
KUBICKÉ  ZIRKÓNY NOVEJ GENERÁCIE

Prezentácia



Vďaka najmodernejšej technológii a so spoluprácou s laboratóriami Swarovski vo 
Wattens, firma Signity vyvinula

IDEÁLNY VÝBRUS pre CZ.

Laboratóriá Diamond Profile v Dallase, USA, ktoré sú známe v oblasti aplikovanej

technológie, nám potvrdili, že naše kamene novej generácie maximálne odrážajú 

svetlo a majú najlepší jas.

Prvýkrát v histórii priemyslu bol tento výbrus zavedený do hromadnej výroby.

Pohľad cez 
Starscope



CZ novej generácie sú dokázateľne kameňmi s najvyšším jasom v porovnaní
s inými kameňmi dostupnými na trhu.
Zákazník to bez váhania môžete spoznať vďaka Signity Star - geometrický
a optický efekt je výsledkom výsokej presnosti výbrusu.

(Tento efekt je v odbore diamantov známy ako “srdcia & šípky”.)

CZ novej generácie Signity StarCZ  s nesprávnymi rozmermi



CZ novej generácie :základné údaje
Light rays

Znížený odraz svetla

CZ Signity novej generácie

dosahujú maximálny odraz

svetla

- vysoká presnosť výbrusu

- presné rozmery

-nízke odchýlky
Pohľad na obidva kamene cez Starscope. 



Počítačová simulácia odrazu svetla

Na základe údajov Laboratórii Swarovski, Wattens.

Signity ideálny výbrus CZ 
nesporne dosahuje maximálny
odraz svetla a jas ako je to 
znázornené na obrázku vpravo

(Intenzita svetla je silná & rovnomerná)

CZ novej generácie majú

dokázateľne vyšší jas.

Porovnajte graf č. 2 grafom č. 1 a všimnite si, o koľko

je nižší odraz svetla, keď odchýlka od ideálnych 

parametrov je len1°.
(nerovnomerná a nižšia intenzita svetla)

1

2 3

Porovnanie medzi grafom č. 3 grafomč.1
ukazuje dramatickú stratu svetla v prípade,
že odchýlka zvislej osi je 0,05 mm

Tento graf č. 1 zobrazuje odraz 

svetla CZ novej generácie vybrúse-

ných v správnych rozmeroch



Laboratóriá Diamond Profile, 
známe v oblasti aplikovanej tech-
nológie, analyzovali veľa našich
CZ novej generácie.

Naše CZ novej generácie boli 
jednoznačne ohodnotené ako
vynikajúce.



CZ novej generácie zahŕňajú mnoho výhod.

-zhodujú sa s požiadavkami spotrebiteľov na maximálne vysoký jas na každom
kuse kameňa

-Ideálny výbrus firmy Signity ponúka možnosť vysokej kvality a maximalného 
lesku

- Signity’s Ideal Cut CZ sets the first consumer-friendly standard. 
Aj ľudia, ktorí nie sú odborníci, môžu odlíšiť tieto kamene od tých horších.

Other European machine-cut CZ Samples of premium   (2)    and    regular (2) hand-cut CZSignity’s New Generation CZ



Všeobecné informácie

Signity Star sa odlišuje od vzorov videteľných ako srdcia & šípky na drahých 
prírodných diamantoch preto, lebo sa navzájom odlišujú vo fyzikálnych 
vlastnostiach materiálu.

Nová generácia CZ

- Prírodné diamanty                             - Prírodné diamanty                              -Prírodné diamanty


