
EIGENMANN ontwerpen*  

 

  BASIS STUKKEN 

A- PUUR  Armband en manchetknopen- 24 krt goud bezet met  

                    diamanten & elforyn 

 

B- SPRING  Oorbellen 18krt witgoud, bezet met roze toermalijnen-  

                                            diamanten-chrysopraas 

C- CLASS Ring- 18 krt witgoud bezet met een natuurlijke onbehandelde  
                       blauwe saffier, diamanten en oranje saffieren  

 

D-  B&W Hanger- 18krt witgoud zwart gerhodineerd bezet met diamanten 

        B&W Ring- 18 krt rosé goud zwart gerhodineerd bezet met zwarte en    

                 witte diamanten 

 

      PORTFOLIO 

1.  MANIFEST Wisselslot en ring 18 krt witgoud en ebbehout bezet met  

                                           amethist en diamanten 

2. MANIFEST Wisselslot 18 krt witgoud en ebbehout bezet met amethist   

                                            en diamanten aan een amethisten collier 

                        CUSTOME   Stapelringen 18 krt witgoud bezet met amethisten,  

                  diamanten en robijn 

3. CUSTOME Stapelringen 18 krt geelgoud bezet met diamanten en Tahiti  

                parels 

           EIGEN      Trouwring(make-over)18 krt geelgoud en edelstaal 



4.  TAHITI Oorbellen 18 krt geelgoud bezet met Tahiti parel, diamanten en  

  ebbenhout 

5. ROMANCE Ring 18 krt geelgoud bezet met diamanten, bergkristallen bloem  

6. YOUNG Wisselslot 18 krt witgoud en ebbehout bezet met aquamarijn en          

                                      diamanten 

           YOUNG Eigen’ schroef 18 krt witgoud bezet met roze toermalijn en          

                        diamanten 

7. LOVE Oorbellen 18 krt witgoud bezet met diamanten en Momo koraal 

LOVE Ring 18 krt witgoud bezet met diamanten en Momo koraal 

8.  PURPER Armband 18 krt witgouden ‘Eigen’ schroef bezet met amethist en  

                            diamanten amarant hout 

            PURPER Stapelringen 18 krt witgoud bezet met amethist en diamanten,    

                            zoetwater parel 

9.  VERONA Ring 18 krt witgoud bezet met diamanten waaromheen                  

                                       hartvormige ebbenhouten omlijsting 

10.   VERONA Armband 18 krt witgoud en ebbenhout bezet met diamanten 

           VERONA Ring 18 krt witgoud en ebbenhout bezet met diamanten 

11.   CHERISH Ring 18 krt witgoud bezet met Tanzaniet en roze toermalijnen 

12. CHERISH Ring 18 krt witgoud bezet met Paraiba toermalijnen en  

  diamanten 

 

 

*Alle ontwerpen betreffen unicaten en zijn nagenoeg allemaal verkocht. De galerij dient als voorbeeld voor stukken die een leidraad 

vormen voor een klantgesprek voor nieuw werk. Graag gaan we hiervoor in onze design studio samen met u aan de slag. Doorlooptijd 

van design tot aan sieraad is gemiddeld 2 a 4 weken. 

 



 


