
Sparkling beauty for every moment
- for you!





A gift for yourself 
- or someone else you love
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halsband, örhängen, armband, väskor och scarves

neiras accessoarer håller hög kvalité och är designade för den 

moderna kvinnan. kollektionen är elegant och funktionell i noga 

utvalda material. med neiras accessoarer är du alltid unik då alla 

våra accessoarer har en mycket begränsad upplaga. 

Här finns något för alla – för dig som vill sticka ut med det där ”lilla 

extra” eller för dig som vill känna dig vackert stilfull. Låt dig inspireras. 

välkommen till neira!



sTar  halsband  499:-

Exclusive line
Exclusive line – med 316L stål, mer känt som kirurgiskt stål. 

Färgen är nästan identisk med vitguld, d.v.s. lite gråare än silver. kirurgiskt stål är 

hållbart och bevarar sin färg samt är mer tåligt mot repor än guld och silver. 
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eXclUsIve lIne



EAGLE - FÖR MÄN  399:- bUTTerFlY - För barn  279:- MADONNA  349:-

merYl örhängen  299:- CINDY ÖRHÄNGEN  269:-BEYONCE ARMBAND  349:-

STAR ÖRHÄNGEN  349:- GRACE ÖRHÄNGEN  199:- dIana örhängen  229:-
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eXclUsIve lIne



nova - halsband och örhängen  449:-

Smycken för alla tillfällen...

www.neira.se
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smYcken



MEJA - Två HALSLÄNkAR, SILvER OCH SvART BAND  359:- rebecca - choklad  299:-

ALICIA  329:- rebecca - lIla  299:-

JASMINE - HALSBAND OCH ÖRHÄNGEN  349:-mollY  299:-
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smYcken



beaTrIce  299:- HANNA  269:-

Åsa  449:-
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smYcken

ALICE - HALSBAND OCH ARMBAND  399:-

dorIs  299:-



WILMA  269:-SET JENNIFER - SILvER  349:-

EMMA  349:- SIW  349:-MARIA  329:-PERNILLA  319:-
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smYcken

SET JENNIFER - GULD  349:-



ISABELLE - LILA  349:- ISABELLE - SvART  349:-LOvE  319:-ASTRID - HALSBAND OCH ÖRHÄNGEN  349:-

QUEEN  399:-
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smYcken

Smyckehängare ORDNING  199:-
ligger dina smycken i en skål och är svåra 
att överblicka? neira smyckehängare hjälper 
dig att hålla ordning och reda på dem och 
gör dem lätta att se. smyckehängaren går 
att hänga upp eller att vika ihop och  är 
perfekt att ta med på resor. 
mått: 45 x 24 cm

seT med bag organizer smarT
och smyckehängare ORDNING 399:-



leIa - rosa 349:- leIa - grÅblÅ 349:-leIa - oFFWhITe 349:-

Äkta sötvattenspärlor – till fest och till jeans
Pärlor har i alla tider varit speciella för människan – de symboliserar glädje, kärlek och lycka. Modet med 

pärlor kommer och går där färger, nyanser och design förändras under årens lopp. att odla pärlor är 

ett gediget hantverk där alla led är mycket viktiga och skötseln av musslorna är minutiös för att få fram 

pärlor med god pärlsubstans. neiras pärlhalsband har en tidlös och klassisk design.

www.neira.se
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Pärlor



Pearls and diamonds
are a girls best friend 

neiras pärlarmband har en härlig tyngd och kvalitet. Pärlornas runda form i diskreta toner 

eller som pigga färgkompletteringar gör neiras pärlarmband till givna favoriter. skapa 

extra effekt genom att mixa färger med flera olika pärlarmband eller bygg på med flera i 

samma färg. 

anna - röd

anna - grön

anna - blÅ

anna - lIla

www.neira.se
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armband



eva - TUrkos

eva - röd

eva - rosa

eva - svarTeva - vIT

Härliga armband i starka färger

eva - röd 199:-

eva - vIT  199:-

eva - svarT 199:-

eva - TUrkos 199:-

eva - rosa 199:-
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armband

Stilfulla armband med strass

lIsa - svarT  299:-

lIsa - sIlver  299:-

Pärlarmband med pärlemoreffekt

anna - blÅ 249:-

anna - grön 249:-

anna - lIla 249:-

anna - röd 249:-

lIsa - svarT

lIsa - sIlver
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Väskor att älska - till vardags och till fest
neiras väskor är påkostade och gjorda i naturtroget och mycket hållbart konstläder av högsta kvalitet 

som håller att älskas länge. Alla väskor har flera fack och mobilficka.

sTockholm - vIT

www.neira.se
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väskor



sTockholm - svarT ParIs - röd

sIdneY - svarT-beIge

18  |  www.neira.se

STOCKHOLM  - svarT eller vIT  549:-  
hänge framtill: hjärta samt tofs. svart väska i mjukt konstläder 
med kort axelrem, medföljer även lång justerbar axelrem. Ficka 
med dragkedja på baksidan samt 2 st fickor med dragkedja 
invändigt samt mobilfack. härligt foder i beige mockaliknande 
material. Mått: 35 x 25 x 13 cm

PARIS  - röd  529:-
väska i mjukt konstläder. kort flätad dekorativ axelrem, ficka m 
dragkedja på baksida samt 2 st fickor med dragkedja invändigt, 
mobilfack, härligt foder i beige mockaliknande material.  
Mått: 44 x 28  x 14 cm. 

SIDNEY  - SvART-BEIGE  539:-
Svart väska med beige detaljer. kort axelrem, ficka m dragkedja 
på baksida samt 2 st fickor med dragkedja invändigt, mobilfack, 
härligt foder i beige mockaliknande material.  Mått: 39 x 36 x 13 
cm 

HELSINGFORS  - svarT  529:-
väska i mjukt konstläder. kort axelrem och lång justerbar axelrem, 
ficka m dragkedja på baksida samt 2 st fickor med dragkedja in-
vändigt, mobilfack, härligt foder i beige mockaliknande material. 
Tofs (går att ta av) med stenar.  Mått: 30 x 18 x 7 cm.

NEW YORK  - beIge  529:-
väska med kort axelrem, medföljer även lång justerbar axelrem, 
2 st fickor med dragkedja invändigt, mobilfack, härligt foder i 
beige mockaliknande material.  Mått: 36 x 25 x 12 cm. 

KÖPENHAMN - blÅgrÅ eller svarT  549:-
väska i mjukt konstläder. kort axelrem, ficka m dragkedja på bak-
sida samt 2 st fickor med dragkedja invändigt, mobilfack, härligt 
foder i beige mockaliknande material. Mått: 40 x 33 x 12 cm. 

www.neira.se
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väskor
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helsIngFors - svarT

köPenhamn - blÅgrÅ

neW York - beIge

köPenhamn - svarT

www.neira.se
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väskor



OSLO  - SvART  519:-
väska i mjukt mönstrat konstläder med nitar på framsidan. kort 
axelrem och lång justerbar axelrem. det går också att ta av 
axelremmen och använda som kuvertväska. Ficka m dragkedja 
på baksida samt 2 st fickor med dragkedja invändigt, mobilfack, 
härligt foder i beige mockaliknande material. Mått: 31 x 19 cm. 

LONDON  - SvART  569:-
svart väska i mjukt mönstrat konstläder. korta handtag och lång 
justerbar axelrem, 2 st fickor med dragkedja invändigt, mobil-
fack, härligt foder i beige mockaliknande material. dekoration 
fram och på sidorna: nitar.  Mått: 32 x 20 x 10 cm

HjäRTA  119:-
väsksmycke eller lyxig nyckelring ”hjärta” 
med kristall stenar.
 
KRONA  119:-
väsksmycke eller lyxig nyckelring ”krona” 
med kristall stenar.
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väskor

SMART  229:- 
den perfekta bag organizern som håller 
ordning på alla dina saker i handväskan. 
Flera praktiska fack för bl.a mobilen. lätt 
att flytta över från handväska till sportba-
gen, skötväskan osv. 
Mått: 27 x 14 x 5 cm 

SET med Bag Organizer SMART
och Smyckehängare ORDNING 399:-

jULIA  249:-
med vackert hängsmycke.
Necessär mått: 22 x 14 x 14 cm
Sminkväska mått: 19 x 14 cm

smarT - bag organIZer JUlIa - necessär och make-UP väska
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Härliga scarves - för flärd och värme
Det finns alltid en anledning att ta på sig en scarves. Scarves värmer och piffar upp 

vilken outfit som helst och är ett enkelt sätt skapa många olika stilar.  

belIss - korall 329:-
100 % linne och spets med 

en tunn guldtråd.

belIss - oFFWhITe 329:-
100 % linne och spets med 

en tunn guldtråd.

scarves



mollY - svarT 399:-
Scarves i 100 % bomull med färgade handgjorda applikationer. 

Alla detaljer på Molly är handgjorda så varje scarves är unik och 
färger och detaljer kan variera något.

sea - blÅ 309:-
Scarves i olika blå toner, 100 % bomull.

sand - brUn 309:-
Scarves i brun och beige-rosa toner, 100 % bomull.

www.neira.se
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scarves

mollY - vIT 399:-
Scarves i 100 % bomull med färgade handgjorda applikationer. 

mollY - grÅ 399:-
Scarves i 100 % bomull med färgade handgjorda applikationer. 

lInnea - cerIse 319:-
linnescarves med dekoration i metall.



nellY - choklad 339:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets. 

nellY - rosa 339:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets. 

nellY - oFFWhITe 339:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets. 
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Flora - rosa 319:-
Linnescarves i 100 % linne och spets. 

scarves

Flora - lIla 319:-
Linnescarves i 100 % linne och spets. 

nellY - svarT 339:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets. 



elIn - rosa 319:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets.

lIZ - lJUng 349:-
scarves med dekorativa detaljer. bomull och polyester.

elIn - oFFWhITe 319:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets.

lIZ - grÅ 349:-
scarves med dekorativa detaljer. bomull och polyester.

lIZ - brUn 349:-
scarves med dekorativa detaljer. bomull och polyester.
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scarves

elIn - svarT 319:-
Scarves i 50 % bomull och 50 % viskos med dekorativ spets.
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scarves

TUva - cerIse 359:-
mjuk och varm halsduk i acryl.

laUra - blommIg 299:-
Grå / rosablommig scarves med spets, 100 % bomull. 

TUva - röd 359:-
mjuk och varm halsduk i acryl.

TUva - svarT 359:-
mjuk och varm halsduk i acryl.



sköTselrÅd För smYcken

våra smycken håller alltid hög kvalité. Ta hand om dem på bästa sätt så 

håller de extra länge. Här är några tips som gör att de håller sig fina riktigt 

länge:

• Skydda dina smycken från kontakt med vatten.

• Sov inte med dina smycken på.

• Du bör inte heller ha dem på dig när du sportar.

• Tänk på att smycken kan bli missfärgade av parfym, hårspray och hud-

krämer. vänta därför gärna en stund med att ta på dig dina smycken.

• Smycken med kristaller är limmade därför rekommenderar vi att man 

lägger ett lager genomskinligt nagellack över någon gång i månaden så 

skyddar det på ett bra sätt.

• Förvara alltid dina smycken väl. De bör vara åtskilda från varandra vid 

förvaring i och med att de vid längre kontakt med smycken av andra me-

taller kan bli missfärgade.

sköTselrÅd För väskor

våra väskor är gjorda i ett vackert konstläder i hög kvalitet. du kan göra 

rent väskan genom att använda en lätt fuktad trasa. använd aldrig rengö-

ringsmedel som innehåller lösningsmedel eller alkohol då de kan påverka 

konstlädrets yta och färg.

sköTselrÅd För scarves

På våra scarves finns skötselråd om hur de tvättas på bästa sätt. Generellt 

kan man tvätta sina scarves för hand  i kallt vatten, var extra försiktig med 

de scarves som har spets.
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Vårda dina accessoarer

sköTselrÅd

allTId FIna 
PresenTFörPacknIngar 
våra smycken levereras i 
fina presentförpackningar 
tillsammans med en liten 
folder med skötselråd.
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Varmt välkommen till Neira
varmT välkommen TIll neIra

Vi är glada att ha dig som kund hos oss!

hoppas att du funnit vad du söker. 

vi hjälper dig gärna med frågor och beställningar.

du kan ringa eller maila oss.

Telefon 031-313 40 60

e-post info@neira.se

vi uppdaterar regelbundet vår hemsida med spännande nyheter,

besök oss gärna där – www.neira.se

Självklart finns vi också på Facebook:

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/NEIRA/230552572713

om neIra

neira erbjuder ett brett och attraktivt sortiment av smycken och andra 

accessoarer som du kan matcha efter eget tycke och smak. allt är 

framtaget i små serier och enbart för neiras kunder. vi strävar efter ständig 

förnyelse och vi har alltid dig som kund i fokus.

Jag startade neira för min passion för vackra accessoarer tillsammans 

med en lång och bred erfarenhet av att arbeta med detta. mycket av 

min energi och inspiration hämtar jag från alla underbara människor jag 

möter både hemma och på mina resor i Fjärran östern och andra platser 

jag haft möjlighet att besöka. Jag kommer från öckerö i göteborgs norra 

skärgård där Neiras kontor och lager också finns. Självklart ger min miljö 

med klippor, ljuset men framför allt havet i dess skiftande former en 

fantastisk skaparanda.   

 

Åsa Jisbrant

grundare neira accessoarer

konTakT



Sparkling beauty for every moment
- for you!

Neira Accessoarer  |  Ekelundsvägen 20  |  475 32 Öckerö

Telefon 031-313 40 60  |  Fax 031-313 40 65  |  info@neira.se
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