Empresas. Marcas. Exportadores. Indústria de joalheria

Lazurit-D
A Lazurit-D foi fundada em 2001, tornando-se uma das empresas líderes no campo da
produção e venda de pedras preciosas e jóias na Rússia.
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Lazurit-D
A Lazurit-D foi fundada em 2001, tornando-se uma
das empresas líderes no campo da produção e venda
de pedras preciosas e jóias na Rússia.

A empresa está engajada no processamento de diamantes e no
atacado de pedras preciosas nos mercados interno e externo desde
2010. Mais tarde, em outubro de 2013, a atividade da Lazurit-D se
expandiu e os especialistas da empresa começaram a cortar e vender
esmeraldas nos mercados russo e internacional.

Produtos da empresa
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Lazurit-D é o fornecedor oficial de Em outubro de 2019, a empresa

Lazurit-D é um cliente regular do

matérias-primas de esmeralda e

grupo russo de empresas de

registrou sua própria marca

alexandrite, assim como fenakites BlooMStone e lançou várias linhas mineração de diamantes Alrosa e
de depósito de Malyshevskoye nos de design de jóias. As

coopera com Gokhran da Rússia.

Urais. Os fenakitas do depósito de características distintivas das

Em 2020, a empresa participou da

Malyshevskoye têm propriedades coleções são o design incomum,

restauração de uma estrela da

únicas, sendo os maiores e mais

linhas e formas suaves e fluidas,

espiral da Estação do Rio Norte,

puros minerais, o que os torna

assim como o design único do

que abriu após a reconstrução em

especialmente populares entre os copo, através do qual as pedras

5 de setembro, no dia do 873º

clientes russos e estrangeiros da

dos produtos brilham mais e

aniversário de Moscou.

empresa.

parecem visualmente maiores. A

Especialistas da empresa Lazurit-D

Lazurit-D já lançou três coleções

participaram diretamente da

sob a marca BlooMStone.

restauração da estrela:
restauraram o revestimento,
pratearam a foice e o martelo,
restauraram as jóias e devolveram
o mecanismo ao trabalho.
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Catálogo da empresa
O sortimento da empresa Lazurit-D A singularidade do sortimento

A maior parte do catálogo da

também inclui berlinas menos

empresa também é ocupada por

Lazurit-D está no fato de que as

caras, incluindo berlinas de grande pedras valiosas não são

uma variedade de jóias de sua

fração que caem. São berilos

própria produção, incluindo: anéis

enobrecidas, ou seja, não são

polidos em um aparelho especial e impregnadas com polímeros,

femininos e masculinos, alianças

impregnados com uma composição silicones e substâncias tintoriais, de casamento, chaveiros,
especial para fortalecer a pedra e ao contrário da maioria das pedras pulseiras, botões de punho,
torná-la mais transparente. Além

sul-americanas e africanas. Além

brincos, pingentes, cruzes,

disso, o catálogo Lazurit-D

disso, as pedras são certificadas

broches para jóias, clips para

também contém fenacites

pelos laboratórios mais famosos

gravatas, lembranças, crachás e

transparentes, que são pouco

da Rússia, da Europa e dos Estados outros. Ao mesmo tempo, a

conhecidos na Rússia. A empresa Unidos. Graças à qualidade e

empresa produz produtos não

oferece todas estas pedras sob a

abordagem individual para

apenas de seu próprio projeto e

forma de matérias-primas ou

trabalhar com pedras, os produtos desenvolvimento, mas também

cortadas de diferentes maneiras

da empresa recebem as mais altas feitos para pedidos individuais e

em sua própria loja.

marcas de parceiros estrangeiros, esboços de clientes.
que são usados para criar jóias
exclusivas.
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Jóias da empresa
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Fabricação
A Lazurit-D aluga um espaço que abriga três lojas de
corte de diamantes, uma loja de corte de esmeraldas
e uma joalheria, assim como um armazém e salas de
escritório. A Lazurit-D emprega as mais altas - 6ª
classe - cortadoras com mais de 40 anos de
experiência no trabalho com diamantes e jóias.

Participação em
exposições e
colaborações
internacionais
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A empresa Lazurit-D é uma

Um projeto interessante na históriaEm 2019, sob a marca BlooMStone,

participante regular das

da empresa foi a cooperação da

exposições de jóias tanto russas

Lazurit-D com o desenvolvedor dos chamada Space, que foi

como internacionais, como

jogos de computador

a empresa lançou a coleção
programada para participar da

RESTEC JUNWEX, Gemma Gallery, Wargaming.net, que criou uma

Exposição Mundial de Xangai. Os

Hong Kong International Jewelry

coleção de jóias exclusivas da

produtos são feitos em ouro

Show. E em novembro de 2019 a

série World of Tanks. Os produtos amarelo e branco, e a combinação

empresa participou da China

são feitos de tal forma que não só de ouro liso com o brilho cintilante

International Import Expo, que foi os fãs fiéis do jogo, mas também

do pavê de diamante, alexandritos

realizada em Xangai, onde

os conhecedores de jóias

urais de diferentes quilates e alto

apresentou suas melhores jóias

requintadas e de alta qualidade

reverso deu aos produtos um

com esmeraldas e alexandritas.

vão querer se tornar seus

efeito mágico e fascinante.

proprietários. Os joalheiros criaram
pulseiras, botões de punho,
pingentes-cápsulas, colares,
gatinhos, grampos para gravatas
no estilo militarista - a coleção
inclui uma variedade de itens
feitos de prata e ouro e decorados
com pedras preciosas.

Fatos da empresa
O maior fornecedor de pedras preciosas para o
depósito de Malyshevskoye nos Urais. O principal
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fabricante e fornecedor de pedras preciosas e jóias
na Rússia. O proprietário da marca própria
BlooMStone. Produtos de alta qualidade são
regularmente apreciados por clientes e parceiros na
Rússia e no exterior.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 83A Dubninskaya ulitsa

+7 495 150-99-92
info@lazuritd.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://monolith.madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3370

pr@madeinrussia.ru

