���دن زیبایی این  را در خ���ود دارن���د، باعث 
جواهرات هس���تند. زیبایی ظریف این سرویس می تواند 

مکمل لباس ها و حاالت گونا گون باشد.

ی���ز: نقره -/925، توپاز آبی، آپاتیت تراش نخ���ورده،12.68 گرم؛ همراه با زنجیر  آو
نقره -/925 به عنوان هدیه

گوشوراه ها: نقره -/925، توپاز آبی، آپاتیت تراش نخوده، 11.62 گرم

الهام
در اس���اطیر آمده اس���ت که س���یلوان ها محافظان معنوی جنگل 
بودن���د که از باالی درختان با ج���ان و دل از آن مراقبت می کردند. 
برخی از آنها حتی خانه های خود را در درون درختانی که حفاظت 
برای محافظت  برعهده داشتند، بنا می نهادند. عشق آنها  از آنها را 
از تمامی موجودات زنده، و نیز گیاهان و درختان پیرامون شان، به 

آنها در امن نگه داشتن جنگل کمک می کرد.







Misty Pendant  
Misty Pendant ب���ا آمی���زش ظراف���ت مرج���ان دریای���ی ب���ا 
رازآلودگی کوارتز دودی، قطع���ه جواهری را خلق می نماید که 
یز در  چش���م هر بیننده را به خود خیره می کند. ش���کوه این آو
یک سنگ تراش داِر گالبی شکل است که رنگ های مالیم آن 
مناظر جنگل را که در پشت مه صبحگاهی پنهان شده اند، در 
ذهن متبادر می نماید. این جواهر را می توان در ش���ب به عنوان 

برد. یز و در روز به عنوان سنجاق سینه بکار  آو

نقره -/925، کوارتز دودی، 9.69 گرم؛ 
همراه با زنجیر پارچه ای به عنوان هدیه

الهام
م���ه یک پدیدۀ طبیعی اس���ت ک���ه در آن قطرات کوچ���ک آب در هوا به 
بوسیله کاهنان  برخی افسانه ها، مه می تواند  صورت معلق درمی آیند. در 
یوار محافظ استفاده شود و آنها را قادر نماید  کنترل شده و به عنوان یک د
برخی افراد به  تا از دید دش���منان ش���ان پنهان شوند. همچنین مه توس���ط 

عنوان یک دروازه به سوی تصورات و رویاها انگاشته می شود.





Sea-star Earrings  
از  بی نق���ص  معجون���ی   Sea-star Earrings
خوش سلیقگی و ظرافت است. نقرۀ با کیفیت 
عالی آن آب دیده شده و به شکل اسنفنج دریایی 
درآمده است. خطوط روان آن شاهدی هستند 
بر مهارت صنعت گرانی که آنرا خلق کرده اند. 
قطعه اصلی آن یک ش���به مروارید اس���ت که 
بر جایگاه مروارید  زیبایی آن مهر تاییدی است 

به عنوان ستاره دریا.

نقره -/925، شبه مروارید، 13.15 گرم

الهام 
»س���تارۀ دریا« وصف دقیقی از مروارید اس���ت. برای 
مردم���ان باس���تان، مروارید نم���ادی از م���اه و نیروهای 
س���حرآمیز اس���ت. مروارید در فرهنگ های بس���یاری 
بوده و نماد خلوص، عشق، و کمال است. مورداحترام 



سنگ های قیمتی



نارسنگ

آپاتیت

کوارتز دودی

یاقوت
توپاز آبی  

برجد سبز ز

مروارید



نارسنگ
نارسنگ به عنوان سنگی نیروبخش با تاثیرات احیاکننده قوی شناخته می شود. 

تصور می شود که این سنگ الهام بخش اعتمادبنفس، تعهد و عشق است.

آپاتیت
بودن را کاه���ش داده و در عین حال  ب���ه اعتقاد بعضی، س���نگ آپاتیت عصبی 
خالقی���ت را افزایش می دهد. به خاطر نیروی آرام کنندگی آن، این س���نگ را 

برد. برای کمک به مدیتیشن نیز بکار  می توان 

کوارتز دودی
یر اندیشه های منفی بکار  برای کاهش استرس، نگرانی، و سا کوارتز دودی را 
می برند. این س���نگ به اس���تفاده کنندۀ خود امکان می دهد تا راحت تر بتواند 

نومیدی ها و ترس های گذشته خود را بدست فراموشی بسپارد.

یاقوت
برای انرژی و توان  یاقوت با رنگ خود که رنگ عشق است منبعی مناسب 
اس���ت و به اعتقاد بسیاری تجسم روش���ن رویاها را افزایش داده و در عین حال 

شجاعت و ذوق و شوق را در زندگی باال می برد.

توپاز آبی 
بوده و به اس���تفاده کننده خود کمک  تصور می ش���ود توپاز آبی آرامش بخش 
می کند دید مثبت تری را در زندگی داش���ته باش���ند. مش���هور است که این 

سنگ با خود دانایی به همراه می آورد.

برجد سبز ز
برجد سبز که اغلب از آن به عنوان سنگ قيمتی مورد عالقه کلئوپاترا ياد  ز
بزرگی اس���ت. گفته می شود که اين گوهر  می ش���ود، نمادی از موفقيت و 
برای استفاده کننده خود شانس، موفقيت و خوشبختی به همراه  سبز رنگ 

آورده و وی را در رسيدن به آرزوهايش ياری می کند.

مروارید
مروارید درخش���ان به عنوان یک س���نگ محافظ شناخته می شود. و آنرا نماد 
عش���ق، خلوص و درس���تکاری و موجب آرامش و رس���یدن به خوش���بختی 

می دانند.
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