
HAKKIMIZDA

Unıversalyans, alyanstaki uzmanlığı, farklı tasarımları, 
güvenilirliği, satış sonrası hizmetleri ile kendiniz ve 
sevdikleriniz için özel, büyüleyici ve  değerli bir hediyenin ilk 
adresi.

Türkiye`de alyans üretimi olan marka, 1975 yılından beri 
kuyumculukla uğraşan bir ailenin deneyimini miras alıp, 
buna yenilikçi bir duruş ekleyerek modern tasarımlara ve 
koleksiyonlara imza atıyor.

Unıversalyans koleksiyonları, kadrosundaki uzman tasarım 
ekibi tarafından, dünyadaki yenilikler ve trendler izlenerek 
evrensel çizgilere uzanan bir estetik anlayışın yorumlanmasıyla 
ortaya çıkıyor.

Sektörün en büyük üretim kapasitesine sahip olmayı hedefleyen 
Unıversalyans, bu güçle sizlere en geniş model seçeneğini 
sunuyor, farklı beklentilere ve bütçelere cevap verebiliyor. 
Koleksiyonlarında vazgeçilmez klasiklerin yanısıra modern 
tasarımların buluştuğu modeller ile, bizleri tercih eden çiftlere 
gündüzden geceye yaşamının her anında eşlik edecek sayısız 
seçenekler yer alıyor.

Unıversalyans, alyans üretim alanında ihracat ve iç piyasaya 
hizmet etmektedir.

Alyans sektörüne yenilikler ve ilklerle öncülük etme misyonu 
benimseyen Unıversalyans, mükemmel ürün ve hizmet 
kalitesini yakalayarak , tercih edilen bir alışveriş deneyimi 
yaşatmayı hedefliyor.

ABOUT US

With its expertise in wedding rings, different designs, reliability 
and after-sales services, Universal is the first address for a 
special, fascinating and valuable gift for you and your loved 
ones.

The brand, which produces wedding rings in Turkey, inherits 
the experience of a family that has been dealing with jewelery 
since 1975 and adds an innovative stance to it, creating 
modern designs and collections.

Universal collections are created by the expert design team 
of its staff, following the innovations and trends in the world, 
and interpreting an aesthetic understanding that extends to 
universal lines.

Aiming to have the largest production capacity in the sector, 
Universalyans offers you the widest model choice with this 
power and can respond to different expectations and budgets. 
In addition to the indispensable classics, there are models that 
meet modern designs in their collections, as well as countless 
options that will accompany the couples who prefer us in every 
moment of their lives, from day to night.

Universalyans serves the export and domestic market in the 
field of wedding ring production.

Adopting the mission of pioneering the wedding ring industry 
with innovations and firsts, Universalyans aims to provide a 
preferred shopping experience by achieving excellent product 
and service quality.

https://www.universalyans.com/index.php
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