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Sedan 1964 har flera miljoner män och kvinnor förlovat 
eller gift sig med ringar från Flemming Uziel. Med över 
50 års erfarenhet kan vi erbjuda Sveriges bredaste 
sortiment av förlovnings- och vigselringar.

Något vi är extra stolta över är vår flexibilitet. Flertalet av 
våra ringar kan anpassas helt efter dina önskemål. Du 
kan välja precis hur många och stora stenar du vill ha i 
din ring, en annan bredd/höjd eller en annan guldfärg. 
Det finns även andra spännande och vackra metaller 
som titan, platina, palladium eller silver. Möjligheterna 
är näst intill oändliga och vi gör allt för att du ska känna 
dig nöjd med ditt val.

I den här katalogen hittar du även våra nya ringserier 
Divine och Lovely. Underbara ringar med gudomlig 
skönhet och personlighet.

Du hittar våra ringar hos någon av våra 700 återför- 
säljare – från Ystad i söder till Kiruna i norr. Besök vår 
hemsida för att hitta en återförsäljare nära dig.

flemminguziel.se

Mer än 50 år i kärlekens tjänst…
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Hantverk
Varje enskild ring är ett hantverk. När designen för  

ringen är framtagen, tar guldsmeden vid.

Tillverkningen av en ring kräver flera arbetsmoment.  
En guldsmed arbetar med enorm skicklighet, precision  

och ett stort tålamod tills ringen är fulländad.

Egen design
Få inspiration av våra vackra ringar och skapa din egen ring!

Hos oss kan du forma din ring precis som du vill. Du bestämmer  
själv material, bredd och höjd. Om du ska ha en eller flera 

 diamanter och vilken carat du ska ha på diamanterna.

Resultatet blir en ring, som är precis så som du vill ha den.
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SIGNO DIVINE – ringar i 18K guld med diamanter

Dessa ringarna går att få i rött, rosa och vitt guld samt platina 950.Dessa ringarna går att få i rött, rosa och vitt guld samt platina 950.

Flora /  B212 -  0,60ct
Ver i t as /  B112 -  1,65ct

Athena /  B20 6 -  0,40ct
Aurora /  B10 6 -  0,30ct

Juno /  B203 -  0,74ct
D iana /  B103 -  0,27ct

Cypr ia /  B205 -  0,50ct

V ic tor ia /  B210 -  0,25ct
Maia /  B110 -  0,50ct

Venus /  B211 -  0,40ct
Miner va /  B111 -  0,16ct

Luna /  B20 9 -  0,80ct
Ar temis /  B10 9 -  0,32ct

For tuna /  B207 -  0,40ct
Af rodi te /  B107 -  0,0 6ct

Hera /  B208 -  0,75ct
Ceres /  B108 -  0,52ct

Exklusiva ringar med stor valfrihet. Ringarna kan anpassas helt efter era önskemål. Vilken är din drömring?

6 7

Mauro /  B201 -  0,50ct

Kardiá /  B20 4 -  0,15ctBr ize /  B213 -  0,25ct
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B0 61 B0 62 B0 65 B0 66 B0 67

B0 6 3

B0 6 8 B0 69 B077B078

B0 6 4 i  kombinat ion med  
2552 f rån Tradi t ionser ien

SIGNO – ringar i 18K guld med diamanter

Det går även bra att få ringarna i andra bredder och höjder samt tvåfärgat guld. Du kan också välja valfri slät
ringmodell och få den infattad med din favoritfattning, så länge det är tekniskt möjligt.Alla ringar i denna serie går att få i rött guld, vitt guld, rosa guld, platina, palladium och silver.

B051

B057

B0 60

B073

B079

B0 4 8 i  kombinat ion med  
8 40 9N/4 f rån Tradi t ionser ien

B050

B0 49 B08 4

B08 3

B081

B080
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SIGNO – ringar i 18K guld med diamanter

B032 B033

B074 B075 B059

B034 i  kombinat ion med  
803 /4,5 f rån Tradi t ionser ien

Det går även bra att få ringarna i andra bredder och höjder samt tvåfärgat guld. Du kan också välja valfri slät
ringmodell och få den infattad med din favoritfattning, så länge det är tekniskt möjligt.

B085B082 B086

Alla ringar i denna serie går att få i rött guld, vitt guld, rosa guld, platina, palladium och silver.

B0 41B025 i  kombinat ion  
med VG114 /3,5  
f rån Tradi t ionser ien

B0 45 i  kombinat ion med  
VGK628 /3,5 f rån Tradi t ionser ien

KB6285015 6285031

B036 B0 46 B0 47

6285025

KB628

B026 B027

B028 B030 B031B1666

B1667 B0 42
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SIGNO – ringar i 18K guld med diamanter

B0 02

B0 03 B0 0 4 B0 05

B0 0 6 B0 07 B0 08

B011 B012 B014

B018 B020 B021

B0 01 i  kombinat ion  
med KIR3 f rån  
Tradi t ionser ien

Det går även bra att få ringarna i andra bredder och höjder samt tvåfärgat guld. Du kan också välja valfri slät
ringmodell och få den infattad med din favoritfattning, så länge det är tekniskt möjligt.Alla ringar i denna serie går att få i rött guld, vitt guld, rosa guld, platina, palladium och silver.

Oändliga möjligheter…
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B053

B05 4

B055

B070 B071B076

B052 i  kombinat ion med  
2235 f rån Tradi t ionser ien

B058

SIGNO – ringar i 18K guld med diamanter

B017 B019 B022

B023

B010

B024 i  kombinat ion  
med K4R3 f rån  
Tradi t ionser ien B015 B016

Alla ringar i denna serie går att få i rött guld, vitt guld, rosa guld, platina, palladium och silver.
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AZURO – ringar i 18K guld med och utan diamanter

Blå är trohetens färg och en symbol för starka band. Alla Azuro-ringar har en blå  
sten infattad på insidan – en hemlighet mellan dig och din älskade.

Alla ringarna i denna serie går att ändra efter dina önskemål. Välj själv färg,  
höjd och bredd. Det går även bra att beställa dem i palladium och platina.

VGAZ15 VGAZB15

AZB9AZ9

VGAZB408 35VGAZ408 35VGAZB11VGAZ11

AZ40752 AZB40752

AZB40591AZ40591 AZB40 671AZ40 671

VGAZB2VGAZ2 VGAZBS2
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B4994 /6

B4660/ 7

9502 /6

B3262 /6

720 43 /4

B620 43 /4

4994 /6

72029/5,5

B62029/5,5

7322 /5

B7322 /5

9527/6

B3286 /6

B4172 /6

8 30 4 /6

En serie med spännande ytor på ringarna och med stor valfrihet. Förutom valmöjligheten med  
diamanter går det även att ändra guldfärgerna, bredd och höjd på alla ringarna i denna serien. 
Det går även bra att beställa dem i palladium och platina.

SELECTIVE – ringar i 18K guld med och utan diamanter

878 4 / 7

18 19



För att skapa en ring använder man i stort sett samma metoder  och verktyg, som för flera hundra år sedan. Ett äkta hantverk.

20 21



60235

60 435 60335

60535 60 6 35

60735

608 3560135

22 23

567/4

1026 /4

797/4

972 /4

452 /58105 /3

K3565 /3,5
KB3565 /3,5

K 26 37/3,5

2666 /4

8103 /4

7343 /5,5

1622 /4,5

4128 /5

FANTASY – ringar i en- eller flerfärgat 18K guld
En spännande serie med ringar som inte är som alla andra. 
Fantasifulla mönster och egen karaktär. Ger er hän och  
kombinera era ringar precis som ni vill. Och vill ni ha ringarna 
mer personliga, kan ni ändra guldfärg, bredd och höjd på  
flertalet av ringarna i denna serie. 

De flesta ringar i denna serie går att ändra bredd och höjd på.  
Det går också att ändra guldfärg på flertalet av ringarna.

B2666 /4
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7243 /5

1255 /5,5 7503 /4,5
7175 /5

25 /3 K696 /4,5

K702 /4,5

2765 /4,5

7059/4,5

7271/4 7343RV/5,5

7596 /4,5

2287/4

1747/4

7520/5

1593 /4,5

2273 /57438 /4,5

B4514 /4,54514 /4,5

FANTASY – ringar i en- eller flerfärgat 18K guld

De flesta ringar i denna serie går att ändra bredd och höjd på.  
Det går också att ändra guldfärg på flertalet av ringarna.
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6 43/5
6 47V/4

VG1450/5

VGB1450/5

7414 /4,5

1055 /5,5

7594 /5,5

1655 /5,5

70 60/5156 8 /4,5

7416 /5

7121/4,5

K622 /4

7119/67035 /4,5

7058 /4,5

B622 /4

FANTASY – ringar i en- eller flerfärgat 18K guld

De flesta ringar i denna serie går att ändra bredd och höjd på.  
Det går också att ändra guldfärg på flertalet av ringarna.



ÄKTHET
För att du som konsument ska känna dig trygg, 
levereras alla våra ringar i ett exklusivt etui och med 
ett certifikat för äkthet och garanti. Certifikatet gäller 
som garanti och lämnas in vid eventuell reklamation. 
Utöver certifikatet är alla våra ringar stämplade med vår 
ansvarsstämpel (gäller ej ringar i titan eller stål).

GRAVYR & SYMBOLER
Invändig gravyr görs med en maskin som med ett diamantstift under lufttryck rispar  
in texten. Detta ger en god precision och djup gravyr med hög finish.

Du kan välja mellan tre olika stilar och komplettera med någon av våra fem symboler. 
 
 
 
 
 

Vi utför även traditionell handgravyr med lite mer personlig prägel.  
Många av våra ringar kan även beställas med utvändig gravyr.

Hjärta Hjärta / pi lDubbelhjär ta EvighetDubbelr ingar
DIN

Scr ipt

I ta l ic

28 29

Vera

Luna

28 29
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SILVER TITAN PLATINA

TRADITION – släta ringar i ädla metaller

I många år har 18K guld varit ett mer eller mindre givet val vid 
köp av förlovnings- & vigselringar, men tiderna förändras och 
vi med dem. Alla våra ringar i Traditionserien, som ni hittar på 
sidorna 32-37, ligger till grund för diamantinfattade ringar i  
serien Signo och kan nu beställas i rött guld, vitt guld, rosa  
guld, silver, titan, platina och palladium. Fråga efter Tradition 
hos någon av våra återförsäljare.

Nedan ser ni en tabell som beskriver viktförhållandet mellan  
de olika metallerna samt prisexempel på ringmodell 114/3,5  
i storlek 60, se sidan 35:

 

OBS! Priserna är cirkapriser och baserade på råvarupriset per den 4/1 2019. 

Valet är ditt!
I vår serie Tradition är det du som väljer.

PALLADIUM 18K VITGULD 18K ROSA GULD 18K RÖDGULD

Platina 950 6,7 g 9700 kr

18K vitguld 4,9 g 4950 kr

18K roséguld 4,7 g 4000 kr

18K rödguld 4,7 g 4000 kr

Palladium 950 3,8 g 6900 kr

Palladium 500 3,5 g 3100 kr

Silver 925 3,3 g 600 kr     

Titan 1,4 g 1450 kr

30



4R2,5 4R3

1R3 1R3,5 1R4
1R5

2335 /3,5
K4R2,5

K4R3
K4R4

4R4

TRADITION – klassiska ringar i ädla metaller

803/3,5 803 /4,5 803 /5,5

VG803 /3,5 VG803 /4,5 VG803 /5,5

8 40 9N/4 8 40 9N/5 8 40 9N/6

VG8 40 9N/4 VG8 40 9N/5 VG8 40 9N/6

32 33

Vill du ha en klassisk ring, men vill sätta en personlig prägel? Blanda gärna olika metaller i  
samma ring. Platina/guld, palladium/guld, titan/silver, kombinationerna är nästan oändliga. 

Välj själv höjd, bredd och ädelmetall! Kombinera med  
våra diamantinfattade ringar ur serien Signo.
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114 /4,5

114 /5,5

114N/6 114N/ 7

114 /3,5

VG114 /3,5

VG114 /4,5

VG114 /5,5

KIR3 KIR3,5 KIR4

KIR5 VGKIR3,5 VGKIR4

2527 2552 VG2527 VG2552

TRADITION – klassiska ringar i ädla metaller 

Välj själv höjd, bredd och ädelmetall! Kombinera med  
våra diamantinfattade ringar ur serien Signo.

Vill du ha en klassisk ring, men vill sätta en personlig prägel? Blanda gärna olika metaller i  
samma ring. Platina/guld, palladium/guld, titan/silver, kombinationerna är nästan oändliga. 
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23N/6 23N/ 7

21N/6

21N/ 7

167P/6

167P/ 7

134N/6

134N/ 7

19N/6

19N/ 7

80N/6

80N/ 7

K628 /3,5 K628 /4

K628 /4,5 K628 /5

2235 2345 2455

136L /6

136L / 7

136L /8

159N/6

159N/ 7

TRADITION – klassiska ringar i ädla metaller

Vill du ha en klassisk ring, men vill sätta en personlig prägel? Blanda gärna olika metaller i  
samma ring. Platina/guld, palladium/guld, titan/silver, kombinationerna är nästan oändliga. 

Välj själv höjd, bredd och ädelmetall! Kombinera med  
våra diamantinfattade ringar ur serien Signo.



Guld
Guld är det vanligaste och mest traditionella 
materialet för förlovnings- & vigselringar. Vi 
använder oss nästan uteslutande av 18K 
när vi tillverkar guldringar. 18K innebär att 
smycket innehåller 75 % rent guld och 25 % 
andra metaller beroende på önskad legering/
färg. Alla våra ringar kan beställas i traditionell 
svensk guldfärg. Flertalet av våra ringar kan 
man även få i vitt eller rosa guld. Det rosa 
guldet, som används i främst klockor, kallas 
roséguld och ger en otroligt vacker lyster till-
sammans med vitt guld. Våra ringar i vitt guld 
innehåller 14–16 % palladium och vi lägger 
alltid på ett lager rhodium för en extra vit färg. 

Platina
Ädelmetallernas konung – smidbar men svår-
arbetad. 95 % ren platina, jämfört med 18K 
guld, som bara har en renhet på 75 %. Den 
höga densiteten/tätheten ger ringen en tyngd, 
som är 35 % högre än samma ring  
i vitt guld. Det sägs att det vita guldet från 
början var en billigare efterliknelse av den 
exklusiva platinan. I många andra länder är 
platinan mycket mer vanlig och det vita guldet 
nästan obefintligt. En vanlig missuppfattning är 
att metallen är resistent mot repor, vilket tyvärr 
ingen metall är. 

Palladium
En medlem i den s.k. gruppen platinametaller. 
En ädelmetall, som liksom guld och platina, 
lämpar sig mycket väl för tillverkning av ringar. 
En ring med 95 % palladium väger drygt 
hälften av samma ring i Platina 950.

På senare år har Pd500, som består av endast 50 % 
palladium och nästan 50 % silver, blivit allt vanligare.  
Vi erbjuder alla våra släta ringar och många av de 
mönstrade i både Pd500 och Pd950. 

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda 
legeringarna. Pd950 är en ren och mer exklusiv  
produkt, men också betydligt dyrare. Pd500 är  
utblandad med 50 % silver, vilket ger ett lägre pris,  
men gör produkten mjukare och mer ömtålig.

Silver
Silver är ett metalliskt grundämne, som tillhör gruppen 
ädelmetaller. Metallen används ofta till smycken. Den 
finaste silverkvalitén i smycken och konstföremål  
kallas sterlingsilver och består av 92,5 % silver och 
resten koppar och andra metaller.

Stål
Som ett alternativ till våra ringar tillverkade i ädel- 
metaller har vi också ringar i rostfritt stål. 

Titan
Ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste 
atomslaget i jordskorpan.Titan är otroligt lätt och  
starkt. Därför har det länge använts inom flyg- och 
rymdindustrin. En vanlig missuppfattning är att titan  
inte kan framkalla allergi, vilket inte är sant. Men det 
är otroligt ovanligt och ett betydligt bättre val än t.ex.  
guld och silver för överkänsliga personer.

Diamanten är en ädelsten och är den hårdaste mineralen som förekommer 
i naturen. Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens 
övre mantel på 150–200 kilometers djup och har bildats för 900 miljoner 
till 3,5 miljarder år sen. Diamanterna förvaras i jordens övre mantel i flera 
miljarder år innan de transporteras till jordens yta. En “perfekt” diamant 
som bildats långsamt består av rent kol, är färglös, har oktaedrisk form 
och är mycket hård. 

Vi jobbar med briljant- , princess-  , baguette- och ovalslipningar .  
Men även andra former på beställning.

Inom diamantbranschen kvalitetgraderas och värderas diamanter efter  
fyra olika egenskaper – diamantens 4C: Carat (vikt), Clarity (renhet),  
Color (färg), Cut (slipning).

CLARITY

F Fri från inneslutningar och ytfel, luppren
IF Fri från inneslutningar
VVS Mycket, mycket små inneslutningar
VS Mycket små inneslutningar
SI Små inneslutningar
P Tydliga inneslutningar

COLOR    CUT

River  Mycket sällsynt vit  Mycket god
Top Wesselton Sällsynt vit  God
Wesselton Vit  Medelgod
Top Crystal Mycket lätt tonad vit Dålig
Crystal  Lätt tonad vit
Top Cape Tonad vit
Cape  Lätt gulaktig
Light Yellow Lätt gul
Yellow  Gul

CARAT  
Vikten på en diamant nämns i carat. En carat är 200 milligram. 
Att värdera en diamant kräver stor erfarenhet av en kunnig fackman. 
Våra diamanter är köpta från legal källa, som inte är inblandad i  
konflikter och är i överensstämmelse med The Kimberly Certification 
Scheme (KPCS). 

Vi på Flemming Uziel har valt att jobba med TW/VS och W/SI. På  
diamanter över 0.30ct medföljer dessutom alltid ett certifikat från GIA, 
IGI eller HDR. Har ni andra önskemål, så gör vi givetvis allt vi kan för  
att tillgodose dessa.

Diamanter

För att fånga och  
reflektera ljuset och 
ge ädelstenen dess 
glittrande utseende  
slipas diamanten. 

Metaller

38 39
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Ringar i rosa och vitt 18K guld, 
med eller utan diamanter.

72470

B72470

72469

B72469

7246 8 B7246 872466 B72466

72467 B72467

72471 B72471

72465

B72465
7246 4 B7246 4

 Attraction Orange – Orange; karismatisk

 Loyal Blue – Blå; tillförlitlighet, lojalitet  

 Harmony Green – Grön; harmoni

 Happy Yellow – Gul; lycka  

 Passion Red – Röd; passion, kärlek  

Med Colorful Love infattas en 0,01ct färgad ädel- eller syntetisk sten för en  
personlig prägel tillsammans med ringarnas inskription. Finns i 10 olika färger. 

Passion Red för kärlek och passion eller Powerful black för första kyssen  
under en mörk himmel? En symbol för er kärlek – en hemlighet mellan er.  
Läs mer om Colorful Love på: www.flemminguziel.se/colorfullove

Ge uttryck för er kärlek med ädelstenar i färg

B724 65724 65

L O V E L YT R A D I T I O N

VG2552
VG2552

 Magic Purple – Lila; magi, värdighet  

 Pure White – Vit; godhet, ljus  

 Powerful Black – Svart; styrka   

 Lovely Pink – Rosa; vänskap, kärlek

 True Brown – Brun; pålitlighet, tillgänglighet 

Faller rosa guld inte dig i smaken? Då beställer du helt enkelt din Lovely, som du vill  
ha den. Välj själv mellan rött, vitt eller rosa guld och blanda som du vill. Passa också  

på att välja den bredd, höjd och eventuell infattning som passar just dig.
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R5 -29 R5 -30

R7-29

R7-35

RH7- 87

RG7

RB6 - 01

RB4

RB4- 08

RB618
RB618 - 08

RB6
RB6 -10 - 08

RG7- 08

R5 -29 - 01 R5 -30 - 08

R7-29 -51

R8 -34
R8 -34 -57

RB9 -34 RB9 -34 - 0 6

R10760

R10762
R10761

R1076 3

R1076 4

RB6
RB6 - 0 9

De flesta ringar i denna serie går även att få i 18K guld och silver. Ringarna är som  
standard med cubic zircon, men går även att få med diamanter.

STAINLESS LOVE 

42 43

 – ringar i stål med eller utan cubic zircon eller diamanter.
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T2013

T2015 BT2015

T20 03

T20 0 6

T20 07

T20 08

T2011

T2012

T2016

T20 0 4
BT20 0 4

T20 05 BT20 05

BT20 08

BT20 0 9

BT2012

T1013

T1036
BT1036

T10 60
BT10 60

T10 45
BT10 45

Ett äkta hantverk där du som kund väljer hur slutprodukten ska se ut.  
Ringarna kan beställas med diamanter eller cubic zircon. 

TILUX – ringar i titan med inlägg av 14K guld eller silver.

BT2013

T20 0 9

Alla ringar i denna serie går att ändra bredd och höjd på. Det går även alldeles utmärkt att få fler eller färre och  
även större eller mindre diamanter! Se vårt sortiment av släta ringar på sid 31-37 – kan även beställas i titan.
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9251/4

9252 /6
9251CZ /4

9252CZ /6

9253 /5

9253CZ /5

925 4 /6

925 4CZ /6

9255 / 7

9255CZ / 7

9256 /5
9256CZ /5

9257/5
9258 /5

9266CZ /6
9266 /6

9265CZ /6
9265 /6926 4CZ / 7926 4 / 7

926 3CZ / 7
926 3 / 7

9262CZ /6
9262 /6

9261CZ /5
9261/5

9260CZ / 7
9260/ 7

9259CZ /4
9259/4

ARGENTO – ringar i silver med cubic zircon eller diamanter

Alla ringar i denna serie går att få i 18K guld och det går även att ändra bredd och höjd efter önskemål. Det går också alldeles utmärkt 
att få fler eller färre och även större eller mindre diamanter! Se vårt sortiment av släta ringar på sid 31-37 – kan även beställas i silver.
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21119/6

21121/6

21122 /6

21123/6

21127/621134/7

21147/6

21132 /6

40630

ZB40631 ZB40634

ZB40626

40626 ZB40627

40627

ZB40630ZB40632

ZB40633ZB40629

40631 40634

40633

40632

40629

Alla ringar i denna serien går att få i 18K guld och det går även att ändra bredd och höjd efter önskemål.
Det går också alldeles utmärkt att få fler eller färre och även större eller mindre diamanter!

VOGUE – ringar i silver och 18K guld
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Alla ringar i denna serie går att få i rött guld, vitt guld och rosa guld.  
Det går även alldeles utmärkt att ändra bredd och höjd på ringarna.

GLAMOUR LOVE  – ringar i stål med cubic zircon 

R10532 R10528

R10533 R10534

R10531 R10537

R7 RB7
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50 år
i kärlekens tjänst

Mer än…


