
 



Kedves Olvasó! 

Ezen „katalógusban” egy bőséges kínálatot láthatsz azon kristályékszerek közül, amiket készítettem.  

Az ékszerek alapanyaga: 

Az ékszerek Swarovski márkájú kristályok felhasználásával készülnek, antiallergén nemesacél alapúak. 

Érzékenyek is bátran viselhetik, mert a nemesacél bőrbarát. 

További előnyös tulajdonsága még a nemesacélnak, hogy időtálló fémről van szó: nem oxidálódik, nem 

rozsdásodik, nem kopik, mivel nincs rajta bevonat, nem fakul, nem színeződik el. 

Nagy gondossággal és odafigyeléssel építem be a kristályokat a szintén Swarovski márkájú kétkomponensű 

alapba, így azok nem potyognak ki belőle.  

Ékszertípusok:  

A katalógusban kategóriákra bontva az alábbi ékszertípusokat találhatod:  

- Bedugós fülbevalók 

- Francia csatos fülbevalók 

- Egyéb fülbevalók 

- Karkötők 

- Gyűrűk 

- Medálok, szettek 

Minden ékszer egyedi!  

Mivel nem futószalagon gyártott ékszerekről van szó, hanem kézzel készült alkotásokról, ez azt is jelenti, hogy 

a megrendelt ékszer nem lesz pontosan ugyanolyan, mint a képen lévő. Amiben eltérhet: némely színek 

esetén a háttér színe kis mértékben, kristályok nagysága, kristályok elhelyezkedése, kristályok színaránya.   

Rendelés:  

 Rendelni a www.tunderporteka.hu webshopban lehet elsősorban a készleten lévő ékszereket. (Kristály 

ékszerek kategória). Nagyon sok ékszert azonban nem tartok készleten, a bedugós fülbevalók 

kivételével a többit általában rendelésre készítem.  

 Készleten nem lévő ékszereket rendelni a Tündérportéka Facebook oldalának írt üzenetben lehet 

elsősorban, vagy emailben (winklerne.nora <kukac> gmail.com) 

A készleten nem lévő termékek elkészítését abban az esetben vállalom, ha van hozzá alapanyagom. 

Előfordulhat, hogy alapanyaghiány miatt egy rendelést nem tudok elvállalni, vagy a rendelés kitolódik 

alapanyag beszerzés miatt. A készleten nem lévő, rendelt ékszerek elkészítése függ a rendelések 

mennyiségétől is, általában maximum 2 hét.  

Fizetés:  

Fizetni előre utalással lehet, amikor az ékszer elkészült. Az ékszereket elkészülte után 3 napig tartom 

foglalásban. Utánvétes fizetésre jelenleg nincsen lehetőség. Minden (nem webshopban rendelt) ékszerről 

az elkészítését követően fotót küldök a megrendelőnek.  

http://www.tunderporteka.hu/


Minden rendelésre a fent említett webshop ÁSZF-jében és Adatkezelési tájékoztatójában lévő 

rendelkezések az irányadóak.  

ÁSZF: http://tunderporteka.hu/aszf.php 

Adatkezelési tájékoztató: http://www.tunderporteka.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html  

Szállítási információk, szállítási díjak: http://tunderporteka.hu/delivery.php  

Egyéb, fontos információ: Meglévő információim szerint a Swarovski cég idén felfüggeszti a hobbi termékek, 

tehát az alapanyagok gyártását áprilistól, az értékesítését pedig júliustól. Ezek után már csak a meglévő 

kristály készleteimet tudom felhasználni, így a jelen katalógusban lévő ajánlat a Swarovski kristályokkal 

kirakott ékszerekre LIMITÁLT! 

Minden itt feltüntetett termék eredeti Swarovski kristályokból kézzel készült, kézműves termék, az elkészült 

termékek nem a Swarovski cég gyárából származnak. Készítő: Vámosi Nóra – Tündérportéka 

Árlista:  

Fülbevalók:  
Bedugós fülbevaló, kerek, 8 mm (8 mm díszített rész, körben 1 mm-es perem) 5500 Ft 

Bedugós fülbevaló, kerek, 10 mm (10 mm díszített rész, körben 1 mm-es perem) 7000 Ft 

Bedugós négyzet alakú fülbevaló, 10x10 mm 7200 Ft 

Francia csatos fülbevaló, kerek, 12 mm (12 mm-es díszített rész, körben 1 mm-es perem) 8200 Ft 

Francia csatos fülbevaló, kerek, 8 mm (8 mm-es díszített rész, körben 1 mm-es perem)  
Akasztó része ugyanakkora, mint a felnőtt méretű 12 mm-esnek!!! 

6300 Ft 

Francia csatos fülbevaló, négyzet, 10x10 mm 7600 Ft 

16 mm-es alapú kerek fülbevaló, karikával 11.600 Ft 

16 mm-es alapú kerek fülbevaló, hosszított beakasztós résszel 11.600 Ft 
Csepp alakú fülbevaló, kb. 14x9,8 mm 7700 Ft 

Bedugós fülbevaló, 8 mm-es díszítéssel, 3 cm-es körrel 7800 Ft 

Beakasztós fülbevaló, 12 mm-es 7900 Ft 

Beakasztós fülbevaló, 10 mm-es díszített résszel, 3,5 cm-es körrel 8000 Ft 

Gyűrűk  

Állítható gyűrű, 16 mm-es díszített résszel 6700 Ft 

Karkötők  

Óraszíjas karkötő, 20 mm-es kerek díszített résszel 13.200 Ft 

Óraszíjas karkötő, 16x16 mm-es négyzet díszített résszel 12.200 Ft 

Szív láncos karkötő 8800 Ft 

Medálok lánccal (lánc: kb. 45 cm-es, delfinkapoccsal záródik)  

20 mm-es kerek medál lánccal 11.700 Ft 

Csepp alakú medál lánccal (csepp: kb. 18x25 mm) 12.700 Ft 

Pillangós medál lánccal (pillangó: kb. 18x16 mm) 8200 Ft 
Szív medál lánccal (szív: kb. 25x15 mm) 13.300 Ft 

Téglalap medál lánccal (álló téglalap: kb. 10 x 25 mm) 11.700 Ft 

Négyzet medál lánccal (négyzet: kb. 20x20 mm) 12.500 Ft 

 

Az árak idővel változhatnak. Az itt feltüntetett árak: 2021. március 31-ig érvényesek.  

http://tunderporteka.hu/aszf.php
http://www.tunderporteka.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
http://tunderporteka.hu/delivery.php


Bedugós fülbevalók 

 

 

 



           

           

           



           

           

           



 

           

 



 

 

 



           

           

 



 

 

           

           



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

            

 



 

 

Négyzet alakú bedugós fülbevalók 

             



          

 

 

 



 

Francia csatos fülbevalók 

 

            



            

            

            



             

             

              



 

             

            



            

 

 

 



 

Egyéb fülbevalók 

             

             

             



             

 



             

   

            



            

  

  



 

 



  
  



Karkötők 

  

  

  



  

  

            



            

            

            



 

            

            



  

 



  

 

 

 

 

 



Gyűrűk 

           

 

 



 

 

 



            

 

Medálok, szettek 

 



            

            

            



            

            

 



 

 

 



 

            

 



 

  

             



            

 

 



 

 

 Webáruház: 

www.tunderporteka.hu  

 Tündérportéka Facebook oldal:  

https://facebook.com/tunderporteka 

 Instagram oldal: 

https://instagram.com/tunderporteka  

 

Köszönöm figyelmed! 

Vámosi Nóra, a készítő 

  

http://www.tunderporteka.hu/
https://facebook.com/tunderporteka
https://instagram.com/tunderporteka

