
Нова модна колекция 
от елегантни бижута

LIZAS – GERMANY
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LIZAS – GERMANY

Немският град Хановер днес с право може да се счита за световна бижутерийна столица. В момента 
там са разположени главните офиси, а също така и производствените мощности на много популярни 
производители на украшения. Сред тези производители е и нашият партньор LIZAS. 

Компанията е основана през 2007 година и от тогава дизайнерите непрестанно търсят нови и свежи 
вдъхновения за широката си гама бижута и модни аксесоари. В най-новите колекции младият и 
динамичен екип обединява елегантност, блясък и дискретност. Тук със сигурност ще намерите богат 
избор от фини ръчно изработени бижута за всяко облекло и за всеки повод. LIZAS е водеща европейска 
компания в областта на модерните бижута с достъпни за клиента цени!

Всички продукти са с отлично качество и са базирани на комбинация от малки и големи елементи, като 
се използват матови и блестящи повърхности, прости форми и сложни съединения с преплитане. 
Голяма част от гривните са изработени от висококачествена италианска кожа напа и модерен обков от 
неръждаема стомана, магнитите (закопчалки) са изключително гъвкави и здрави. 
Всички материали са без съдържание на никел и са антиалергични. Основен материал, който се използва 
в бижутата е неръждаема стомана, в много стилове и цветове на среброто, златото и Rose gold.

Бижутата и аксесоарите от Rose gold са изключително модерни през този сезон. Розовият оттенък се 
съчетава изключително по-лесно с всякакви други комбинации бижута.

LIZAS – За ценители и почитатели!
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17102 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 10.80 лв.

17103 - Обеци 
покритие: Silver
цена: 15.00 лв.

17104 - Обеци 
покритие: Gold
цвят: crystal/rose
цена: 15.00 лв. 17105 - Обеци 

покритие: Silver
цена: 17.70 лв.
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17106 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 17.70 лв.

17107 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 17.70 лв.

17108 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 17.70 лв.

17109 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 17.70 лв.
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17110 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 19.20 лв.

17111 - Обеци 
покритие: Silver
цена: 19.20 лв.

17112 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 19.80 лв.

17113 - Обеци 
покритие: Silver
цена: 23.70 лв.
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17114 - Обеци 
покритие: Gold/Silver
цена: 23.70 лв.

17115 - Обеци 
покритие: Gold
цвят: crystal
цена: 29.70 лв.

17117 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 29.70 лв.

17116 - Обеци 
покритие: Gold
цена: 35.70 лв.
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17118 - Обеци 
покритие: Silver
цвят: Black diamond
цена: 25.80 лв.

17120 - Обеци 
покритие: Silver
цвят: Honey
цена: 25.80 лв.

17121 - Обеци 
покритие: Gold
цвят: Blue Zircon
цена: 22.20 лв.

17119 - Обеци 
покритие: Silver
цвят: Rubin
цена: 25.80 лв.

17122 - Обеци 
покритие: Gold
цвят: Light Siam
цена: 22.20 лв.
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17123 - Пръстен 
цвят: зелен
цена: 11.70 лв.

17125 - Пръстен 
цвят: розов
цена: 11.70 лв.

17124 - Гривна 
цвят: зелен
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.

17126 - Гривна 
цвят: розов
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.

17127 - Пръстен 
цвят: оранжев
цена: 11.70 лв.

17128 - Гривна 
цвят: оранжев
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.
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17129 - Пръстен 
цвят: син
цена: 11.70 лв.

17131 - Пръстен 
цвят: тюркоаз
цена: 11.70 лв.

17128 - Гривна 
цвят: оранжев
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.

17130 - Гривна 
цвят: син
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.

17132 - Гривна 
цвят: тюркоаз
размер: 18,5 см.
цена: 17.70 лв.



10

17134 - Гривна 
цвят: Dark Orange
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17137 - Гривна 
цвят: Light Rose
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17133 - Гривна 
цвят: Light Siam
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17136 - Гривна 
цвят: Lila
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17135 - Гривна 
цвят: Grey Opal
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.
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17139 - Гривна 
цвят: Dark green
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17142 - Гривна 
цвят: Light gray
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17138 - Гривна 
цвят: Light Blue
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17141 - Гривна 
цвят: Beige
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.

17140 - Гривна 
цвят: Jonquille
размер: 19,5 см.
цена: 10.20 лв.
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17144 - Гривна 
цвят: Black diamond
цена: 23.70 лв.

17145 - Гривна 
покритие: Rose gold
цвят: Jet
цена: 28.20 лв.

17147 - Гривна 
покритие: Rose gold/кожа
цвят: Peach
размер: 19,5 см.
цена: 59.70 лв.

17143 - Гривна 
покритие: Gold
цена: 47.70 лв.
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17150 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Dark blue
размер: 18 см.
цена: 29.70 лв.

17148 - Обеци  
покритие: Silver
цвят: Dark blue
цена: 23.70 лв.

17149 - Пръстен 
покритие: Silver
цвят: Dark blue
размер: променлив
цена: 17.70 лв.
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17153 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Red
размер: 18 см.
цена: 29.70 лв.

17151 - Обеци  
покритие: Silver
цвят: Red
цена: 23.70 лв.

17152 - Пръстен 
покритие: Silver
цвят: Red
размер: променлив
цена: 17.70 лв.
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17156 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Green
размер: 18 см.
цена: 29.70 лв.

17154 - Обеци  
покритие: Silver
цвят: Green
цена: 23.70 лв.

17155 - Пръстен 
покритие: Silver
цвят: Green
размер: променлив
цена: 17.70 лв.
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17157 - Гривна 
цвят: Silver
размер: 19,5 см.
цена: 29.70 лв.

17162 - Гривна 
цвят: Peach 
размер: 19,5 см.
цена: 29.70 лв.

17160 - Гривна 
цвят: Rose
размер: 19,5 см.
цена: 29.70 лв.

17158 - Колие 
цвят: Silver
размер: 40 см.
цена: 41.70 лв.

17161 - Колие 
цвят: Peach 
размер: 40 см.
цена: 47.70 лв.

17159 - Колие 
цвят: Rose
размер: 40 см.
цена: 47.70 лв.
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17159 - Колие 
цвят: Rose
размер: 40 см.
цена: 47.70 лв.

17163 - Колие 
цвят: Black diamond
размер: 85 см.
цена: 53.70 лв.

17165 - Колие 
покритие: Gold
размер: 85 см.
цена: 41.70 лв.

17166 - Обеци  
покритие: Gold
цена: 23.70 лв.

17164 - Обеци  
покритие: Gold
цвят: Black diamond
цена: 33.60 лв.
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17167 - Колие 
цвят: Schwarz
размер: 40 см.
цена: 40.80 лв.

17168 - Гривна 
цвят: Schwarz
размер: 19,5 см.
цена: 25.80 лв.
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17169 - Колие 
покритие: Rose gold
цвят: Crystal
размер: 40 см.
цена: 53.70 лв.

17170 - Гривна 
покритие: Rose gold
цвят: Crystal
размер: 19,5 см.
цена: 35.70 лв.

17172 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Blue
размер: 19,5 см.
цена: 23.70 лв.

17171 - Колие 
покритие: Silver
цвят: Blue
размер: 40 см.
цена: 39.00 лв.
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17173 - Колие 
покритие: Silver
цвят: Light brown
цена: 47.70 лв.

17175 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Light brown
цена: 29.70 лв.

17174 - Обеци  
покритие: Silver
цвят: Light brown
цена: 17.70 лв.
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17176 - Колие 
покритие: Silver
цвят: Green opal
цена: 47.70 лв.

17178 - Гривна 
покритие: Silver
цвят: Green opal
цена: 29.70 лв.

17177 - Обеци  
покритие: Silver
цвят: Green opal
цена: 17.70 лв.
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17179 - Колие 
цвят: Multi Colour
размер: 90 см.
цена: 64.80 лв.

17180 - Колие 
размер: 90 см.
цена: 53.70 лв.

17181 - Колие 
покритие: Silver
размер: 45 см.
цена: 53.70 лв.

17182 - Колие 
размер: 45 см.
цена: 41.70 лв.
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17184 - Колие 
цвят: blue-gray
размер: 45 см.
цена: 41.70 лв.

17185 - Пръстен
цвят: blue-gray
размер: 18,5 мм
цена: 14.40 лв.

17183 - Колие 
покритие: Silver
размер: 45 см.
цена: 39.00 лв.



LIZAS – GERMANY

За контакти:

www.green-master.eu


