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BÆREDYGTIGE PERLER

Kira Kampmann fra Marc’Harit 

har netop været på Tahiti 

og med sig hjem har hun 

masser af flotte, bæredygtige 

perler og spændende nyheder.

For nylig har Kira Kampmann fra firma-
et Marc’Harit været på Tahiti og hente nye 
perler hjem. Marc’Harit forhandler og vejle-
der om perler til guldsmede, smykkedesig-
nere og smykkefabrikanter i hele verden og 
udstiller til august på New Nordic i Køben-
havn. 
 
Bredt udvalg
– Udbuddet spænder bredt fra en middel, 
kommerciel kvalitet til de fineste ’Top Gem’ 
kvaliteter. Alle perler er graderet, og vi kan 
tilbyde præcis den perletype og kvalitet, du 
ønsker, fortæller Kira.
 Marc’Harit tilbyder blandt andet Tahiti, 
hvide og gyldne South Sea, Akoya og 
Cortez kulturperler. Endvidere har firmaet 
et udvalg af ferskvandskulturperler i høj 
kvalitet foruden en række specielle niche-
produkter som eksempelvis graverede og 

facetterede perler. Specielle forespørgsler 
imødekommes gerne, lover Kira med et 
smil. Ud over de løse perler udstiller hun 
som altid et udvalg af unikt sammensatte 
halskæder og perlevedhæng.

Bæredygtige perler
– Bæredygtige perler er ikke manipulerede, 
hverken i farve eller glans, forsikrer Kira, 
der et par gange årligt tager til Tahiti og 
henter perler hjem.  
 – Perlerne fremstår med de kvaliteter, 
som muslingen selv har skabt. Det menne-
skelige bidrag er alene at skabe et så opti-
malt miljø for muslingen, som vi kan, og 
derigennem opnå den højeste kvalitet.  

marcharit.com

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Marc’Harit er en keltisk omskrivning af ordet Marguerit, som betyder perle på græsk. Kvinden bag 
Marc’Harit hedder Kira Høg Kampmann. Med en grundlæggende interesse for marinebiologi fandt 
hun passionen for perler på en atol i Fransk Polynesien, da hun krydsede Stillehavet som 21-årig. 
På Tahiti udviklede Kira sig til den unikke perlespecialist, hun er i dag, og med sin marinebiologiske 
tilgang, er det vigtigt for hende, at de perler hun handler med er bæredygtige og dyrket med respekt 
for miljø og mennesker. Herover en perlefarm på Tahiti.

Der arbejdes løbende med at videreudvikle forarbejdningen 
af perler. En af de spændende muligheder er de såkaldte tatoverede 
perler, der er graverede med mønstre efter mauiernes traditionelle 
tatoveringer. En anden nyere udvikling er de facetterede perle, 
som ses herunder. Perlefoto Iben Kaufmann.

Gyldne og hvide 
South Sea kulturperler.

Tahitiperler i naturlige 
farver, hvoraf de 
mørkeste kaldes 
Nattens Dronning.

Nyhed hos

Stand nr. 95

GEMINI
Luksusemballage og displayløsninger 

i mere end 25 år

Vi udvikler smukke emballager og displayløsnin-
ger efter dine ønsker til design, funktionalitet, 

form og materialer og har fokus på at 
materialer og farver hænger sammen både  

på æsker, poser, puder og displays.

Vores fornemste opgave ligger i at finde frem 
til den rette løsning, som understøtter dine 
smykker og inden for det aftalte budget. 

Vi er med hele vejen fra idé til produktion, 
kvalitetskontrol og levering.

Besøg os på New Nordic stand 57
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