
 
 

BESCHRIJVING & PRIJSINDICATIE 

 Hanger en een ring, 18 karaat rosé goud, pom, briljant. 

       Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

Wisselslot en een collier, 14 karaat geelgoud, pom, onyx. 

        Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Wisselslot en een ring, 18 karaat witgoud, amethisten, briljanten,                                   

                                                ebbenhout. 

       Slot € 4100.-  

   Ring € 4650.- 

 

 



 Wisselslot, een collier, ringen, 18 karaat witgoud, amethisten, 

                                                briljanten, ebbenhout. 

     Rvs ring € 145.- 

     Robijn Eigenschroef € 295.- 

     Eigenschroef amethist briljanten € 3200.- 

  Collier € 675.-   

  Slot - de indicatieve prijs op aanvraag** 

 

      

            Wisselslot en een collier, 18 karaat witgoud, blauwe zirkoon,  

                                                briljanten,  turkoois, pom. 

    Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

Ring, een Eigenschroef en een wisselslot, 18 karaat  

                                                witgoud, toermalijnen, aquamarijn, briljanten, ebbenhout, rvs 

    Toermalijn Eigenschroef/wisselslot € 11 950.- 

     Aquamarijn Eigenschroef/wisselslot € 7450.- 

                   Rvs ring € 145.-  

 



Ring en wisseloorhangers, 18 karaat witgoud, Momo koraal,  

                                                 briljanten.  

      Ring € 6995.- 

       Oorhangers - Indicatieve prijs op aanvraag**    

 

 Ringen en Eigenschroeven, 18 karaat geel en witgoud,  

                                                 Tahiti parels, briljanten. 

      Ring € 1500.- 

      Tahiti parel Eigenschroef € 650.- 

      Maxispetter briljanten Eigenschroef € 5950.- 

      Tahiti parel Eigenschroef € 750.- 

      Ring – Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

 Ring, 18 karaat witgoud, tanzaniet, toermalijnen, briljanten.  

     Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

 

    Ring, 18 karaat witgoud, Paraiba toermalijnen, briljanten 

     Indicatieve prijs op aanvraag ** 



         Ring, 18 karaat geelgoud, rvs, briljanten. 

     Indicatieve prijs op aanvraag ** 

 

   Ring en een Eigenschroef, 18 karaat geelgoud, bergkristal, 

                                                briljanten. 

    Indicatieve prijs op aanvraag**   

 

        Ring en een Eigenschroef, 18 karaat geel en witgoud,  

                                              pom, briljanten. 

   Indicatieve prijs op aanvraag**  

            Ring, 18 karaat geelgoud, briljanten. 

                Ring € 5995.- 

 

Ring en een Eigenschroef, 18 karaat geelgoud, diamant, 

                                            briljanten  

               Indicatieve prijs op aanvraag**  



      Ring en een Eigenschroef, 18 karaat geelgoud, Romeinse  

                                           munt, briljanten. 

               Ring € 1550.-  

               Eigenschroef € 3575.- 

 

       Ring, 18 karaat geelgoud, briljanten. 

              Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

     Ring, 18 karaat geelgoud, briljanten. 

            Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Ring en een Eigenschroef, 18 karaat witgoud, citrien, briljanten. 

             Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

     Ringen en Eigenschroeven, 18 karaat geelgoud, rvs, pmma, briljanten. 

                           Indicatieve prijs op aanvraag** 



    Oorhangers, 18 karaat geelgoud, mammoet ivoor, briljanten. 

             Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

     Oorknoppen, 18 karaat geelgoud, pmma, briljanten. 

            Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

 Oorhangers, wisselsysteem, 18 karaat witgoud, zoetwater parels,  

                                         briljanten, € 8550.- 

 

Oorhangers, wisselsysteem, 18 karaat witgoud, rookkwarts,  

                                         briljanten. 

             Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Oorhangers, wisselsysteem, 18 karaat witgoud, Cambodia starliet ,  

                                        blauwe Zuidzee parels, € 6995.- 



Oorhangers, wisselsysteem, 18 karaat rosé goud, Tahiti parels, 

                                       ebbenhout, briljanten, € 6995.- 

 

Oorhangers, wisselsysteem, 18 karaat witgoud, briljanten. 

           Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Oorclipsen, wisselsysteem, 18 karaat rosé goud, kwartsen, 

                                        Tahiti parels, briljanten, € 9400.- 

 

Oorhangers, 18 karaat rosé goud, amethisten, briljanten. 

          Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Oorhangers, 18 karaat geelgoud, toermalijnen, briljanten. 

         Indicatieve prijs op aanvraag**  

 

Armbanden, 18 karaat geel en witgoud, briljanten 

          Indicatieve prijs op aanvraag **  



Armband en Eigenschroeven, 18 karaat geelgoud, briljanten. 

         Armband - Indicatieve prijs op aanvraag** 

         Maxispetter Eigenschroef € 5950.- 

 

 Armband, 18 karaat geelgoud, € 9650.- 

 

Armband, 18 karaat geelgoud. 

           Indicatieve prijs op aanvraag** 

Armband 

             Indicatieve prijs op aanvraag** 

 

Armband, 18 karaat witgoud, rubelieten, toermalijnen, tanzanieten 

                                          briljanten. € 23 900.- 

Armband, 18 karaat geelgoud, citrien, pom.  

              Indicatieve prijs op aanvraag** 



*Alle ontwerpen betreffen unicaten, waarvan diversen uiteraard al zijn verkocht. Het portfolio dient mede ter 
inspiratie 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 à 6 weken. 

**Indicatieve prijzen op aanvraag kunnen wij op verzoek voor u doorrekenen. Een en ander is uiteraard 
afhankelijk van fluctuerende materiaalprijzen. 

 

 


