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Lazurit-D
Firma Lazurit-D została założona w 2001 roku, stając się jedną z wiodących firm w
dziedzinie produkcji i sprzedaży kamieni szlachetnych i biżuterii w Rosji.
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Lazurit-D

Lazurit-D
Firma Lazurit-D została założona w 2001 roku, stając
się jedną z wiodących firm w dziedzinie produkcji i
sprzedaży kamieni szlachetnych i biżuterii w Rosji.
Od 2010 roku firma zajmuje się obróbką diamentów i sprzedażą hurtową
kamieni szlachetnych na rynku krajowym i zagranicznym. Później, w
październiku 2013 roku, działalność Lazurit-D rozszerzyła się, a
specjaliści firmy rozpoczęli cięcie i sprzedaż szmaragdów na rynku
rosyjskim i międzynarodowym.

Produkty firmy
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Lazurit-D jest oficjalnym dostawcą W październiku 2019 roku firma

Lazurit-D jest stałym klientem

surowców szmaragdowych i

rosyjskiej grupy firm

zarejestrowała swój własny znak

aleksandrytowych oraz feakitów ze towarowy BlooMStone i

wydobywczych diamentów Alrosa i

złoża Malyshevskoye na Uralu.

wprowadziła na rynek kilka linii

współpracuje z rosyjskim

Fenakity ze złoża Malyshevskoye

wzorniczych biżuterii. Cechą

Gokhranem. W 2020 roku firma

mają unikalne właściwości, będąc

wyróżniającą kolekcje jest

wzięła udział w rekonstrukcji

największymi i najczystszymi

niezwykły design, gładkie, płynne gwiazdy z iglicy Dworca

minerałami, co sprawia, że są

linie i kształty, a także unikalny

Północnego, która została otwarta

szczególnie popularne wśród

design kielicha, przez który

po rekonstrukcji 5 września, w dniu

rosyjskich i zagranicznych

kamienie na wyrobach lśnią jaśniej i 873 rocznicy Moskwy. Specjaliści

klientów spółki.

wyglądają wizualnie na większe.

firmy Lazurit-D wzięli bezpośredni

Lazurit-D wydał już trzy kolekcje

udział w rekonstrukcji gwiazdy:

pod marką BlooMStone.

odnowili powłokę, posrebrzali sierp
i młotek, odrestaurowali klejnoty i
przywrócili mechanizm do pracy.
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Katalog firm
Asortyment firmy Lazurit-D

Wyjątkowość asortymentu Lazurit-D Większość katalogu firmy zajmuje

obejmuje również tańsze beryle, w polega na tym, że kamienie

się również biżuterią własnej

tym beryle z dużą frakcją. Są to

wartościowe nie są uszlachetniane, produkcji, w tym: obrączki damskie

beryle polerowane w specjalnym

tzn. nie są impregnowane

i męskie, obrączki ślubne, breloczki,

urządzeniu i impregnowane

polimerami, silikonami i

bransolety, spinki do mankietów,

specjalnym składem w celu

substancjami barwiącymi, w

kolczyki, wisiorki, krzyżyki, broszki

wzmocnienia kamienia i uczynienia przeciwieństwie do większości

jubilerskie, spinki do krawatów,

go bardziej przejrzystym. Ponadto, kamieni południowoamerykańskich upominki, odznaki i inne.
katalog Lazurit-D zawiera również i afrykańskich. Poza tym, kamienie Jednocześnie firma produkuje
przezroczyste feakty, które są mało te posiadają certyfikaty najbardziej wyroby nie tylko według własnego
znane w Rosji. Firma oferuje

znanych laboratoriów w Rosji,

projektu i opracowania, ale również

wszystkie te kamienie w postaci

Europie i Stanach Zjednoczonych. na indywidualne zamówienia i

surowców lub cięte na różne

Dzięki jakości i indywidualnemu

sposoby we własnym sklepie.

podejściu do pracy z kamieniami,

szkice klientów.

produkty firmy otrzymują najwyższe
oceny od partnerów
zagranicznych, którzy używają ich
do tworzenia ekskluzywnej
biżuterii.
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Biżuteria firmowa
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Produkcja
Lazurit-D wynajmuje powierzchnię, na której znajdują
się trzy krojalnie diamentów, jedna krojarnia
szmaragdowa i jedna jubilerska, a także magazyn i
pomieszczenia biurowe. Nowoczesne wyposażenie i
profesjonalizm nożyc firmy to jej główne atuty.
Lazurit-D zatrudnia najwyższej - 6 klasy frezów z
ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy z
diamentami i biżuterią.

Udział w
międzynarodowych
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wystawach i współpracy
Firma Lazurit-D jest stałym

Ciekawym projektem w historii

uczestnikiem zarówno rosyjskich

firmy była współpraca Lazurit-D z BlooMStone, firma wydała kolekcję

jak i międzynarodowych wystaw

twórcą gier komputerowych

o nazwie Space, która pojawiła się

biżuterii, takich jak RESTEC

Wargaming.net, który stworzył

na Światowej Wystawie w

JUNWEX, Gemma Gallery, Hong

kolekcję ekskluzywnej biżuterii z

Szanghaju. Produkty wykonane są

Kong International Jewelry Show. serii World of Tanks. Produkty
A w listopadzie 2019 roku firma

W 2019 roku, pod marką

w żółtym i białym złocie, a

wykonane są w taki sposób, aby nie połączenie gładkiego złota z

wzięła udział w China International tylko wierni fani gry, ale również

lśniącym blaskiem diamentowej

Import Expo, które odbyło się w

kostki brukowej, uralskich

koneserzy wykwintnej i wysokiej

Szanghaju, gdzie zaprezentowała jakości biżuterii chcieli zostać ich

aleksandrytów z różnych karatów i

swoją najlepszą biżuterię z

właścicielami. Jubilerzy stworzyli

wysokiego rewersu dało

szmaragdami i aleksandrytami.

bransoletki, spinki do mankietów, produktom magiczny i fascynujący
wisiorki-kapsułki, naszyjniki, lalki, efekt.
klamry do krawata w
militarystycznym stylu - w kolekcji
znajdują się różne przedmioty
wykonane ze srebra i złota oraz
zdobione kamieniami
szlachetnymi.

Fakty dotyczące przedsiębiorstwa
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Największy dostawca kamieni szlachetnych do złóż
Malyshevskoye na Uralu.wiodący producent i
dostawca kamieni szlachetnych i biżuterii w
Rosji.właściciel własnego znaku towarowego kamieni
BlooMStone.wysokiej jakości produkty są regularnie
doceniane przez klientów i partnerów w Rosji i za
granicą.
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Kontakty

Rosja, Moskwa, 83A Dublińskaja ulitsa

+7 495 150-99-92
info@lazuritd.ru
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Projekt Made in Russia jest cyfrową platformą handlową i medialną. Obejmuje ona agencję informacji biznesowej Made in Russia w 12
językach, a także cyfrowy dom handlowy sprzedający i promujący towary i usługi za granicą. Firmy zarejestrowane na platformie otrzymują
prawo do korzystania z logo projektu Made in Russia, dostępu do programu lojalnościowego, usług i udogodnień.

Strona z marką

https://monolith.madeinrussia.ru/pl/catalog/3370

pr@madeinrussia.ru

