
56

17,8 mm
0.69-0.70 
inches

UK    O-O½
EU    17,75
USA  7,5

58

18,5 mm

UK    Q-R
EU    18,5
USA  8,5

0.72-0.73 
inches

60

19,1 mm

UK    R ½-S ½
EU    19
USA  9

0.74-0.75 
inches

50

UK    J-K
EU    16
USA  5

0.59/0.60
 inches

15,9 mm

52

UK    K½-L ½
EU    16,5
USA  6

0.61/0.63
 inches

16,6 mm

54

UK    L ½-N ½
EU    17,25
USA  7

0.61/0.63
 inches

17,2 mm

 
 

Sizeguide

ბეჭდის ზომები

TI SENTO - მილანოს ბეჭდები 8 სხვადასხვა ზომისაა. ზომა იწყება 48 ზომით და 62 ზომაზე ადის. 
თუ არ ხართ დარწმუნებული რომელი ზომაა თქვენთვის შესაფერისი, გამოიყენეთ შემდეგი 
სახელმძღვანელო.

თქვენი ზომის დასადგენად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მიდგომა. 
აიღეთ ბეჭედი, რომელსაც ამჟამად ატარებთ, განათავსეთ სახაზავზე და 
გაზომეთ მისი შიდა დიამეტრი მილიმეტრებში. თუ ბეჭედი არ გაქვს, გამოიყენე
საზომი ლენტი, რომ თითის გარშემოწერილობა გაანგარიშო მილიმეტრებში.

შიდა დიამეტრი მოცემულია ზომის ცხრილში ევროკავშირის სახით და ასევე 
შეგიძლიათ იხილოთ პერიმეტრი მილიმეტრში. დიაგრამაზე მოცემული ზომა 
არის, თუ როგორ ვახარისხებთ ჩვენი ბეჭდის ზომებს.

Ring sizes

TI SENTO - Milano rings are available in 8 different sizes. The sizing starts at 
size 48 and goes up to size 62. If you are not sure which size is right for you, 
use the following guide. 

You can use different approaches to determine your size. Take a ring that you are currently wearing, 
place this on a ruler and measure its inside diameter in millimeters. If you do not have a ring, 
use a measuring tape to measure the circumference of your finger in millimeters. 
The inside diameter is given in the sizing table as EU and you can also see the perimeter in millimeter. 
The size on the top on the chart is how we classify our ring sizes.

ყელსაბამის ზომები

TI SENTO - Milano– ს ყველა ზომის მძივები მითითებულია ნომრის უკან. ზომები სანტიმეტრებშია.

ეს სურათი გვიჩვენებს როგორ განსხვავდება ზომები

Necklace sizes

All sizes of the TI SENTO - Milano necklaces are featured behind the reference number. 
The sizes are in centimeters.

This image shows how the different lengths fall.


