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De 10 mest populære 
forlovelsesringe 
Læs mere på side 18

FIND HENDES

Se side 6
TYPE

FORTRYLLENDE 
FORLOVELSESRINGE68



Det er nok det eneste smykke, som 
du helt egenrådigt kan få lov at vælge 
til kæresten, og derfor kan det være 
nærmest angstprovokerende for 
nogen at skulle hoppe ud i en sådan 
beslutning. Det er jo immervæk et 
valg, som hun skal bære resten af 
livet. Og ikke mindst et valg som  
får stor opmærksomhed fra 
veninder og familie. 

VI HAR PRØVET DET FØR
I mere end 20 år har vi solgt 
for lovelsesringe og gjort det til 
vores mission at formidle  
betydningsfulde kærligheds
gaver med karakter.  

Diamantsmykker som går i arv til  
næste generation og skaber glæde, 
værdifulde minder og op
mærksomhed. Vi elsker at dele  
ud af vores erfaring og vise vores  
store sortiment til dig. Vi har  
masser af tid og glæder os  
til at byde dig velkommen! 

MANGE MULIGHEDER
Der er meget at vælge mellem. Mange 
går efter det klassiske, som er en såkaldt 
solitairering, en helt enkel ring prydet 
med en diamant. Det er en klassisk ring, 
som aldrig går af mode og derfor ofte 
falder i den kommende bruds smag. 
Men der er masser andre muligheder. 

SIG DET, 
SÅ HELE VERDEN 
KAN HØRE DET



Ulrik Hartmann

Trestens-ringe, rosetringe eller 
pavé ringe. Måske en diamant-
ring hvor slibningen kan være 
en anden end det traditionelle 
runde brillant slib – Fancy Cut. 
Måske en diamant ring med 
en naturlig farvet Argyle 
Champagne eller Argyle  
Pink diamant. Faktisk er der 
en tendens til, at flere og flere 
søger en mere utraditionel 
ring med karakter.

God inspirationslyst,

Hartmann’s 
Signatur solitairering:

1,01 ct. brillant TW(G)/SI1. 
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 112.500,-



5G O D E  R Å D

Et par gode råd at tænke over, 
som gør det nemmere at købe 
den helt rigtige ring.

1.   Hvilken TYPE  
er hun? Er hun den 
klassiske businesstype, 
feminin eller sporty 
og rå i sit udtryk?

2.   Hvilken SMYKKESTIL har hun? Er den 
minimalistisk, voluminøs eller pyntet? Er det 
nedtonede smykker eller med masser af farver? 
Er der spræl på designet, eller er det stramt? 
Er hun mest til Skandinavisk design?

3.   Tag et BILLEDE med. Et foto af kæresten  
er et godt udgangspunkt for en snak om hendes 
type og ønsker. Måske har du et, hvor man også 
kan se hendes hånd og se om den er aflang, bred, 
stor eller lille – ringen skal gerne passe i udtryk.



4.   Hvilken slags GULD er 
hun mest til? Er det hvidguld, 
gulguld eller rosaguld?

5.   Bliv ikke grebet af en 
trend, dette er en ring 
hun skal bruge for evigt.



Måske du ud fra hendes stil og smykker kan få inspiration i  
nedenstående til, hvilket design, der vil passe til kæresten? 

HVILKEN TYPE ER HUN?

Den klassiske
Fra kr. 35.500,-

Den raffinerede
Fra kr. 15.900,-



Den elegante
Fra kr. 12.750,-

Den sofistikerede
Pris på forespørgsel

Den romantiske
Fra kr. 34.500,-

Den funklende
Fra kr. 22.500,-



COPENHAGEN TIMELESS  
I 18 KT. HVIDGULD:

0,20 ct. TW(G)/VS2 kr. 10.500,-

0,30 ct. TW(G)/VS2 kr. 15.900,-

0,40 ct. TW(G)/VS2 kr. 21.500,-

0,50 ct. TW(G)/VS2 kr. 34.500,-

0,70 ct. TW(G)/VS2 kr. 54.500,-

0,90 ct. TW(G)/VS2 kr. 79.500,-

1,00 ct. TW(G)/SI1 kr. 89.500,-

SOLITAIRERINGE

COPENHAGEN 
SOLITAIRE



COPENHAGEN SOLITAIRE  
I 18 KT. HVIDGULD:

0,20 ct. TW(G)/VS2 kr. 10.500,-

0,30 ct. TW(G)/VS2 kr. 15.900,-

0,40 ct. TW(G)/VS2 kr. 21.500,-

0,50 ct. TW(G)/VS2 kr. 34.500,-

0,70 ct. TW(G)/VS2 kr. 54.500,-

0,90 ct. TW(G)/VS2 kr. 79.500,-

1,00 ct. TW(G)/SI1 kr. 89.500,-

GIA certifikat medfølger. 

COPENHAGEN 
SOLITAIRE



1,70 ct. brillant 
Top Crystal/SI1. 
Kr. 169.500,- *

* GIA certifikat medfølger

1,30 ct. brillant 
TW(G)/VS2 samt i alt 0,60 ct. 

brillanter TW/VVS-VS. 
Kr. 199.500,- *

1,01 ct. 
brillant TW(G)/SI1 

Kr. 112.500,- * 
0,50 ct. 

brillant W/VS2 
Kr. 35.500,- *



0,70 ct. brillant 
TW(F)/VS2. 

Kr. 69.500,- *

0,50 ct. 
brillant W/VS2 
Kr. 35.500,- *

0,70 ct. brillant 
TW(G)/VS2 samt i alt 0,46 ct. 

brillanter TW/VVS-VS. 
Kr. 79.500,-1,10 ct. brillant 

TW(G)/VS2 samt i alt 0,48 ct. 
brillanter TW/VVS-VS. 

Kr. 159.000,-



1,34 ct. radiant-cut diamant 
TW(F)/VVS2 samt 62 brillanter, 

i alt 0,39 ct. TW/VVS-VS. 
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 144.500,-

0,70 ct. brillant TW(G)/VS2.
GIA certifikat medfølger.

Kr. 54.500,-

0,40 ct. brillant W/SI1. 
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 23.000,-







0,70 ct. brillant TW(F)/VS2. 
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 69.500,-



0,51 ct. W/VS2 brillant 
samt 58 brillanter, 

i alt 0,34 ct. TW/VVS-VS. 
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 38.750,- 





10
FAVO R I T T E R

Der er nogle designs, der går igen, 
når der vælges forlovelsesring, og der 
er meget at vælge imellem. Her ser 
du de 10 mest populære designs i 
vores sortiment af forlovelsesringe.

Kr. 79.500,-

Fra kr. 10.500,-

Fra kr. 15.500,-



Fra kr. 15.900,-

Fra kr. 79.500,- Fra kr. 57.500,- Fra kr. 15.900,-



Fra kr. 34.500,-

Fra kr. 35.500,-



FAVO R I T T E R

Fra kr. 12.750,-





LÆR OM DIAMANTER
CARAT – CUT – CLARITY – COLOUR 
… og alle historierne 

Ulrik Hartmann har mere end 30 års erfaring i 
at handle diamanter og kreere tidløse smykker i 
skandinavisk design. Hans enorme passion er 
smittet af på personalet, som gerne fortæller 
både hurtige fakta og fængende beskrivelser fra 
diamanternes fortryllende verden. 

Har du lyst til at dykke ned i de 4 C’er, som alle 
diamanter klassificeres ud fra, kan du læse mere 
i vores Diamond Guide HER

https://hartmanns.com/pages/viden-om-diamanter


Rosetringen er en feminin og klassisk 
forlovelsesring. Centerstenen er  
 oftest en rund eller ovalsleben  

diamant. Rundt om centerstenen  
er der en krans af diamanter.

ROSETRINGE

1,34 ct. brillant W/SI1 
omkranset af 50 brillanter, 
i alt 0,64 ct. TW/VVS-VS. 
GIA certifikat medfølger.

Kr. 144.500,-



0,73 ct. oval diamant 
River(E)/VS2 omkranset af 46 

diamanter, i alt 0,24 ct. TW/VVS-VS. 
GIA certifikat medfølger.

Kr. 46.000,- 

0,73 ct. rund brillant 
TW(F)/SI1 omkranset af 36 diamanter, 

i alt 0,18 ct. TW/VVS-VS.  
GIA certifikat medfølger.

Kr. 45.500,-



0,15 ct. TW/VS 
dråbesleben diamant 

omkranset af 28 brillanter, 
i alt 0,15 ct. TW/VVS-VS. 

Kr. 12.900,- 

0,11 ct. TW/VS 
brillant omkranset af 

27 brillanter, i alt 
0,16 ct. TW/VVS.

Kr. 10.500,-



0,24 ct. TW/VS 
smaragdsleben diamant 

omkranset af 34 brillanter, 
i alt 0,16 ct. TW/VVS-VS.

Kr. 15.750,-

0,32 ct. TW/VS 
hjertesleben diamant 

omkranset af 30 brillanter, 
i alt 0,17 ct. TW/VVS-VS. 

Kr. 17.000,- 



Rosétring i 18 kt. hvidguld 
prydet med 0,52 ct. cushion-cut 

diamant TW/(F)/VVS2  omkranset af 
42 brillanter, i alt 0,21 ct. TW/VVS-VS. 

GIA certifikat medfølger. 
Kr. 32.500,-

Rosétring i platin 
prydet med 1,51 ct. brillant 

W(H)/SI1 omkranset af 59 brillanter, 
i alt 0,69 ct. TW/VVS-VS.
GIA certifikat medfølger. 

Kr. 184.500,-



”Diamanter er eftertragtede arvestykker.  
Hvorfor ikke gøre sig umage og vælge  

den bedste diamant i sin kategori,  
så fremtidige generationer kan få glæde  

af en exceptionel diamant.

Vores mål er at udvælge  
de bedste diamanter til vores kunder  

og deres børn og børnebørn.”



3-STENSRINGE

I alt 2,96 ct. 
smaragdslebne diamanter 
TW/VS2. Kr. 225.000,-

I alt 2,80 ct. 
ovalslebne diamanter 

River(E)/VS2. 
Kr. 269.500,-

I alt 2,41 ct. Asscher-cut 
diamanter River-TW/VVS-VS. 

Kr. 179.000,-

En 3-stens diamantring er et elegant smykke, 
der lader skønheden ved diamanterne 
komme frem. 3-stens diamant ringe er 
et yndet valg af forlovelsesring.



I alt 2,80 ct. 
ovalslebne diamanter 

River(E)/VS2. 
Kr. 269.500,-

0,31 ct. radiant-cut Argyle 6PP/VS2 diamant 
flankeret af to emerald-cut diamanter, 

i alt 0,28 ct. TW/VVS-VS og i alt 0,09 ct. 
brillanter TW/VVS-VS. Kr. 289.500,-



Kr. 24.500,-

Fra kr. 225.000,-

Kr. 22.500,-



Allerbedst er det jo, hvis forlovelsesringen 
passer hende, når den bliver sat på hendes 
finger. Second best at den er en lille smule 
for stor, så den kan glide ned over fingeren. 
Ringen kan selvfølgelig altid sættes ned 
i størrelse efterfølgende, men de fleste 
nyforlovede kvinder er kede af at skulle 
undvære deres nye ring, i den tid det 
tager guldsmeden at omforandre ringen.

ET LILLE TRICK… kan være at prøve en 
af de ringe, hun går med, og som passer 
hende. Da mandens fingre oftest er større 
en kvindens, kan manden derfor markere 
det sted på eksempelvis lille fingeren, hvor 
kvindens ring sidder fast på hans finger. 
I butikken kan vi så hjælpe dig med at 
prøve vores ringmål, indtil vi finder 
den samme ringstørrelse.

DEN RIGTIGE STØRRELSE

I alt 0,78 ct. 
smaragd- samt dråbeslebne 
diamanter TW/VVS-VS. 

Kr. 29.500,- 
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Fra kr. 15.500,-





Fancy Cut er betegnelse for diamanter, som ikke er slebet i det klassiske 
runde brillantslib. Det kan være f.eks. oval, dråbe, cushion, hjerte eller 
smaragdslib. Fancy Cut diamanter giver dermed designeren mulighed 
for at lege med spændende designs og geometriske mønstre.

Fancy Cut er en diamantslibning, som udnytter mere 
af rådiamanten, og derfor typisk giver 30% 
mere diamant for pengene. Prisen for en 
ring med Fancy Cut diamanter er derfor 
lavere end prisen på en ring med en 
rund brillant, når carat vægten er ens. 

FANCY CUT

Oval Marquise Dråbe Hjerte Smaragd Princess Cushion



Fra kr. 29.000,-



De romantiske pink diamanter er 
underspillet ekstravagance. Der  
er noget dybt betagende over de 
pink diamanters utrolige evne til  
at reflektere lyset og deres dybe, 
intense varme farvespil. 

De pink diamanter er ekstraordinære, 
dels fordi de er smukke, dels og ikke 
mindst fordi de er yderst sjældne. De 
findes kun ganske få steder i verden, 
90% kommer fra den australske 

Argyle-mine, hvor Hartmann’s får 
sine fra, og kun i et fåtal. Fascinationen 
af disse helt særlige diamanter øges 
yderligere af det faktum, at minen 
kun kan levere dem i ganske få år 
endnu. Så er minen udtømt.

PINK DIAMANTER 
– sjælden romantik

Se vores udvalg af udsøgte forlovelsesringe med pink diamanter her. 

https://hartmanns.com/collections/ringe?page=2&_=pf&pf_t_anledning=Forlovelse&pf_t_sten_perle=Pink


Kr. 148.500,-

Kr. 59.500,-

PINK DIAMANTER 
– sjælden romantik

Kr. 44.500,-



Hartmann’s Signatur 
solitairering:1,21 ct. W/VS2 
centersten omkranset af 64 

Argyle Pink NFIP diamanter. 
Kr. 210.000,-



Kr. 29.500,-



Fra kr. 34.500,-

Fra kr. 89.500,-

Kr. 675.000,-



Champagnefarvede diamanter stammer fra Argyle-minen i Australien, og 
de farvemættede diamanter passer fantastisk til den Skandinaviske kulør. 
De intense farver giver varme til smykkerne, der spiller om kap med krid-
hvide kontrastfulde brillanter. Farvespillet intensiveres yderligere, når der 
leges med en mørk rosaguld eller kold hvidguld. 

Prisen for champagnefarvede diamanter ligger cirka 40% under prisen på 
hvide diamanter. (En Hartmann’s Signatur solitairering med 0,50 ct. har  
en pris på kr. 26.500,-)

CHAMPAGNEFARVEDE 
DIAMANTER

 - forførende farvespil

Fra kr. 19.900,-



1,06 ct. Argyle Champagne 
dråbeformet centersten omkranset 

af 83 diamanter, i alt 0,62 ct. 
TW/VVS-VS. Kr. 44.500,-



CHAMPAGNEFARVEDE 
DIAMANTER

 - forførende farvespil

Fra kr. 17.500,-



Fra kr. 26.500,-

Fra kr. 79.500,-



Kr. 110.500,-

Er der et bestemt tidspunkt, der passer dig bedst, 
kan det være en god ide bestille tid. Du kan sende 
os en MAIL eller ringe på telefon 33 33 09 63. 

BESTIL TID

mailto:info%40hartmanns.com?subject=Tidsbestilling


Gå på opdagelse i 
vores forlovelsesunivers

https://hartmanns.com/pages/forlovelsesringe
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