BELIEVE IN LOVE

SER CAPAZ DE DESPERTAR BELEZA PROFUNDA
EM UMA PEDRA EXIGE CONTROLE EXTREMO DESDE A
MINA ATÉ OS DEDOS. AO LONGO DO PROCESSO,
SÃO TOMADAS MILHARES DE DECISÕES QUE TRAZEM VIDA,
EMOÇÃO E BRILHO A UM DIAMANTE. APENAS A
TIFFANY PODERIA ALCANÇAR PERFEIÇÃO COM TANTA
DEDICAÇÃO E COMPROMISSO COM A ARTE.
OS PADRÕES QUE DIFERENCIAM OS DIAMANTES
TIFFANY NÃO PODEM SER IGNORADOS.
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AMOR MODERNO

Um anel de noivado Tiffany é um símbolo da escolha de se
entregarem totalmente um ao outro. É uma orgulhosa
e sincera declaração de que nossas decisões serão formadas
em conjunto e nosso futuro será de união e de que
cresceremos juntos. É um reconhecimento da força, alegria
e promessa que encontramos no amor.

4

A PROMESSA TIFFANY

A beleza extrema dos diamantes de noivado Tiffany é resultado dos padrões
de qualidade rigorosos e da nossa obsessão por criar os diamantes
mais brilhantes em todas as etapas. A Tiffany frequentemente rejeita pedras
que seriam aceitas por outros. Aliás, 99,96% dos diamantes com
qualidade classiﬁcada em todo o mundo ﬁcam aquém dos nossos padrões.
Além dos 4Cs (lapidação, cor, pureza e peso em quilates), na Tiffany,
entendemos que é preciso o toque humano para trazer vida a uma pedra.
Nossos artesãos vêem beleza em todos os diamantes Tiffany,
e trabalham com paixão e precisão para revelar vitalidade e luz intensas.
Ângulos, proporções e simetria são obsessivamente levados
em consideração para que o brilho da pedra mude até mesmo a energia
do ambiente. Nosso compromisso com a perfeição é tão forte
que conﬁamos este trabalho apenas às mãos mais talentosas. Cada anel
é feito à mão, assim como tem sido há mais de 130 anos. Por isso, é
preciso cerca de um ano, desde a descoberta do diamante até a conclusão
do design, para criar um anel de noivado digno do nome Tiffany.

PARA SABER MAIS SOBRE DIAMANTES TIFFANY E A PROMESSA TIFFANY,
ACESSE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT.
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ANÉIS DE
NOIVADO

AMORES INCRÍVEIS MERECEM
UM ANEL INCRÍVEL.

O TIFFANY® SETTING
Apresentado em 1886, o Tiffany® Setting é o anel de noivado
mais emblemático do mundo. Projetado com perfeição
para que o diamante em lapidação brilhante pareça ﬂutuar
acima da cravação com seis garras, o trabalho em metal
praticamente desaparece, permitindo que o diamante seja o
centro das atenções. Uma verdadeira obra de arte
do design, o Tiffany® Setting tem sido símbolo das maiores
histórias de amor do mundo há mais de 130 anos.
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TIFFANY® SETTING EM OURO AMARELO 18K, TIFFANY® SETTING PAVÉ EM PLATINA,
TIFFANY® SETTING E ALIANÇA TIFFANY EMBRACE® EM OURO ROSA 18K COM DIAMANTES.
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TIFFANY HARMONY

TM

Gracioso e reﬁnado, o formato delicado do
Tiffany Harmony™ abraça o diamante em uma cravação
de proporções perfeitas para complementar
a aliança de casamento correspondente. Juntos,
eles se encaixam perfeitamente.
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TIFFANY SOLESTE
O Tiffany Soleste traz uma variedade de
formatos, complementados pela aliança de casamento
correspondente. Uma pedra central elegante
é cercada por uma auréola de diamantes que reúne
luz na pedra central, ampliando seu brilho.
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ANÉIS TIFFANY SOLESTE EM PLATINA COM DIAMANTES COM LAPIDAÇÃO EM FORMATO OVAL,
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PERA, ESMERALDA E CUSHION. ACESSSE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT PARA SABER MAIS.

LAPIDAÇÃO PRINCESS
O diamante quadrado com lapidação princesa
brilhante modiﬁcado tem um estilo
elegante e atemporal, com mais de 50 facetas
tipo chevron que reﬂetem e refratam a luz.

22

TIFFANY NOVO

TM

O Tiffany Novo™ é um diamante brilhante modiﬁcado com
lapidação cushion cravado em platina com quatro
garras delicadas que erguem a pedra acima do aro para criar
um espetáculo extraordinário de luz.

25

ANÉIS EM PLATINA COM DIAMANTES: TIFFANY® SETTING PAVÉ, RIBBON TIFFANY BOW,
TIFFANY SOLESTE OVAL, BRILHANTE REDONDO COM BAGUETTES DELICADAS, LAPIDAÇÃO ESMERALDA.
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DIAMANTES AMARELOS TIFFANY
Os diamantes amarelos Tiffany são famosos
no mundo todo por reﬂetirem o calor e o brilho da
luz do sol. Todos os diamantes amarelos
Tiffany são naturais, sem tratamentos ou melhorias
na cor, tornando-os extremamente raros.
ANÉIS DE DIAMANTE AMARELO TIFFANY SOLESTE.
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GEMAS COLORIDAS
A Tiffany é famosa por nossos muitos anéis perfeitamente
coloridos. Estes anéis Tiffany Soleste são rodeados com
diamantes delicados que formam uma auréola de luz cintilante.
ANÉIS TIFFANY SOLESTE EM PLATINA COM DIAMANTES, A PARTIR DA ESQUERDA:
ÁGUA-MARINHA EM FORMATO DE PERA, TANZANITA EM LAPIDAÇÃO CUSHION, TSAVORITA
REDONDA, TANZANITA REDONDA E SAFIRA ROSA REDONDA.DESCUBRA MAIS
DESIGNS DE PEDRAS COLORIDAS NO TIFFANY.COM/COLLECTIONS/TIFFANY-SOLESTE.
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ANÉIS DE DIAMANTE STATEMENT
Um anel Tiffany é um gesto incrível. Estas obras-primas
deslumbrantes trazem pedras magníﬁcas e
brilhantes que estão além de qualquer comparação.
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ALIANÇAS
E ANÉIS
PARA CASAIS

UM EXCLUSIVO SÍMBOLO DE UNIÃO POR AMOR.

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA
Nada destaca tanto a beleza de um anel de noivado de diamante
Tiffany quanto combiná-lo com uma aliança. A Tiffany & Co.
oferece uma seleção inigualável de alianças com os mais ﬁnos
metais, com ou sem diamantes.
ALIANÇAS COM DIAMANTES EM PLATINA E OURO AMARELO, BRANCO E ROSA 18K. NO SENTIDO
HORÁRIO A PARTIR DA ESQUERDA: TIFFANY SOLESTE V, TIFFANY & CO.®, TIFFANY T TWO,
TIFFANY JAZZ™, TIFFANY CLASSIC™, TIFFANY SOLESTE, TIFFANY METRO, TIFFANY HARMONY™.
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ALIANÇAS CLÁSSICAS
Tiffany & Co. faz alianças lindas para homens e mulheres. Moldadas
em uma variedade de metais e estilos, é fácil encontrar
o anel perfeito para representar sua história de amor única.
ALIANÇAS, NO SENTIDO HORÁRIO A PARTIR DA ESQUERDA: TIFFANY CLASSIC™
MILGRAIN EM PLATINA, TIFFANY CLASSIC™ EM OURO AMARELO 18K, TIFFANY FLAT EM PLATINA
COM UM DIAMANTE, TIFFANY FLAT MILGRAIN DUPLA EM PLATINA, TIFFANY CLASSIC™
EM PLATINA, TIFFANY CLASSIC™ MILGRAIN EM PLATINA E OURO ROSA 18K, TIFFANY T TWO EM
OURO BRANCO 18K, TIFFANY CLASSIC™ EM PLATINA COM TITÂNIO.
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AMOR É AMOR
Hoje e sempre, a Tiffany comemora conexões verdadeiras
com anéis que representam o amor em todas as formas.
BALIANÇAS EM PLATINA E OURO ROSA 18K. A PARTIR DA ESQUERDA: TIFFANY & CO.® COM
DIAMANTES, TIFFANY & CO.®, TIFFANY LEGACY™ COM DIAMANTES, TIFFANY FLAT MILGRAIN
DUPLA COM UM DIAMANTE, TIFFANY T TWO, TIFFANY T TWO COM DIAMANTES PAVÉ,
TIFFANY CLASSIC™ MILGRAIN, TIFFANY EMBRACE®.
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UM TOQUE PESSOAL
A arte da gravação à mão é um serviço único oferecido pela
Tiffany desde o século XIX. Passada de mestre a aprendiz durante décadas,
essa arte continua sendo uma forma importante de imbuir um
signiﬁcado ainda mais especial a alianças e outros objetos estimados.
Sejam as iniciais, uma frase marcante ou uma mensagem
secreta conhecida apenas por você e seu amor, uma gravação da Tiffany
acrescenta um toque pessoal. A Tiffany também tem orgulho
de oferecer gravações no local com realização do serviço no mesmo
dia em locais selecionados em todo o mundo.
ALIANÇAS DE CASAMENTO TIFFANY CLASSIC™ EM OURO ROSÉ 18K E PLATINA GRAVADAS A MÃO,
TIFFANY EMBRACE® EM OURO ROSÉ 18K. ACESSE TIFFANY.COM/PERSONALIZATION-SERVICES PARA
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO.
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TIFFANY
PERMANECE
PARA SEMPRE

TIFFANY OFERECE LINDOS MODELOS PARA
SEREM APRECIADOS PARA SEMPRE.

A REPRESENTAÇÃO DO AMOR
Anéis Tiffany Celebration™ são pequenos lembretes dos melhores
momentos da vida. Feitas para honrar compromissos,
aniversários, sonhos compartilhados e uma vida juntos, essas
alianças variam desde a essência da beleza clássica a
designs mais modernos. Cada uma tem sua própria personalidade.
ALIANÇAS EM PLATINA COM DIAMANTES. A PARTIR DO ALTO: TIFFANY EMBRACE® COM SAFIRAS,
TIFFANY METRO EM OURO AMARELO 18K, TIFFANY VICTORIA™, TIFFANY JAZZ™ EM OURO ROSA 18K,
TIFFANY EMBRACE®, SIXTEEN STONE TIFFANY & CO. SCHLUMBERGER EM OURO AMARELO 18K.
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AMOR E TRADIÇÃO
Comemore a ocasião com acessórios elegantes e
reﬁnados para o noivo, em uma variedade
de materiais luxuosos e estilos duradouros.
ABOTOADURAS EM PRATA DE LEI, A PARTIR DO ALTO: TIFFANY METROPOLIS,
LOVE & KISSES GRAFFITI DE PALOMA, “I” E “DO”, VENDIDOS SEPARADAMENTE.
PRENDEDOR DE NOTAS VAZADO “YES” EM PRATA DE LEI. RELÓGIO
SQUARE COM DOIS PONTEIROS 27 MM EM OURO AMARELO 18K. DESCUBRA
MAIS PRESENTES MASCULINOS NO TIFFANY.COM/ENGAGEMENT/THE-GROOM.
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BRILHO IMENSURÁVEL

POR MAIS DE 180 ANOS, A PERSISTÊNCIA
DA TIFFANY EM MANTER OS MAIS
ALTOS PADRÕES POSSÍVEIS TEM RESULTADO EM
DIAMANTES DE BELEZA EXTRAORDINÁRIA.

OS RIGOROSOS PADRÕES DE
BRILHO DA TIFFANY
Cada diamante é especial quando você lembra que eles se
formaram nas profundezas da Terra há bilhões de anos.
E cada diamante, como as digitais, tem certas características
distintivas, como cor, pureza e peso em quilates.
Mas o que traz vida e alma a um diamante é a lapidação.
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LAPIDAÇÃO

PUREZA

Na Tiffany, lapidamos nossos próprios diamantes. Trazemos
as pedras brutas da mais alta qualidade do mundo e as entregamos para os
melhores lapidadores de diamantes do mundo. Esses artesãos
produzem os diamantes mais proporcionais, ao invés dos diamantes mais
pesados, garantindo que cada pedra alcance todo seu potencial.
Eles garantem posicionamento, forma e ângulos certos de cada faceta
do diamante para maximizar brilho e emoção.

Pureza é uma medida da quantidade de “impurezas” presentes
em um diamante e sua raridade, classiﬁcada conforme a
visibilidade dessas características com uma ampliação de dez vezes.
Uma pedra é avaliada como pura se, sob uma ampliação
de dez vezes, nenhuma inclusão (impureza interna) e nenhuma
mancha (impureza externas) forem visíveis. Diamantes sem
nenhuma impureza são considerados extremamente raros e são
avaliados de forma correspondente.

Lapidadores de diamantes Tiffany se recusam a abrir mão da qualidade.
Quando a escolha é tamanho ou beleza, sempre escolhemos beleza
para superarmos todos os outros. Diamantes Tiffany são mais brilhantes e
vibrantes porque são produzidos dessa forma. Apenas os diamantes
mais bem lapidados podem ser colocados na lendária Tiffany Blue Box.
Aliás, temos tanta conﬁança na qualidade esplêndida de nossos
diamantes que fornecemos garantia vitalícia.

Os rigorosos padrões de classiﬁcação de diamantes da Tiffany são
realizados com conhecimento, integridade e precisão.
Quando a Tiffany acredita que a pureza de um diamante está no
limite entre duas classiﬁcações, ela sempre avalia a
pedra como sendo de grau inferior, nunca aumentando o grau de
uma pedra de forma imprecisa. A Tiffany rejeita quaisquer
diamantes com impurezas visíveis a olho nu.
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IM P E R F E ITO – IN C LUS Õ E S
V IS ÍV E IS A OL H O N U

COR

PESO EM QUILATES

Cor se refere à tonalidade do diamante. Na natureza, a maioria
dos diamantes tem uma tonalidade amarelo ou marrom. Quanto menos
cor o diamante tiver, mais raro ele será. O padrão do mercado
para classiﬁcar a cor é comparar cada pedra com um conjunto de
pedras mestres e atribuir uma classiﬁcação entre as letras
“D” (incolor) a “Z” (amarelo claro). A Tiffany aceita apenas os diamantes
que estão entre “incolor” e “quase incolor”.

Os diamantes Tiffany são lapidados para maximizar seu brilho, não
seu peso em quilates. “Quilate” se refere ao peso de um
diamante. Um quilate equivale a 0,20 gramas. A Tiffany mede os
diamantes a 1/1000º de um quilate. Sozinho, o peso
em quilates não determina o valor de um diamante. Por exemplo,
duas pedras de um quilate podem variar muito em valor
considerando sua pureza, cor e lapidação. Assim, ﬁca evidente que
diamantes grandes de qualidade inigualável são raros e
avaliados de forma correspondente.

Classiﬁcações limítrofes de cores recebem automaticamente o grau
mais conservador. Além disso, o Laboratório Gemológico da
Tiffany não aceita pedras com ﬂuorescência forte ou excessiva, o que,
na luz natural, pode dar ao diamante uma aparência leitosa.
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2.50

2.99

FORMATOS DE DIAMANTES TIFFANY

PR IN CES A

Ao logo de uma vida, você olhará para o seu anel de noivado mais
de um milhão de vezes. A pedra, montagem e formato devem
reﬂetir seu estilo e relacionamento únicos. A Tiffany oferece uma
ampla variedade de formatos de diamantes para garantir que
cada anel seja tão extraordinário quanto o amor que ele representa.

Ostentando mais de 50 facetas com formato chevron,
esta lapidação é deﬁnida por emoção e cintilação excepcionais.
PER A

A lapidação pera combina as lapidações
brilhante redondo e marquesa para formar uma gota delicada.

B RI LHANT E RE D O ND O

O formato brilhante redondo usa proporções matemáticas exatas
para otimizar a capacidade do diamante de reﬂetir e refratar a luz.
OVAL

CUS HIO N

O diamante cushion tem um desenho
quadrado ou retangular, com facetas mais largas e cantos
arredondados que aumentam o brilho da pedra.

O formato oval une o formato tradicional do diamante brilhante
com o diamante em lapidação marquesa.

M A R Q UES A

CO RAÇÃO

O formato marquesa lembra o oval, mas tem pontas
salientes, criando um formato elíptico.

Pedras preciosas em formato de coração são símbolos
clássicos do amor, lapidadas com uma proporção precisa entre
comprimento e largura.
E SME RALDA

Apesar da lapidação esmeralda ter 58 facetas como
diamantes com lapidação brilhante e princesa, são suas facetas
paralelas que ajudam a destacar as cores e a pureza da pedra.
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B R IL H A N T E
REDONDO

OVA L

COR AÇÃO

E S M E R A L DA

P R IN C E S A

PERA

C US HION

MARQUESA
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COMPRA SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL
Na Tiffany & Co., acreditamos na responsabilidade das empresas de criar
um futuro mais sustentável. Adquirimos diamantes, pedras e
metais preciosos, e produzimos nossas joias com responsabilidade ética
e sustentável para que você tenha orgulho de usar Tiffany. Ajudamos
a estabelecer padrões de mineração global rigorosos e contribuímos para
o bem-estar das comunidades em que trabalhamos. A Tiffany
adquire diamantes brutos e gerencia uma cadeia de suprimentos global
que supervisiona a extração, a lapidação, o polimento e fornece
pedras acabadas com integridade. Vamos além de padrões livres de conﬂitos,
como o Processo de Kimberley, para adquirirmos nossos diamantes
com ainda mais respeito pelo meio ambiente e direitos humanos, com o
objetivo de construir um futuro brilhante para nossos funcionários
e comunidades, protegendo a beleza que nos inspira.
PARA SABER MAIS SOBRE NOSSAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE, ACESSE TIFFANY.COM/SUSTAINABILITY.
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EXCLUSIVAMENTE SEU
Cada diamante Tiffany é gravado com uma inscrição
de individual, invisível a olho nu, que o torna o seu
diamante exclusivamente seu. A inscrição única garante que
cada diamante Tiffany seja tão especial quanto a promessa
feita quando ele foi presenteado ou recebido.

O LABORATÓRIO GEMOLÓGICO DA TIFFANY
Para garantir que os diamantes atendam aos padrões exigentes da
marca, a Tiffany & Co. mantém um moderno laboratório
gemológico com uma equipe de gemologistas experientes que
avaliam nossos diamantes. Cada diamante Tiffany em um
anel de noivado, grande ou pequeno, passa pela nossa unidade em
Nova York para classiﬁcação. Nenhum diamante se torna
um diamante Tiffany sem antes passar por uma avaliação rigorosa
no Laboratório Gemológico da Tiffany.
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CERTIFICADO DE DIAMANTE TIFFANY
E GARANTIA VITALÍCIA
O Certiﬁcado de Diamante Tiffany é respaldado por uma
Garantia Vitalícia que garante a qualidade do seu diamante para
a vida toda. Outras documentações de diamantes, como
as do Gemological Institute of America (GIA), não oferecem
essas garantias e até incluem isenções declarando que o
conteúdo dessas documentações, incluindo a classiﬁcação
do diamante, pode divergir se avaliado no futuro.
A Tiffany não só mantém os mais altos padrões de classiﬁcação
de diamantes como também se responsabiliza por eles.
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AO SEU DISPOR
A Tiffany fornece um cuidado extremo que dura a
vida toda. Oferecemos uma variedade de serviços, que vão de
atendimentos particulares, gravação à mão personalizada,
ajuste de tamanho e polimento do anel à veriﬁcação de rotina da
cravação. Além disso, nossos clientes podem aproveitar
nosso programa global de gravação convencional e limpeza do
anel de diamante como cortesia.

PROGRAMA DE UPGRADE DO ANEL*
Com o Programa de Upgrade do Anel, a Tiffany oferece
a oportunidade de fazer um upgrade do anel de noivado de diamante
Tiffany. Para saber mais, informe-se em uma loja Tiffany.

PLANOS DE PAGAMENTO**
Pergunte em uma loja Tiffany sobre nossos planos de pagamento.
ACESSE O SITE TIFFANY.COM.BR OU LIGUE PARA UMA LOJA PARA AGENDAR UM ATENDIMENTO
SOBRE ANÉIS DE DIAMANTES TIFFANY COM UM DE NOSSOS ESPECIALISTAS EM DIAMANTES.
PARA CONHECER NOSSA COLEÇÃO COMPLETA DE ALIANÇAS DE CASAMENTO E IDEIAS PARA
PLANEJAR O DIA PERFEITO, ACESSE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT.
ACESSE TIFFANY.COM/CATALOGUES PARA BAIXAR UMA VERSÃO PDF DESTE LIVRO.
*O PROGRAMA DE UPGRADE DO ANEL ESTÁ DISPONÍVEL NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E AUSTRÁLIA.
**PLANOS DE PAGAMENTO TIFFANY ESTÃO DISPONÍVEIS NOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ.
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A BLUE BOX
Um anel Tiffany sempre é apresentado na
famosa Tiffany Blue Box. Ela carrega a promessa de
um design espetacular, qualidade superior e
trabalho artesanal perfeito. E nunca falha em fazer
os corações baterem mais rápido.

A Tiffany & Co. considera a proteção ambiental uma obrigação moral e um imperativo comercial. Temos o orgulho de
informar que este catálogo é impresso em papel certiﬁcado pelo Forest Stewardship Council™ (FSC™). Ele é feito de ﬁbras provenientes
de ﬂorestas cuidadosamente geridas, exploradas de modo responsável, e segue rigorosos padrões ambientais e socioeconômicos.
Os padrões gemológicos mencionados nas páginas 60 a 63, e 68 a 71 se referem somente a diamantes brilhantes de 0,18 a 2,99 quilates
em determinados estilos de anel. Diamantes brilhantes menores ou maiores, diamantes com formatos diferentes e diamantes com cores
diferentes têm seus próprios padrões de avaliação especíﬁcos. Para mais detalhes, consulte seu proﬁssional de vendas Tiffany.
TIFFANY, TIFFANY & CO., T&CO., the TIFFANY SETTING, TIFFANY EMBRACE, TIFFANY NOVO, TIFFANY CLASSIC,
TIFFANY SOLESTE, TIFFANY T, TIFFANY HARMONY, TIFFANY CELEBRATION, TIFFANY LEGACY, TIFFANY JAZZ,
TIFFANY VICTORIA, TIFFANY & CO. SCHLUMBERGER, a cor e marca global TIFFANY BLUE e os desenhos e marca global
TIFFANY BLUE BOX, são marcas registradas da Tiffany and Company e suas aﬁliadas, nos Estados Unidos e outros países.
ELSA PERETTI e DIAMONDS BY THE YARD são marcas registradas de Elsa Peretti. Os desenhos de Elsa Peretti estão
sob direitos de reprodução de Elsa Peretti. PALOMA PICASSO é marca registrada de Paloma Picasso. Os desenhos de
Paloma Picasso estão sob direitos de reprodução de Paloma Picasso. Os produtos apresentados podem não estar disponíveis
em todas as lojas. Os produtos podem parecer maiores ou menores do que o tamanho real devido a técnicas de fotograﬁa.
Para remover seu nome de nossa lista de mala direta, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.
© Tiffany and Company, 2018. ER18BRPR
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TIFFANY.COM

BELIEVE IN LOVE

