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Původně učitelka z mateřské školy přešla nejprve pod křídla svého otce Manfreda Lindnera, 
který jako zkušený a letitý brusič polodrahokamů položil základy malé rodinné firmy. Po čase 
se osamostatnila a rodinné zázemí vyměnila za vlastní tvůrčí cestu, na které je dodnes. Za tu 
dobu prošla její firma několika změnami ve výrobě, designu a v neposlední řadě i v názvu 
firmy – STEFANY. 
Šperky STEFANY jsou vyrobeny výhradně ruční technologii.
Každý kámen je citlivě připraven a zasazen do kovového rámečku na pevno, tak aby 
nevypadl, ale zároveň byl pohodlně nositelný. 
Celý proces  samotné  výroby je  souhra  práce  zkušených  mistrů svého oboru,  technického
zázemí a v neposlední řadě letitých zkušeností. Než se šperk dostane na šíje žen, jeho cesta
je velmi zdlouhavá. Vše začíná u citlivého oka designéra – ten musí objevit potenciál kamene
– mít představu o jeho podobě, i tak je to někdy otázka týdnů, měsíců než uzraje ten správný
nápad. Na stůl pro samotné osazení se kámen dostane až z rukou brusiče. Ten musí zvážit
rozsah  zásahu,  tak  aby  nedošlo  k  jeho  poškození,  aby  byl  příjemný  na  dotek  a  tvarově
odpovídal potřebě samotné výroby. Pak již mistrovské ruce pomocí kovu, kovadliny a kladiva
vytvarují celkový design šperku. Ne každý kámen je schopen tuto cestu zvládnout, povede-li
se  to,  vznikne jedinečný  šperk,  který  je  možno  po  samotném  dokončení  považovat
za neopakovatelný skvost.
Použitý  materiál  je  obecný  kov  Tombak  (slitina  mědi,  zinku  a  cínu),  který  umožňuje
rozmanité tvarování do výsledného dekoru. Finální barvu šperku zajišťuje povrchová úprava
tzv. galvanizace. Používají se 3 základní barvy: zlatá (zlacení 24karátovým zlatem), stříbrná
(vrstva rhodia, jedná se o velmi tvrdý kov, který zaručuje dlouhodobou použitelnost šperku,
měděná (ručně zatíraná povrchová úprava překrytá tvrdým lakem – lak zabraňuje zelenání
povrchu). Místo niklu, který je prokazatelným alergenem se používá v podpovrchové úpravě
paladium  a  měď.  Kameny  jsou  z  českých  i  světových  nalezišť.  Jedná  se  hlavně  o
polodrahokamy.
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