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Ulrik Hartmann

Hos Hartmann’s har vi gennem årene oplevet, at allianceringen er gået fra at være 
en klassisk kærlighedsring til et must-have, der kan sættes sammen med andre 
ringe, stables eller bæres som et tidløst og moderne valg.

En smuk alliancering bør være klassisk og funktionel, så diamant-
ringen nemt kan bruges i mange forskellige sammenhænge. 
Den kan fremhæve en anden diamantring, eller give øget fylde 
og opmærksomhed når fl ere allianceringe sættes sammen.

Fælles for vores allianceringe hos Hartmann’s er høj håndværksmæssig 
kvalitet med detaljeret fattearbejde og diamanter i høj kvalitet.

Gå på opdagelse og bliv inspireret i vores store allianceringsunivers. 
Mangfoldigheden er stor, og mulighederne for at ”mixe og matche” ringene 
på forskellig vis giver ringene liv og karakter.

EN TIDLØS
ALLIANCE

I alt 0,54 ct. 
Argyle Blå diamanter 

kr. 129.000,-

I alt 1,00 ct. 
River/VS brillanter 

kr. 42.500,- 



HARTMANNs 
SIGNATUR

Siden 2010 har Hartmann’s haft sin egen 
Signaturkollektion med det ikoniske guld H. 
Designet er i rene, skandinaviske linjer og 

organiske former med et moderne tidløst udtryk, 
forenet med gedigent guldsmedehåndværk. 

”Vi skaber smykker, der kan gå i arv. Smykker, 
der med tiden bærer minder fra fl ere generationer, 
har ekstremt høj personlig værdi. Smykkerne får 

personlighed og historier skabes – og de historier er 
Hartmann’s stolte af at være med til at føde”.

                      Ulrik Hartmann

I alt fra 1,00 ct. champagnefarvede 
diamanter fra kr. 32.500,- 



Mix og match forskellige allianceringe og få 
dit personlige udtryk. Når fl ere forskellige 
allianceringe sættes sammen, understreger det 
hver enkelt ring, der får sine karakteristika 
fremhævet. Når ringe med farvede diamanter 
sættes sammen med allianceringe med hvide 
diamanter, fremstår farverne endnu tydeligere. 
På samme måde fremstår smalle alliance-
ringe tydeligere, når de sættes sammen med 
bredere ringe eller ringe, hvor diamanterne 
er Fancy Cut slebet. Når der mixes og 
matches, sættes fl ere historier sammen og 
understreger det personlige. 

MIX
MATCH

A N D

Fra oven og ned
Kr. 23.900,-  Kr. 19.500,-

Kr. 33.900,-

Fra kr. 9.900,-

Fra venstre mod højre
Kr. 28.500,-  Kr. 16.250,-

Kr. 8.900,-

Argyle Pink ringe 
fra kr. 18.500,-



Lottes favorit
Lotte har været ansat hos Hartmann’s i 19 
år og har stor ekspertise. Spørger man til 
hendes favorit alliancering, er der ingen 
tvivl. ”Min favorit er absolut den smukke 
alliancering med champagnefarvede 
diamanter. Diamanterne er helt unikke 
i farven – de er hverken for gule eller 
for kaffefarvede, hvilket gør dem meget 
specielle. Og tanken om at de kommer fra 
Argyle-minen, som miner nogle af verdens 
ypperste diamanter,  gør dem helt unikke. 
Guldsmedearbejdet i Signaturringene er så 
lækkert, og man kan virkelig mærke, at der er 
kælet for hver en detalje – lige fra at mærke de 
bløde former ind vendigt til det ekstremt fl otte 
fattearbejde. Den står øverst på ønskesedlen.”

I alt fra 1,00 ct. 
champagnefarvede diamanter 

fra kr. 32.500,- 



Fra kr. 9.900,-

En alliancering skal være komfortabel og udsøgt 
håndværk, så brillanterne får maksimalt spil og 
brillans. Men allianceringen må også gerne 
have detaljer, der gør den moderne. 

Diamanternes måde at blive fattet på samt 
guldets indramning af diamanterne giver 
meget forskellige udtryk. Buede eller stramme 
kanter, hævede eller sænkede diamanter, 
og brugen af forskellige farver af diamanter 
– hvert sit design, der taler til hver sin kvinde.

MODERNE 
OG TIDLØS

I alt 0,90 ct. 
TW/VVS-VS brillanter 

kr. 19.900,-



CLASSIC COPENHAGEN

I alt 2,10 ct. TW/VVS-VS 
kr. 50.800,-

I alt 2,00 ct. TW/VVS-VS 
kr. 61.500,-

I alt 1,06 ct. TW/VVS-VS 
kr. 33.900,-

I alt 0,85 ct. TW/VVS-VS 
kr. 23.900,-

I alt 1,50 ct. TW/VVS-VS 
kr. 39.900,-

I alt 1,10 ct. TW/VVS-VS 
kr. 33.900,-



I alt 1,86 ct. TW/SI 
brillanter kr. 37.500,-

I alt 0,33 ct. TW/VVS 
brillanter kr. 8.900,-

Den klassiske alliancering er kendetegnet ved en kontinuerlig ring 
af identiske diamanter – symboliserende ’never-ending’ love. 
Denne symbolik har betydet, at allianceringen er blevet brudepars 
foretrukne vielsesring.

NEVER-ENDING LOVE

Alliancering i alt 2,40 ct. 
Fancy Pink/VVS-PI 

diamanter kr. 99.500,-



MODERN

Fra kr. 5.900,-

Fra kr. 8.000,- Fra kr. 8.000,- 

I alt 0,75 ct. 
sorte diamanter 

kr. 8.900,-

I alt 0,58 ct. 
TW/VVS-VS 
kr. 18.000,-



I alt 1,40 ct. 
TW/VVS-VS diamanter 

kr. 14.900,- 

Fancy Cut er betegnelsen for diamanter, som ikke er 
slebet som det klassiske runde brillantslib. Det kan 
f.eks. være oval, dråbe, cushion, hjerte, smaragdslib 
eller baguette. Fancy Cut er en diamantslibning, som 
udnytter mere af rådiamanten og derfor typisk giver 
30% mere diamant for pengene. Samtidig giver Fancy 
Cut diamanter designeren mulighed for at lege med 
spændende designs og geometriske mønstre.

FANCY CUT 
I alt 1,37 ct. TW/VS

ovale diamanter kr. 39.500,-

Alliancering i alt 3,20 ct. 
TW/VVS-VS smaragdslebne 

diamanter kr. 63.000,-

I alt fra 0,93 ct. TW/VVS-VS 
baguetteslebne diamanter 

fra kr. 19.000,-

I alt 4,08 ct. 
TW/IF-VVS cushion-cut 
diamanter kr. 143.000,-

I alt 8,02 ct. 
River-TW/VVS-VS smaragdslebne 

diamanter kr. 319.500,- 



FANCY CUT 

I alt fra 2,22 ct. 
TW-W/VVS-VS diamanter 

fra kr. 45.000,-

I alt 3,96 ct. River-TW/IF-VS 
Asscher-cut diamanter kr. 108.500,-

I alt 0,94 ct. TW/VVS-VS 
baguetteslebne diamanter kr. 14.900,-



Vi har igennem en årrække håndplukket 
og gemt meget sjældne og farvemættede 
Argyle Pink og Argyle Blå diamanter 
bagest i pengeskabet. Alle diamanter er 
nøje udvalgt ud af talrige stenbreve og 
mange hundrede carat, som er gået 
igennem vores hænder de seneste 10 år.

Nu er tiden inde til at lege og kreere 
spændende farvede allianceringe fra 
Argyle-minen, som ikke er set før, og 
som ikke kan genfremstilles. 

Vi har lavet 10 limited edition modeller. 

Drømmer du om en smuk, sjælden og 
unik alliancering, så kig forbi og hør 
mere om det ypperste inden for farvede 
diamanter før det er for sent.

I alt 0,43 ct. 
Fancy Intense Pink/VVS-VS 

kr. 58.500,-

LIMITED EDITION
ARGYLE PINK & BLUE
ALLIANCERINGE



LIMITED EDITION
ARGYLE PINK & BLUE
ALLIANCERINGE
Fra venstre til højre: 
I alt 0,98 ct. Argyle Blå diamanter  kr. 227.000,-
I alt 0,20 ct. Argyle 4PP diamanter samt 1,53 ct. TW/VVS-VS  kr. 184.500,-
I alt 0,17 ct. Argyle 4PP diamanter samt 1,26 ct. TW/VVS-VS  kr. 157.500,-
I alt 0,16 ct. Argyle 4PP diamanter samt 1,26 ct. TW/VVS-VS  kr. 149.500,-
I alt 0,54 ct. Argyle Blå diamanter  kr. 129.000,-



Argyle Pink fra venstre til højre:
I alt 0,38 ct. Fancy Intense Pink diamanter kr. 79.500,-  I alt 0,32 ct. Fancy Intense Pink diamanter kr. 69.500,-  
I alt 0,32 ct. Fancy Intense Pink diamanter kr. 48.000,-  I alt 0,12 ct. Fancy Intense Pink diamanter kr. 23.900,-  

I alt 0,30 ct. Fancy Intense Pink diamanter kr. 49.500,-



Det franske smykkehus på 
Place Vendôme har siden 
1848 designet udsøgte diamant-
smykker, der bæres af smykke-
elskere verden over. Hartmann’s 
er eneforhandler af Boucheron 
smykker i Skandinavien.

BOUCHERON

Quatre Grosgrain 
kr. 8.800,-

Quatre Black edition, 
i alt 0,27 ct. kr. 29.500,-

Quatre Radiant edition, 
i alt 0,26 ct. kr. 44.800,-

Quatre Grosgrain 
kr. 13.000,-

Quatre Radiant edition, 
i alt 0,27 ct. kr. 30.000,-

Quatre Radiant edition, 
i alt 0,27 ct. kr. 31.500,-



Øverst til nederst:
I alt 4,11 ct. TW/VVS-VS diamanter kr. 69.500,-
I alt 4,23 ct. TW/VVS-VS diamanter kr. 83.900,-
I alt 1,96 ct. TW/VVS-VS diamanter kr. 39.500,-
I alt 0,69 ct. TW/VVS-VS brillanter kr. 29.500,-

I alt 1,16 ct. TW/VVS-VS 
diamanter kr. 19.500,-

OVERDÅDIGE 
RÆKKERINGE

I alt 1,96 ct. TW/VVS-VS 
diamanter kr. 39.500,-



0,78 ct. Fancy Vivid Yellow cushion-cut diamant samt i alt 3,48 ct. Argyle Pink diamanter

Champagnefarvede/VS 
diamanter samt i alt 1,30 ct. 

TW/VVS-VS brillanter kr. 52.500,-I alt 1,66 ct. TW-W/VVS-VS 
diamanter kr. 32.500,-

Diamantgraderer hos Hartmann’s Anne Mette Højte forklarer: 
”I en alliancering sidder diamanterne side om side. De er ens 
i størrelsen, og det karakteristiske er, at man kan isætte fl ere 
diamanter, så alliance ringen dermed får bygget fl ere historier 
på. Rækkeringen er designet, så den har fylde og volumen. 
Talrige diamanter skaber spil og opmærk somhed på en elegant 
måde ofte i symmetri med smukke mønstre.”

RÆKKERINGEN
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