the finishing touch

INSPIRERENDE HOEDEN EXCLUSIEVE SIERADEN
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BONT COLLIER

inspirerend en sprankelend
SPEELSE EN EIGENZINIGE VORMEN

ROSÉ GOUDEN RING
Een bont collier van keuze met roze kwarts,
morganiet en zoetwater parels
met een barok 18 krt rosé gouden slot.

Een apart design, 18 krt. rosé gouden ring
met zoetwaterparel en 0.56 crt briljant.

ENTOURAGE
Hierbij de passende hanger met 0.05 crt briljant,
ook uitgevoerd in 18 krt rosé goud, inclusief collier.

modieuze, jeugdige styling
ORIGINELE FANTASIEVOLLE SIERADEN

MIGELLI ONTWERP
HATTING DAY
In Engeland dragen de vrouwen op “Hatting day” tijdens de paardenraces van Ascot in officieuze onderlinge competitie de meest extravagante hoeden. De oorspronkelijke functie van de hoed, het bedekken van
het hoofd, raakt hierbij geheel op de achtergrond. Een hoofddecoratie
die het hoofd versiert maar niet bedekt wordt een fascinator genoemd.
Een 18krt rosé gouden massief ring
rondom bezet met 1,92 crt briljant,
Een origineel Migelli ontwerp.

GOUDEN BAND

SL AVENBAND

Nog zo’n topper (bijpassend bij de ring),
massief 18 krt rosé gouden band met scharnier,
bezet met 2.98 crt briljant, ook een Migelli design.

Heel fijntjes is deze 18 krt
rosé gouden slavenband
met 0.75 crt briljant

U zult ongetwijfeld wel hebben gelezen dat het goud de laatste maanden met vele duizenden euro’s duurder is geworden.
De prijzen in deze brochure zijn nog gebaseerd op de oude goudprijs. Dus veel voordeel voor u.
Maar als wij een artikel opnieuw moeten maken of bestellen, dan wordt de prijs afgestemd naar de huidige goudprijs

Als fabrikant groothandel worden alle sieraden u als
relatie met een speciale prijs aangeboden. De prijzen zijn
een indicatie van de gangbare winkelverkoop. Uw prijs is
beduidend lager. Bij diverse juwelen hebben wij de prijs voor
u al uitgerekend.

sublieme scheppingen
EIGENTIJDSE EN ACTUELE CREATIES

FEDORA
Een deukhoed, ook wel fedora genoemd,
is een vilten hoed die voornamelijk door
mannen gedragen wordt, maar die ook een
plaats in de mode voor vrouwen kent.

BLUE TOPAAS
Een zeer aparte
London Blue Topaas
in 18 krt goud
met 0.84 crt briljant

ZWIERIGE CRE ATIE

RIJ RING

Een zwierige creatie van 18 krt wit
en rosé gouden ring bezet
met 0.90 crt briljant,

Iets nieuws, een 18 krt rosé of wit gouden rij ring van
10 briljanten, totaal 0.88 crt briljant, het bijzonder is dat
deze stretch ring zich aanpast aan de maat van uw
vinger.

gratieuze elegantie
GEDISTINGEERDE SCHOONHEID

EXPLOSIEF
Een explosief ontwerp in Titanium
met een zee van briljanten 2.20 crt
totaal Iets unieks.

TITANIUM
In 1791 ontdekte William Gregor een nog onbekend element in het mineraal ilmeniet. In 1795
herontdekte Martin Heinrich Klaproth het element, ditmaal in rutielerts en hij noemde het titanium naar
de titanen uit de Griekse mythologie. Doordat het metaal bij hoge temperaturen makkelijk reageert met
zuurstof en koolstof, is het moeilijk zuiver titanium te produceren. In 1922 lukte het Anton Eduard van
Arkel zuiver metallisch titaan te bereiden (jodideproces of Van Arkel-de Boerproces).

VERRASSEND

CREOLEN

CENTRUM STEEN

Ook hier hebben wij weer een nieuw
design toegevoegd aan onze collectie,
een18 krt wit gouden ring
gezet met 1.68 crt briljant

Een paar 18krt wit gouden creolen met een
explosie aan briljanten, 4.34 crt.
De stenen zijn zowel voor als achter
en binnenin gezet, doorsnee ca. 35mm.

Een centrum steen van 1.25 crt,
en in de schenen met 0.26 crt.
met certificaat.

betoverend mooi
EXCLUSIEF VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN

RAFFINEMENT

SLAVENBAND

MIGELLI TROTS

Een geraffineerd ontwerp, waar de zijkanten
zijn bezet met 0.57 crt briljant,
in twee kleuren 18 krt goud
te krijgen (wit of rosé).

Flexibele 18 krt wit of geel half
massief slavenband, met een accent
van 0.30 crt briljant.

Onze Migelli trots is deze massieve
18 krt wit-rosé gouden band, waarvan
één schakel met 1.10 crt briljant is gezet.

GOUDEN RING

ongeëvenaarde klasse
PRACHTIG DRAAGBARE CREATIES

Een echt aangekleed model in 18 krt
rosé gouden ring met aan beide kanten gezet
met 0.64 crt briljant.

EIGEN ATELIER

PRACHTIG ONTWERP

BORSALINO
Het Italiaanse kwaliteitsmerk
verkreeg haar legendarische
beroemdheid vooral door hun
klassieke fedora voor heren,
die gemaakt waren van luxe
konijnen- en beverhaar. Deze
met de hand vervaardigde
hoeden zijn door hun kostbare
materiaal zeer licht, waterafstotend en erg soepel.

Dit is een combinatie van wit-rosé 18 krt
gouden ring, gemaakt in eigen atelier
met 3D-techniek.

Ook dit mag een prachtig ontwerp
genoemd worden: een 18 krt rosé gouden ring
met 0.52 crt briljant.

Als fabrikant groothandel worden alle sieraden u als relatie met een speciale prijs aangeboden. De prijzen zijn een indicatie van de gangbare
winkelverkoop. Uw prijs is beduidend lager. Bij diverse juwelen hebben wij de prijs voor u al uitgerekend.

smaakvolle uitstraling

CLOCHE

DIAMANTEN ZIJN EEN BLIJVENDE WAARDE

De Cloche hoed is een klokvormige hoed voor vrouwen die in 1908 werd ontworpen door Caroline Reboux. Een evergreen die nog
steeds onverminderd populair is, een hoed met eeuwigheidswaarde. Bij de Cloche hoeden hoorde het kapsel Pixi Cut - de korte,
gladde snit die de vorm van de hoed ideaal liet uitkomen. Het kapsel werd wereldwijd populair door Josephine Baker.

CREATIEF

KUNSTZINNIG

RINGEN MET MARQUISE SLIJPSEL

Wij hebben onze creativiteit op deze
twee sieraden echt kunnen uitleven

Ook barstenvol creativiteit hebben wij deze twee ringen het licht laten zien.

De ring in 18 krt rosé-wit goud
bezet met 0,33 crt briljant.

Bracelet ook in 18 krt rosé-wit goud
bezet met 0.82 crt briljant

De eerste ring met in het centrum een
Druppel en een Marquise slijpsel,
rondom met klein briljant.

De tweede ring
met Marquise, Hart,
Ovaal en Rondslijpsel.

OORHANGERS

COLLIER

klassieke schoonheid
DE TIJDLOZE ONTWERPEN VAN BRUNO MIGELLI

Een paar 18 krt wit gouden oorhangers
pavé gezet met 2.31 crt briljant.

Een 18 krt wit gouden hanger met collier,
bezet met 0.37 crt briljant.

WIT-ROSÉ GOUD

WIT GOUD

Een jeugdige en gangbare draagring in
18 krt wit-rosé goud met 0.33 crt briljant.

Zo’n zelfde uitstraling maar dan in
18 krt wit goud met 0,11 crt briljant.

OORKNOPPEN
Een paar 18 krt witgeel oor(hangers)
half creool-oorknoppen,
bezet met 3.90 crt briljant

NEFERTITI
De naam Nefertiti betekent mooi en is ontleend aan de schoonheid van een vermaarde koningin. Nefertiti is de bekendste koningin van het oude
Egypte. Haar hoofdtooi is een blauwe kroon, een cylindervorm met een platte top. De vorm en kleur lijken op de blauwe chepresj-kroon van de farao’s
en de kroon van de godin Tefnoet. De buste die gevonden is in Tell el-Amarna is het symbool van haar tijdloze schoonheid.

SLECHTS
1 OP DE 15.000
OESTERS
BEVAT EEN PAREL

parels onder de parels
Hier ziet u een collage van diverse parels sieraden met zowel Zuidzee - als Zoetwater parels.

ZUIDZEE PAREL

Een 18 krt wit gouden ring: deze Zuidzee parel
van 15 mm, is omsloten door aan beide zijden een
zetting te plaatsen met 0,25 crt briljant,
waardoor deze ring een bijzondere
uitstraling teweeg brengt.

U zult ongetwijfeld wel hebben gelezen dat het goud de laatste maanden met vele duizenden euro’s duurder is geworden.
De prijzen in deze brochure zijn nog gebaseerd op de oude
goudprijs. Dus veel voordeel voor u. Maar als wij een artikel
opnieuw moeten maken of bestellen, dan wordt de prijs
afgestemd naar de huidige goudprijs.

Laat u verrassen als u op bezoek komt.

de zachte glans van malachiet
Malachiet werd al vroeg als edelsteen bewerkt.
In Egypte werden er cameeën, amuletten en siervoorwerpen van vervaardigd. Ook de Grieken en Romeinen kenden malachiet. In Afrika wordt malachiet al
sinds de oudheid gewonnen, de malachietzone strekt
zich uit van Congo-Kinshasa tot in Zambia. Deze
malachieten worden beschouwd als de mooiste
en beste ter wereld

HANGER

COLLIER

HANGERS
Een Malachiet hanger
met 18 krt rosé lus met briljant.

Een paar bijpassende Malachiet oorhangers
met 18 krt rosé gouden haken.

Een prachtig Malachiet collier met
18 krt rosé gouden slot, kan eigenlijk
ook niet ontbreken.

Als fabrikant groothandel worden alle sieraden u als
relatie met een speciale prijs aangeboden. De prijzen zijn
een indicatie van de gangbare winkelverkoop. Uw prijs is
beduidend lager. Bij diverse juwelen hebben wij de prijs voor
u al uitgerekend.
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fascinerende ontwerpen
SIERADEN MET VERBEELDINGSKRACHT

TOERMALIJN

Reuze trots zijn we op deze gedistingeerd chique
Migelli-ring. Ontworpen middels futuristisch 3Dtechniek en in tweekleurig toermalijn met bijzonder
optische eigenschappen. Zelfs heilzame zegt men.
Gevat in 18 karaats rosé gouden zetting en geheel
omhuld met weelderig dubbelzijdig briljant.

MAANSTEEN

Opvallend exclusief is ook
deze zwierige creatie. Dit
magistrale juweel is met
maansteen, roze kwarts en
briljant een ware lust voor
iedere kennersoog.

ROZE KWARTS

En als u toch een
mooi sieraad geschonken krijgt,
zou deze bijpassende
oorknoppen desgewenst het
ideale totaalbeeld van uw
uitstraling perfectioneren.

L ANG C OLLIER
Een 18 krt rosé gouden lang collier van 100 cm.
Met aqua en wit topaas.

TOERMALIJN
Hoewel toermalijn al in de oudheid bekend was in het Middellandse Zeegebied, werd hij pas in 1703 vanuit Sri Lanka door Hollanders ingevoerd
in West-Europa. Zij noemden de nieuwe edelsteen met een Singalees woord Turmali, wat zoveel betekent als ‘steen met gemengde kleuren’.
Ze werden door kunstenaars als talisman gebruikt, omdat ze het scheppingsvermogen van kunstenaars zouden vergroten.

U zult ongetwijfeld wel hebben gelezen dat het goud de laatste
maanden met vele duizenden euro’s duurder is geworden.
De prijzen in deze brochure zijn nog gebaseerd op de oude
goudprijs. Dus veel voordeel voor U. Maar als wij een artikel
opnieuw moeten maken of bestellen, dan wordt de prijs
afgestemd naar de huidige goudprijs

PANAMAHOED
De Panamahoed is een traditionele strohoed met rand van
Ecuadoriaanse oorsprong.Traditioneel werden de hoeden
gemaakt van de gevlochten bladeren van de Carludovica
palmata-plant. Ecuadoriaanse hoeden zijn licht van kleur,
lichtgewicht en ademend en worden vaak gedragen als
accessoires voor zomerkostuums van linnen of zijde. De
strakheid, de finesse van het weefsel en de tijd besteed
aan het weven van een complete hoed kenmerken de
kwaliteit. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden
deze hoeden populair als tropische en kustaccessoires
vanwege hun gebruiksgemak en ademend vermogen.

TENNIS BAND

ALLIANCE BAND

Een 18krt wit gouden
Alliance band met een
potpourri van diverse
kleuren Saffieren 13,99 crt.

Wij hebben een prettige collectie van Alliance / Tennis banden in voorraad.

levenslustige designs

Als fabrikant groothandel worden alle sieraden u als
relatie met een speciale prijs aangeboden. De prijzen zijn
een indicatie van de gangbare winkelverkoop. Uw prijs is
beduidend lager. Bij diverse juwelen hebben wij de prijs voor
u al uitgerekend.

modern fashionable

elegante perfectie

BEAUTY

OORHANGERS

Deze oorhangers zijn
beauties, van 18 krt
goud met Roze Kwarts
en Chalcedoon.

Een paar 18 krt wit gouden bijpassende oorhangers
met London blue Topaas en 0.14 crt briljant.

TOPAAS RING
London blue Topaas ring (18 krt rosé goud) met 0.20 crt briljant.

PHILIP TREACY
Philip Anthony Treacy wordt door velen als de
grootste hedendaagse hoedenontwerper gezien.
Hij heeft een studio in Londen en werkt voor
de grote Franse modehuizen Chanel
en Givenchy en beroemdheden
als Lady Gaga, Madonna en
Sarah Jessica Parker.
Philip Treacy ontwerpt eveneens
hoeden voor het Britse
koningshuis. Ook de specials,
de hat- ontwerpen voor Special
Royal Affairs zijn van zijn hand.

TOPAAZ
De topaas is een van de negen edelstenen in
de Thaise Orde van de Negen Edelstenen.
De Paus bezit een mijter, een zogenoemde Mitra Preciosa
die met goud, topazen en parels is versierd.

