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V

ai maz ir kāda sieviete, kas nevēlas savā virzienā
saņemt kvēlu jūtu apliecinājumus? Jo īpaši ja tie tiek
izteikti briljantu valodā. Vārds «dimants» nāk no
grieķu vārda «adamas», kas nozīmē nepārvarams vai
neuzvarams. Tā sakne ir līdzīga latīņu vārdam adamare '- mīlēt
kaislīgi. Tāpēc nav brīnums, ka rotaslietas ar briljantiem bieži
tiek izvelētas, kā mūžīgas mīlestības apliecinājums un simbols.
Kad tika atklāts, ka dimanti var pretoties uguns un pat tērauda
iedarbībai, tiem piedēvēja arī pārcilvēciska spēka īpašības,
nodēvējot to par visu akmeņu karali. Dimantus tik īpašus padara
arī to retās un izsīkstošās rezerves, tāpēc rotaslietas ar briljantiem vienmēr tiek asociētas ar īpašiem mirkļiem mūsu dzīvē,
piemēram, atzīšanos mīlestībā, uzticības apliecinājumu vai
vērtību, kas glabājama no paaudzes paaudzē. Atskatoties vēsturē,
varam redzēt, ka dimanti ir kalpojuši arī par iedvesmas avotu
māksliniekiem un citiem radošajiem cilvēkiem – vēl Merilina
Monro dziedāja dziesmu «Dimanti ir labākie sieviešu draugi» vai
arī «Dimanti ir uz visiem laikiem», to vārdiem kļūstot par
turpmāko paaudžu kredo sieviešu vidū, protams. Tomēr lielākā
daļa sieviešu, lai arī sapņo par briljantu iegūšanu savā īpašumā
un to sniegto statusu, ne vienmēr atpazīst citus dimantu kvalitāti
raksturojošus rādītājus, izņemot to lielumu. Kas tad ir galvenās
lietas, kurām jāpievērš uzmanība, iegādājoties briljantu, lai būtu
pārliecība, ka ir izvēlēts labākais un piemērotākais.
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Dimantam ir četri racionālie kritēriji, kas nosaka to vērtību –
w4C –, ievērtējot dimanta šķautņu slīpēšanu, dzidrumu, krāsu
un karātus. Pirmais kritērijs – šķautņu (no angļu valodas cut)
slīpēšana ir viena no svarīgākajām īpašībām, kas raksturo dimanta skaistumu. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs: nevienai
citai no «4C» raksturojošajām īpašībām nav tik lielas ietekmes uz
dimanta burvīgo izskatu, jo tā vistiešāk raksturo dimanta dabisko mirdzumu. Otra īpašība ir tā dzidrums (no angļu valodas
clarity): dimants par absolūti dzidru tiek uzskatīts, ja tajā nav
ieslēgumu, redzamu trūkumu. Trešais kritērijs ir dimanta krāsa
(no angļu valodas – color) un vērtīgākais ir tas dimants, kurš ir
pilnīgi caurspīdīgs, pat bezkrāsains. Krāsas noteikšanai, dimanti
tiek iedalīti kategorijās no D (bezkrāsains
dimants) līdz Z (dimants ar redzamu krāsu). Iedzeltens tonis ir tas, kas ir visbiežāk
sastopams dimantos un samazina to vērtību. Ceturtais un atpazīstamākais dimantu
novērtēšanas kritērijs ir to svars un lielums,
ko mēra karātos. Cena par dimanta karātu
(no angļu valodas – carat) ir viens no labākajiem veidiem, kā salīdzināt līdzīgu dimantu vērtību, tomēr ir jāpievērš uzmanība
tam, ka viena dimanta cena un vērtība
vienmēr ir lielāka, nekā pēc svara vienādu,
bet atsevišķu kopā saliktu vairāku dimantu
cena un vērtība. Vēl viens aspekts, kas ir
jāņem vērā, iegādājoties briljantu ir ne tikai tā īpašības, bet arī šo
īpašību jeb dārgakmens autentiskuma apliecinājums – atzīts sertifikāts. Bez dimanta sertifikāta no neatkarīgas dimanta šķirošanas laboratorijas pircējs nevarēs noteikt dimanta kvalitāti un
vērtību.
INDIVI ir salons, kas ne tikai spēj padarīt briljanta rotas pieejamākas plašākām cilvēku lokam, piedāvājot demokrātiskākās
tirgus cenas, bet arī izsniedz saviem klientiem starptautiski atzītus briljantu sertifikātus briljantiem sākot ar 0.3 ct.
Starptautiskajā tirgū briljanti tiek vērtēti neatkarīgajos gemoloģijas institūtos, kā piemēram, G.I.A (Amerikas ģeoloģijas institūts),
I.G.I (Starptautiskais gemoloģijas institūts). INDIVI salonā katram pasūtījumam tiek pieiets individuāli un ar īpašu rūpību. Tas
izpaužas profesionālajā klientu apkalpošanā un konsultācijās gan
pieredzējušiem rotaslietu pircējiem, gan tiem, kam tā ir tikai pirmā briljantu iegādāšanās pieredze. Pieredzējušie salona darbinieki, juvelieri un sertificēti dārgakmeņu eksperti palīdzēs piemeklēt gan atbilstošu jūsu vēlmēm, gan ikdienas nēsāšanas paradumiem rotu. Un atcerēsimies, ka briljanti visbiežāk tiek dāvināti
dzīves īpašajos un vienreizīgajos brīžos, kas paliks atmiņā uz
mūžu, tāpēc ir svarīgi šo procesu uzticēt savas jomas
profesionāļiem.
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