
Vaijerikorut

Kevyt koru jossa eri 
materiaaleja kiinnitetty 
muovitettuun vaijeriin. 
Koruissa säätöketju 
jolla pituutta voi lisätä.

Kivikorut

Korusta riippuen eri kiviä 
mm. akaatti, aventuriini, 
chrysocolla, fluoriitti, 
hematiitti, howliitti, hullu 
kivi,  jade, jaspis, kul-
takivi, kvartsi, laavakivi, 
lapis lazuli, magnesi-
itti, onyksi, ruby zoisite, 
ruusukvartsi, sugiliitti, 
tiikerinsilmä, turkoosi, 
turmaliini...

Koruissa myös lasihelmiä 
ja hopeoitua korumetallia.

Korvakorut

Korvakoruja yksittäis-
pareja sekä settiin tehtyjä 
kaula- ja rannekorujen 
mukaan.

Koukut hopeoitua ko-
rumetallia. Tarvittaessa 
voidaan vaihtaa kirurgin-
teräksisiin tai hopeisiin 
koukkuihin.

Puukorut

Kevyt kaulakoru jossa 
puuhelmiä sidottuina 
vahattuun puuvilla-
naruun.

Helposti ranteeseen 
kuin ranteeseen 
sopivissa kieppiranne-
koruissa puuhelmiä ja 
metallikieppiä.



Koruissa käytetyt materiaalit mm. 
kivi, lasi, korumetalli, akryyli, puu, 
simpukka, makeanvedenhelmi, höy-
hen, kristalli...

Korvakoruihin saa halutessaan ki-
rurginteräksiset umpikoukut veloi-
tuksetta. Hopeiset avokoukut +2,-.

Metalliosat hopeoitua, nikkelitöntä ja 
lyijytöntä korumetallia. Myös kupari- 
ja messinkiosia, kirurginterästä sekä 
hopeaa.

Koruja myös tilauksesta. Varastossa 
tiettyjä värejä ja materiaaleja, toimitus 
1-6 viikkoa riippuen halutusta mate-

riaalista.

Lasten korut akryyliä. Ei sovellu alle 
3-vuotiaille.

Korujen korjaustyöt mahdollisuuksi-
en mukaan.

Organzaruusut

Kahdella eri kiinni-
tyksellä, voi käyttää 
hiuksissa, hatussa, 
huivissa, kassissa, rinta-
koruna...

Kevyttä organzaa ja 
lasihelmiä, 9 värivaih-
toehtoa.

Avainnauhat

Puuhelmiä sidottuina 
vahattuun puuvilla-
naruun. Tuplarengas ja 
lukko, helpotusrengas.

Helmiäishelmiä ja ko-
rulinkkejä, hopeoitua 
korumetallia. Tuplaren-
gas ja lukko, helpotus-
rengas.

Korvakorut
 alk. 3,- ( –10,-)

Vaijerikorut
rannekorut 10–15,-
kaulakorut 20–40,-

Puukorut
rannekorut 5–15,-
kaulakorut 15–20,-

Kivikorut
rannekorut 10–15,-
kaulakorut 20–40,-

Metallikorut
rannekorut 8–15,-
kaulakorut 15–30,-

Organzaruusut
 9,-

Avainnauhat
puuhelmistä  alk. 18,-
korumetalli/helmet 
alk. 20,-

Helmikorut
rannekorut 10–22,-
kaulakorut 14,-–25,-

Lasten korut
kaulakoru+rannekoru
setti 12,-

Lasten korut

Akryylihelmiä ja jousta-
vaa kirkasta kuminau-
haa.

Setissä kaulakoru ja 
rannekoru.

Ei sovellu alle 3-vuoti-
aille.

Metallikorut

Hopeoidun korumetallin 
parina lasihelmiä. ko-
russa lukko jonka avulla 
korua voi käyttää pitkänä 
tai lyhyenä.
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