




Narodziny dziecka, chrzest czy pierwsze urodziny to chwile niezwykłe, pełne emocji 
i wzruszeń, które pamiętamy całe życie. Chwile tak szczególne zasługują na wyjątkową pamiątkę. 

Kolekcja Cherubin powstała z myślą właśnie o tych szczególnych momentach. Tworzą ją ręcznie 
wykonane smoczki, łyżeczki i grzechotki oraz zestawy z najwyższej jakości srebra, zdobione 

tradycyjnymi technikami. Autorskie wzornictwo i unikatowe zdobienia kolekcji Cherubin 
nawiązują do klasycznych, ponadczasowych motywów i uroku magicznego świata baśni. 

Ponadczasową pamiątkę dopełni grawer z imieniem oraz datą i godziną narodzin dziecka. 

Kolekcja Cherubin, od serca na zawsze.









Wytwarzany ręcznie, tradycyjną techniką z najwyższej próby srebra 
925 z tarczą subtelnie zdobioną plecionką o splocie prostym. Uchwyt 
smoczka wieńczy tarcza zegara z przygotowanymi miejscami 
do wzbogacenia o spersonalizowany grawer. Smoczek-szkatułka 
jest autorskim, strzeżonym prawnie wzorem produktowym WP-8596.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Górna i dolna część ssaka – do 10 znaków**. (2) Uchwyt smoczka, awers 
– 2x po 8 znaków (data i waga). (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 5

Srebro

KOD PRODUKTU: S1U

925 
ok. 20 g*

ok. 55 x 35 mm

Plecionka o splocie prostym.

Największy smoczek-szkatułka

(1)

(3)

(2)

(2)









Wytwarzany ręcznie, tradycyjną techniką z najwyższej próby 
srebra 925 ozdobiony tarczą z ażurową plecionką z motywem 
kwiatowym i różowym uleksytem (S3G) lub plecionką ze splotem 
prostym i niebieskim uleksytem (S3B). Na rewersie uchwytu 
umieszona jest tarcza zegara oraz miejsca do wzbogacenia 
o grawerowane personalizacje. Smoczek-szkatułka jest autorskim, 
strzeżonym prawnie wzorem produktowym WP-8596.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Górna i dolna część ssaka – do 8 znaków**. (2) Uchwyt smoczka, awers 
– 2x po 8 znaków (data i waga). (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 
(4) Uchwyt smoczka, rewers – 2x po 8 znaków. 9

Srebro

KOD PRODUKTU: S3G lub S3B

925 
ok. 11,50 g*

ok. 36 x 27 mm

Kamień półszlachetny uleksyt, 
różowy lub niebieski, tarcza 
z motywem kwiatowym 
lub plecionką.

Smoczek-szkatułka z różowym lub niebieskim uleksytem

(1)

(3) (4)

(4)

(2)

(2)





Wytwarzany ręcznie smoczek-szkatułka z najwyższej próby srebra 
925. Tarcza zdobiona ażurową plecionką z motywem słońca, uchwyt 
zwieńczony kryształem Swarovski w trzech kolorach: różowym (S4G), 
błękitnym (S4B) lub przezroczystym (S4U). Smoczek może 
być wzbogacony o spersonalizowany grawer w pięciu miejscach. 
Smoczek-szkatułka jest autorskim, strzeżonym prawnie wzorem 
produktowym WP-8596.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Uchwyt smoczka, awers – 2x po 5-6 znaków z prawej i lewej strony, (np. data 
i waga). (2) Uchwyt smoczka, rewers – 2x po 5-6 znaków z prawej i lewej strony. (3) Tarcza zegara na dolnej części ssaka 
– godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 11

Srebro

KOD PRODUKTU: S4U lub S4G lub S4B

925 
ok. 8,50 g*

ok. 40 x 25 mm

Kryształ, ażurowa tarcza 
z motywem słońca.

Smoczek-szkatułka z kryształem 

(1)

(3)

(2)





Wytwarzany ręcznie, tradycyjną techniką z najwyższej próby srebra 
925 z dekoracyjną tarczą zdobioną motywami kwiatowymi (S5G) 
lub plecionką o splocie prostym (S5B). Uchwyt smoczka wieńczy 
tarcza zegara z przygotowanymi miejscami do wzbogacenia 
o spersonalizowany grawer. Smoczek-szkatułka jest autorskim, 
strzeżonym prawnie wzorem produktowym WP-8596.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Górna i dolna część ssaka – do 8 znaków**. (2) Uchwyt smoczka, awers 
– 2x po 8 znaków (data i waga). (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 13

Srebro

KOD PRODUKTU: S5G lub S5B

925 
ok. 11,50 g*

ok. 38 x 27 mm

Tarcza – motyw kwiatowy 
lub plecionka.

Smoczek-szkatułka z kwiatową lub plecioną tarczą 

(1)

(3)

(2)

(2)





Wytwarzany ręcznie smoczek-szkatułka z najwyższej próby srebra 925. 
Z ażurową tarczą zdobioną motywem serc oraz różowym (S6G) 
lub błękitnym (S6B) kamieniem szlachetnym - jadeitem w uchwycie. 
Smoczek-szkatułka jest autorskim, strzeżonym prawnie wzorem 
produktowym WP-8596.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Górna część ssaka – do 8 znaków**. (2) Uchwyt smoczka, awers 
– 2x po 8 znaków (data i waga). (3) Uchwyt smoczka, rewers – 2x po 8 znaków, (4) Tarcza zegara – godzina narodzin, 
wskazówka godzinowa i minutowa. 15

Srebro

KOD PRODUKTU: S6G lub S6B

925 
ok. 10 g*

ok. 40 x 27 mm

Kamień szlachetny jadeit, 
różowy lub błękitny, 
tarcza z motywami serc.

Smoczek-szkatułka z koralikiem z jadeitu

(1)

(4)

(3)

(2)









Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 zdobiona ażurową arabeską z roślinnym motywem na rączce 
oraz motywami kwiatowymi i klasyczną tarczą zegara na główce. 
Wyrób może być wzbogacony o grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers – do 15 znaków. (2) Główka, awers – ok. 8 znaków. 
(3) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 19

Srebro

KOD PRODUKTU: G1U

925
ok. 20 g*

ok. 90 mm

Ażurowy motyw arabeski 
na rączce, kwiatowe 
zdobienia na główce.

Grzechotka srebrna Wiktoria 

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 z bogato zdobionymi ażurową plecionką i motywami kwiatowymi 
rączką i główką, zwieńczona klasyczną tarczą zegara. Produkt może 
być wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers – dwa pola po 8 znaków. (2) Główka 8 znaków. 
(3) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 21

Srebro

KOD PRODUKTU: G2U

925
ok. 21 g*

ok. 80 mm

Rączka zdobiona ażurowymi 
plecionkami i motywami 
kwiatowymi, główka 
zdobiona ażurowym 
motywem kwiatowym.

Grzechotka buława królewska 

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 z ozdobnymi ażurowymi wzorami na rączce oraz motywami 
kwiatowymi z pięcioma kolorowymi (G3K) lub przezroczystymi (G3C) 
cyrkoniami na główce i klasyczną tarczą zegara, oraz miejscami 
do spersonalizowanego grawerunku.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers – do 20 znaków. (2) Rączka, rewers – ok. 20 znaków. 
(3) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 23

Srebro

KOD PRODUKTU: G3K lub G3C

925
ok. 15 g*

ok. 75 mm

Rączka z ażurowymi 
nacięciami, kwiatowe 
zdobienia i kolorowe 
lub przezroczyste 
cyrkonie na główce.

Grzechotka berło z cyrkoniami

(1)
(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 o zdobionej oplatającymi liśćmi rączce oraz motywami kwiatowymi 
na główce i klasyczną tarczą zegara otoczoną różowymi (G4G) 
lub (G4B) niebieskimi kamieniami. Produkt może być wzbogacony 
o grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Główka – 3x po 7 znaków. (2) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, 
wskazówka godzinowa i minutowa. 25

Srebro

KOD PRODUKTU: G4G lub G4B

925
ok. 18 g*

ok. 70 mm

Rrączka w formie pnączy, 
kwiatowe zdobienia 
i różowe lub niebieskie 
kamienie na główce.

Grzechotka na pnączach z różowymi lub niebieskimi kryształkami

(1)

(2)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 zdobiona nawiązującym do wycinanek motywem konturów 
bawiących się dzieci, zwieńczona klasyczną tarczą zegara z różowymi 
(G5G) lub niebieskimi (G5B) koralikami wewnątrz grzechotki. Produkt 
może być wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych 
miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers 10 znaków. (2) Rączka, rewers 10 znaków. 
(3) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 27

Srebro

KOD PRODUKTU: G5B lub G5G

925
ok. 17 g*

ok. 80 mm

Ażurowy motyw dzieci, 
różowe lub niebieskie koraliki.

Grzechotka Pajacyki z różowymi lub niebieskimi koralikami

(1) (2)

(3)





Łyżeczki





Wytwarzana i polerowana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka 
nawiązująca stylistyką i zdobieniem do stylu wiktoriańskiego, 
zwieńczona grzechotką o kwiatowej koronie z wpisaną tarczą 
zegara. Produkt może być wzbogacony o spersonalizowany grawer 
w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, po obu stronach – do 8 znaków. (2) Miseczka, po obu stronach 
– do 10 znaków. (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 31

Srebro

KOD PRODUKTU: L1U

925 
ok. 17 g*

ok. 95 mm

Grzechotka zdobiona 
motywem wiktoriańskim 
z wpisaną tarczą zegara.

Łyżeczka z grzechotką Wiktoria

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka o prostej, eleganckiej 
formie zdobiona złotą koniczynką, zwieńczona okrągłą, klasyczną tarczą 
zegara. Łyżeczka jest ręcznie polerowana na wysoki połysk. Produkt 
może być wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych 
miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers - imię dziecka lub dedykacja do 25 znaków. (2) Miseczka, obie strony 
do czterech linii po ok. 8 znaków. (3) Tarcza zegara - godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 33

Srebro

KOD PRODUKTU: L2U

925 
ok. 14 g*

ok. 110 mm

Złota koniczynka.

Łyżeczka ze złotą koniczynką

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką łyżeczka ze srebra próby 925 
zwieńczona grzechotką zdobioną motywami kwiatowymi i klasyczną 
tarczą zegara na szczycie. Łyżeczka jest ręcznie polerowana na wysoki 
połysk. Produkt może być wzbogacony o grawer w zaznaczonych 
miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka 10 znaków. (2) Miseczka, obie strony do czterech linii po ok. 8 znaków. 
(3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 35

Srebro

KOD PRODUKTU: L3U

925 (830)
ok. 12 g*

ok. 100 mm

Ażurowy motyw kwiatowy 
na grzechotce.

Łyżeczka z kwiatową grzechotką

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka zdobiona delikatną, 
ażurową ornamentyką i zwieńczona okrągłą, klasyczną tarczą zegara. 
Łyżeczka jest ręcznie polerowana na wysoki połysk. Produkt może być 
wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka 10 znaków. (2) Miseczka, obie strony do czterech linii po ok. 8 znaków. 
(3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 37

Srebro

KOD PRODUKTU: L4U

925 
ok. 14 g*

110 mm

Ażurowa ornamentyka, tarcza 
zegara na zwieńczeniu rączki.

Łyżeczka ażurowa z zegarem

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka o nowoczesnym, 
asymetrycznym kształcie zdobiona w górnej części obrotowym 
obrazkiem z dziewczynką (L5G) lub chłopca (L5B) i tarczą zegara 
na rewersie. Łyżeczka jest ręcznie polerowana na wysoki połysk. 
Produkt może być wzbogacony o grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers – do 25 znaków. (2) Miseczka, po obu stronach – dwie linie 
po 6 i 10 znaków. (3) Tarcza zegara na rewersie obrazka – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 39

Srebro

KOD PRODUKTU: L5G lub L5B

925 
ok. 14 g*

ok. 110 mm

Obracany element 
z obrazkiem dziewczynki 
lub chłopca i tarczą zegara.

Łyżeczka z obracanym obrazkiem dziewczynki lub chłopca

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana i polerowana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka 
o klasycznie eleganckiej formie zdobiona różowym (L6G), błękitnym 
(L6B) lub przezroczystym (L6U) kryształem i wzorem tarczy zegara 
we wnętrzu miseczki. Łyżeczka jest ręcznie polerowana na wysoki 
połysk. Produkt może być wzbogacony o spersonalizowany grawer 
w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, po obu stronach – do 10 znaków. (2) Miseczka, rewers trzy linie po 7, 
10 i 7 znaków. (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 41

Srebro

KOD PRODUKTU: L6U lub L6G lub L6B

925 
ok. 11 g*

ok. 90 mm

Kryształ przezroczysty, 
różowy lub błękitny. 

Łyżeczka z kryształem 

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka z wyjątkowym 
zdobieniem wykonanym techniką rewersu z wizerunkiem Matki Boskiej 
w koronie wysadzanej kryształkami i tarczą zegara na rewersie. Produkt 
może być wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych 
miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka rewers dwie linie po 8 znaków oraz 10 znaków. (2) Miseczka, obie strony 
do czterech linii po ok. 8 znaków. (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 43

Srebro

KOD PRODUKTU: L7U

925 (830)
ok. 9 g*

ok. 90 mm

Wizerunek Matki Boskiej 
w koronie wysadzanej 
kryształkami.

Łyżeczka z wizerunkiem Matki Boskiej z kryształkami w koronie

(1)

(2)

(3)









Wytwarzany ręcznie ze srebra próby 925 ryngraf z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej odlewanym w srebrze na tle z masy perłowej 
(R1P) lub onyksu (R1O). Produkt może być wzbogacony 
o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rewers – do 40 znaków.
47

Srebro

KOD PRODUKTU: R1P lub R1O

925
ok. 20 g*

ok. 50 x 45 mm

Odlewany w srebrze 
wizerunek Matki Boskiej 
na tle z masy perłowej 
lub onyksu.

Ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej

(1)





Wytwarzany ręcznie ze srebra próby 925 ryngraf z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej odlewanym w srebrze na tle masy perłowej 
(R2P) lub onyksu (R2O), otoczony ażurową plecionką. Produkt może 
być wzbogacony o spersonalizowany grawer w zaznaczonych 
miejscach.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rewers – do 50 znaków.
49

Srebro

KOD PRODUKTU: R2P lub R2O

925 (830)
ok. 17 g*

ok. 47 x 43 mm

Odlewany w srebrze 
wizerunek Matki Boskiej 
na tle z masy perłowej lub 
onyksu, ażurowa plecionka.

Ryngraf półokrągły z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej 

(1)





Wytwarzany ręcznie ze srebra próby 925 ryngraf z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej odlewany w srebrze na tle masy 
perłowej (R3P) lub onyksu (R3O). Produkt może być wzbogacony 
o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rewers – do 40 znaków.
51

Srebro

KOD PRODUKTU: R3P lub R3O

925
ok. 12,50 g*

ok. 42 x 45 mm

Odlewany w srebrze 
wizerunek Matki Boskiej 
na tle z masy perłowej 
lub onyksu.

Ryngraf z Matką Boską Częstochowską

(1)









Wytwarzane ręcznie ze srebra próby 925 lusterko bogato zdobione 
motywami kwiatowymi z wkomponowanymi rysunkami znaków zodiaku 
oraz tarczą zegara na rewersie. Produkt może być wzbogacony 
o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach.

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka po obu stronach – do 15 znaków. (2) Znak zodiaku – oznaczony na rewersie 
lusterka. (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 55

Srebro

KOD PRODUKTU: D1G

925 
ok. 25 g*

ok. 105 mm

Motywy znaków zodiaku i 
tarczy zegara, przeplatane 
roślinną ornamentyką.

Lusterko Wiktoria

(1)

(2)





Wytwarzany ręcznie ze srebra próby 925 grzebyk zdobiony plecionymi 
motywami roślinnymi i ze szkatułką w kształcie kwiatu w uchwycie, 
zwieńczoną klasyczną tarczą zegara. Produkt może być wzbogacony 
o spersonalizowany grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Awers szkatułki – dwa rzędy do 6 znaków lub trzy rzędy do 4, 6 i 4 znaków.
(2) Tarcza zegara na szkatułce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 57

Srebro

KOD PRODUKTU: D2G

925 
ok. 17 g*

ok. 90 mm

Plecione motywy roślinne, 
szkatułka w kształcie kwiatu 
z tarczą zegara.

Grzebyk-szkatułka Wiktoria

(1)

(2)





Wytwarzana i polerowana ręcznie ze srebra próby 925 łyżeczka 
nawiązująca stylistyką i zdobieniem do stylu wiktoriańskiego, 
zwieńczona grzechotką o kwiatowej koronie z wpisaną tarczą 
zegara. Produkt może być wzbogacony o spersonalizowany grawer 
w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, po obu stronach – do 8 znaków. (2) Miseczka, po obu stronach 
– do 10 znaków. (3) Tarcza zegara – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 59

Srebro

KOD PRODUKTU: L1U

925 
ok. 17 g*

ok. 95 mm

Grzechotka zdobiona 
motywem wiktoriańskim 
z wpisaną tarczą zegara.

Łyżeczka z grzechotką Wiktoria

(1)

(2)

(3)





Wytwarzana ręcznie tradycyjną techniką grzechotka ze srebra próby 
925 zdobiona ażurową arabeską z roślinnym motywem na rączce 
oraz motywami kwiatowymi i klasyczną tarczą zegara na główce. 
Wyrób może być wzbogacony o grawer w zaznaczonych miejscach. 

Sugerowane miejsca grawerowania: (1) Rączka, awers – do 15 znaków. (2) Główka, awers – ok. 8 znaków. 
(3) Tarcza zegara na główce – godzina narodzin, wskazówka godzinowa i minutowa. 61

Srebro

KOD PRODUKTU: G1U

925
ok. 20 g*

ok. 90 mm

Ażurowy motyw arabeski 
na rączce, kwiatowe 
zdobienia na główce.

Grzechotka srebrna Wiktoria 

(1)

(2)

(3)







Zestaw prezentowy: (1) Smoczek S2G (strona 6), (2) Łyżeczka L2U (strona 32) 

64

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Smoczek S6G (strona 15), (2) Grzechotka G5G (strona 26) 

65

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Łyżeczka L6B (strona 40), (2) Smoczek S4B (strona 10) 

66

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Smoczek S2G (strona 6), (2) Grzechotka G3K (strona 22) 

67

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Grzechotka G1U (strona 18), (2) Smoczek S1U (strona 4) 

68

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Grzechotka G4G (strona 25), (2) Smoczek S3G (strona 9) 

69

(1)

(2)



70

Zestaw prezentowy: (1) Lusterko D1G (strona 54), (2) Grzebień D2G (strona 56) 

(1)

(2)



Zestaw prezentowy: (1) Grzechotka G2U (strona 20), (2) Lusterko D1G (strona 54), (3) Grzebień D2G (strona 56) 

71

(1)
(2)

(3)



Zestaw prezentowy: (1) Łyżeczka L1U (strona 30), (2) Lusterko D1G (strona 54), (3) Grzebień D2G (strona 56) 

72

(1)

(2)

(3)



Każdy wyrób dostarczany jest w dedykowanym opakowaniu prezentowym z dołączonym certyfikatem gwarancji jakości 
oraz specjalną kartką okolicznościową do wpisania życzeń wraz z kopertą z kolekcji Cherubin.





Sceny ekspozycyjne

Nasza kompleksowa oferta dla sklepów obejmuje również dedykowane marce Cherubin systemy ekspozycyjne. 
Oferujemy przygotowane specjalnie do ekspozycji produktów Cherubin sceny modułowe w dwóch wersjach; 
do ekspozycji w witrynie pionowej oraz do ekspozycji pod ladą w układzie poziomym. 

Każda ze scen występuje w wersji pełnej oraz pomniejszonej.



*Wszystkie wyroby Kolekcji Cherubin produkowane są ręcznie, dlatego ich waga i wymiary mogą się nieznacznie różnić.
**Ilość znaków można nieznacznie zwiększyć zmniejszając czcionkę. 

Produkty w Kolekcji Cherubin to wyroby jubilerskie i nie są zabawkami.

Grawer na pamiątkach wykonywany jest w klasycznej formie, przy użyciu rylca diamentowego gwarantujący wyjątkową 
trwałość. Na życzenie klienta może być wykonany grawer laserowy, jednakże nie jest on rekomendowany ze względu 
na znacznie mniejszą trwałość niż ręcznie wykonany grawer rylcem diamentowym.
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