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Met trots presenteren wij u ons magazine 2017, een glossy tijdschrift waarin u een impressie krijgt van onze 
winkel, onze veelzijdige collectie sieraden en horloges en uiteraard van ons team. Bovenal is dit magazine 
bedoeld om u als klant hartelijk te bedanken voor het vertrouwen en loyaliteit die u ons het afgelopen jaar 
heeft gegeven.

Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan om de mooiste collecties in te kopen, zowel van de trendy als 
de luxe merken. Wij laten u dan ook met veel plezier de nieuwe trends en ontwikkelingen in de sieraden- 
en horlogemerken zien. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander wat er reilt en zeilt in 
de wereld van sieraden en horloges. Het is uniek dat we iedere dag met zo veel gerenommeerde merken 
mogen werken.

Iets moois kopen voor uzelf of als prachtig cadeau voor uw dierbaren doet u graag bij een vertrouwd 
adres. Omdat ze een persoonlijke betekenis en een grote emotionele waarde hebben, willen we graag de 
tijd nemen voor het kopen van een sieraad of een horloge. Dat vinden we bij Juwelier Piet Schilder heel 
belangrijk en daarom nemen wij graag de tijd om er zeker van te zijn dat het sieraad of het horloge van uw 
keuze perfect bij u past.

Juwelier Piet Schilder is al decennia lang een vertrouwd adres in Volendam. Met ruime kennis over haar 
producten en een goed advies met gevoel voor uw wensen staat ons team voor u klaar. Ook uw reparaties 
zijn bij ons in deskundige handen. Wij hopen u van harte binnenkort in onze winkel te mogen begroeten.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Het team van Juwelier Piet Schilder

Piet Schilder, Haven 24 - 1131 ER VOLENDAM - info@pietschilder.com - www.pietschilder.com

www.pietschilder.com

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid 

voor de inhoud van de advertenties. De vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in euro. De modellen in dit magazine zijn niet specifiek op ware grootte afgebeeld. Voor alle modellen geldt een voorbehoud op prijswijziging en 

kleurafwijking. Alle artikelen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Goud, zilver, edelstenen, glans en licht kunnen op papier worden weergegeven, echter nooit in hun werkelijke pracht geïmiteerd. www.cachet.nl
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❦
Betoverende ontwerpen 
in witgoud en diamant 

die iedereen doen 
wegdromen.

Strakke, duidelijke lijnen 
in tijdloze ontwerpen

wegdromen.

Strakke, duidelijke lijnen 
in tijdloze ontwerpen

De benaming briljant zonder verdere toevoeging 
mag alleen worden gebruikt voor een tot briljant 
geslepen diamant. Met deze slijpvorm wordt 
de diamant in 57 facetten geslepen.

BRILJANT & 
WITGOUD

9. Hanger 0,19 crt., incl. collier, € 629,- 10. Oorstekers 0,75 crt., € 1.599,- 11. Hanger 0,40 crt., incl. collier, € 1.098,- 
12. Ring 0,312 crt., € 1.159,- 13. Ring 0,276 crt., € 805,- 14. Ring 0,95 crt., € 2.389,- 15. Ring 0,20 crt., € 819,- 

1. Hanger 0,25 crt., incl. collier, € 795,- 2. Oorstekers 0,39 crt., € 979,- 3. Slavenband witgoud met zilveren kern, 0,09 crt., 
€ 1.795,- 4. Oorstekers 0,02 crt., € 209,- 5. Ring 0,05 crt., € 479,- 6. Ring 0,25 crt., € 1.389,- 7. Ring 0,03 crt., € 298,- 
8. Armband, € 625,- 

1.

2.

4.

3.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

11.

54

Piet SchilderPiet Schilder



7



Rado-2016 210x280.indd   1 25-09-16   16:49 Rado-2016 210x280.indd   2 25-09-16   16:49



❦
Slanke lijnen van diamant 
maken van deze klassiek 
vormgegeven ringen echte 

pronkstukken.

De combinatie van wit- en geelgoud in één sieraad 
duiden we vaak aan met het woord bicolor. De 

sieraden op deze pagina’s zijn gemaakt van 14 karaat 
goud, met en zonder diamant.

BICOLOR & DIAMANT

setprijs
€ 1.675

i.p.v. € 1.805

Door het creatieve schakelpatroon van deze juwelen 
krijgt de combinatie van wit en geel goud 

een dynamische look.

1. Hanger 0,14 crt., incl. collier € 565,- 2. Oorstekers 0,13 crt. € 590,- 
3. Ring 0,15 crt. € 650,- 4. Ring 0,07 crt. € 579,- 5. Collier € 139,50 
6. Collier € 275,- 7. Creolen € 339,- 8. Armband € 550,- 9. Armband € 975,- 
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10. Oorstekers € 169,- 11. Oorstekers € 179,50 12. Collier € 3.359,- 
13. Armband € 1.549,- 14. Creolen 0,12 crt. € 719,- 15. Ring 0,05 crt. € 420,- 
16. Collier 0,05 crt. € 339,- 17. Ring 0,05 crt. € 459,- 18. Ring 0,21 crt. € 945,- 19. Ring 0,47 crt. € 1.579,- 
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BACK TO BLACK
bronjewelry.com

Bron spread 420x280 Schilder.indd   2 02-09-16   14:42

Links: Confetti en Stax ringen. Vanaf € 1.875,-

Rechts: Toujours Ajour oorbellen. Vanaf € 575,-  
Joy, Phlox, Stardust, Confetti en Sushi ringen gezet met zwart sa�  er en zirkoon. Vanaf € 650,-

Bron spread 420x280 Schilder.indd   3 02-09-16   14:42



BASEL JEWELS AND WATCHES FAIR 2016

Piet voor de geweldige 
stand van Breitling met 

een gigantisch aquarium.

Marianne bezoekt 
de mooie Omega stand

Breitling de uitvinder van de 
Chronograaf komt o.a met 
The Avanger Bandit.

Het horloge heeft een sterke 
gesatineerde Titanium kast (45mm) 
is 300m waterdicht en is voorzien 
van een Miliray rubberenband.

 €5560,-

Tijdens de Baselbeurs in Zwitserland worden elk jaar alle nieuwe modellen van de Zwitserse horlogemerken 
gerpresenteerd. Waaronder de limited editions van diverse topmerken, die alleen op deze beurs besteld 
kunnen worden.

Het is een heel druk en bomvol weekend, maar voor ons het leukste uitje van het jaar. ‘ s Avonds gezellig met 
collega’s de dag en nieuwigheden bespreken.

Breitling Superocean Chronograaf.
Een nieuw model met ingelegd rubber in de 
bezel ,om de duiktijd in de gaten te houden. 

Tot 200m waterdicht, duidelijke 
lichtgevende cijfers en wijzers,waardoor 

de tijd ook onder water goed afleesbaar is.
Kastdiameter 42mm 

€4830,-

Omega Seamaster Planet Ocean 600m Een icoon in een nieuw jasje, nieuw ontwerp met het beste 
excellente uurwerk, Master Chronometer certificaat . 39,5 en 43,5 mm ,Wijzerplaten en randen zijn gemaakt 
van ceramic. in Chronograaf uitvoering 45,5mm

Vanaf €5700,-

1514

Piet SchilderPiet Schilder



Oris Diver Sixty-Five

Een model uit 1960 in een modern vintage jasje.
Mooi bol Saffierglas, Nato band Super waterdicht 
duikhorloge.

Ook met stalen en lerenband verkijgbaar.

getoond model €1850,-

De Broadway modellen van Hamilton passen perfect bij het actieve leven van jonge stadsmensen en tonen 
een kwaliteitsniveau dat voldoet aan zeer hoogwaardige technische en esthetische normen. 

De Day Date Auto met zijn moderne kalenderaanduiding op 6 uur biedt een gebruiksvriendelijke aflezing 
van de dag van de week en de datum. Voorzien van Saffierglas en automatisch uurwerk 

€895,-

Omega Constellation

Deze lijn van Omega is er in vele verschillende maten en kleuren, toch zijn er prachtige nieuwe 
wijzerplaten bij gekomen: Tahiti parelmoer en een wijzerplaat met een bruin veertjes patroon.
In 18 karaat goud en staal

vanaf €4100,-

Rado Hyperchrome Diamonds

Rado’s paradepaardje van de beurs. Onze dames zijn er 
helemaal weg van.

De Kast en band zijn gemaakt van Plasma high-tech ceramic.
Om de kleur zo te krijgen wordt het ceramic verhit tot 20000 
graden.
Rosé PVD accenten en 56 diamanten ingelegd in de lunet 0.83ct.

Prijs op aanvraag.

BASEL JEWELS AND WATCHES FAIR 2016
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INTO THE DREAM

BROADWAY AUTO CHRONO | H43516731
43 MM, H-21 AUTOMAAT, ZWARTE LEDEREN BAND, 

SAFFIERGLAS
€ 1795

 JAZZMASTER VIEWMATIC | H32755851
44 MM, H-10 AUTOMAAT, BRUINE STRUISVOGEL 

LEDEREN BAND, SAFFIERGLAS
€ 995

KHAKI CHRONO WORLDTIMER | H76714335
45 MM, H-41E AUTOMAAT, RUBBER BAND, 

SAFFIERGLAS
€ 1195

SPIRIT OF LIBERTY AUTO | H32416581
42 MM, H-21 AUTOMAAT, LEDEREN BAND, 

SAFFIERGLAS
€ 1545

KHAKI NAVY FROGMAN | H77605135
42 MM, H-10 AUTOMAAT, STALEN BAND, 

SAFFIERGLAS
€ 995

19



Oris Aquis Samll Second, Date
Automatic mechanical movement

Stainless steel case with crown protection

Unidirectional, revolving top ring

Water resistant to 50 bar/500 m

www.oris.ch

real watches for real people



Divers Sixty-Five
Automatisch uurwerk
“Ultra-domed” saffierglas
Waterbestendig tot 100 meter
€ 2.050,-/€ 1.850

AQUIS DATE
Automatisch uurwerk
Eenzijdig draaibare, keramische topring
Waterbestendig tot 300 meter
Ø43 mm

€ 1.550,-

AQUIS SMALL SECOND, DATE
Automatisch uurwerk met
Kleine seconde aanduiding
Eenzijdig draaibare, keramische topring
Waterbestendig tot 500 meter
Ø46 mm
€ 2.050,-

BIG CROWN PROPILOT DAY DATE
Automatisch uurwerk met
Dag- en datumaanduiding
Waterbestendig tot 100 meter
Ø45mm

€ 1.450,-

AQUIS DATE
Automatisch uurwerk
Eenzijdig draaibare, keramische topring
Waterbestendig tot 300 meter
Ø43 mm

€ 1.650,-

BIG CROWN PROPILOT GMT
Automatisch uurwerk met
indicatie van 2e tijdzone
Gesatineerde edelstalen kast
Waterbestendig tot 100 meter
Ø45mm
€ 2.050,-

BIG CROWN PROPILOT DATE
Automatisch uurwerk met
datumaanduiding
Gesatineerde edelstalen kast
Waterbestendig tot 100 meter
Ø41mm
€ 1.520,-
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Geelgoud is de meest gebruikte goudkleur voor 
gouden sieraden. 24-karaats goud is voor het maken 
van sieraden zeer ongeschikt, 18- en 14-karaats zijn 
de meest toegepaste gehaltes.

GEELGOUD 
& DIAMANT

De duurzaamheid van diamant en de tijdloosheid 
van goud: de ideale combinatie voor een sieraad 

dat generaties lang mooi blijft.

11. Collier, € 2.295,- 12. Creolen, € 495,- 13. Creolen, € 250,- 14. Slavenband met zilveren kern, € 875,- 
15. Armband, € 1.050,- 16. Armband, € 240,- 17. Armband, € 1.295,- 

1. Ring 0,117 crt., € 698,- 2. Ring 0,109 crt., € 749,- 3. Ring 0,309 crt., € 1.189,- 4. Hanger 0,04 crt., incl. collier, € 259,- 
5. Oorstekers 0,08 crt., € 298,- 6. Ring 0,21 crt., € 885,- 7. Ring 0,21 crt., € 957,- 8. Ring 0,06 crt., € 469,- 
9. Hanger 0,05 crt., incl. collier, € 389,- 10. Oorstekers 0,12 crt., € 595,- 
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14.
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8.
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❦
Sieraden zijn niet 

alleen de fi nishing touch 
van je look, maar stralen 

eveneens klasse en 
verfi jning uit.
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Roségoud laat zich uitstekend combineren 
met witgoud en diamant. Ook het gebruik 
van parels in een sieraad met roségoud 
geeft een prachtig resultaat.

ROSÉGOUD &
WITGOUD

5. Collier, € 257,- 6. Hanger met parel, € 279,- 7. Oorstekers met parel, € 365,- 
8. Creolen met parel, € 465,- 9. Collier, € 2.095,- 10. Armband, € 949,-

Zachte, romantische tinten zoals 
roségoud staan mooi bij iedere vrouw. 

Modern maar tijdloos.

1. Ring 0,15 crt., € 898,- 2. Ring 0,80 crt., € 2.239,- 
3. Ring, € 450,- 4. Creolen, € 465,-

1.

2.

4.

3.

8.

9.

10.

7.

6.

5.

❦
Een klassieke schakelketting 
die de natuurlijke lijnen van 
jouw hals volgt, geeft je een 

verfi jnde uitstraling.
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Ringen vanaf € 599

Tas Handgemaakt in Italië € 399,-

€ 699,-

Armband onyx vanaf €189,-  
Bedel vanaf € 299

Lederen armbanden met sluiting vanaf € 149,-  
Bedels vanaf € 299,-€ 1.799,-



Prins Charles gaf wijlen prinses Diana een 
verlovingsring met een saf� er, die hun zoon William 
later aan zijn Kate Middleton heeft geschonken. 
Dit model is nog steeds uitermate geliefd.

SAFFIER

1. Ring 0,42 crt. en saf� er 1,05 ct. € 1.549,- 2. Collier € 179,- 3. Hanger 0,42 crt. en saf� er 1,05 ct. € 1.219,- 
4. Oorstekers 0,456 crt. en saf� er 1,30 ct. € 1.379,- 

5. Ring 0,512 crt. en saf� er 0,58 ct. € 2.089,- 6. Armband met saf� er 0,03 ct. € 289,- 7. Collier € 97,- 8. Hanger 0,03 crt. en 
saf� er € 425,- 9. Oorstekers 0,06 crt. en saf� er € 569,- 10. Ring 0,225 crt. en saf� er 0,38 ct. € 939,-

3.

2.

1.

4.

5.

6.

9.

10.

8.

7.

❦
Strakke lijnen van diamant 
en saffi  er maken van deze 
klassiek vormgegeven ring 

een echt pronkstuk.
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“SWISS MADE”: ZEGEL VAN 
VERTROUWEN IN KWALITEIT

De tekst ‘Swiss Made’ op de wijzerplaat is net zo emotioneel als het luxe horloge waarop de tekst is te lezen. 

Een Zwitsers horloge boezemt vertrouwen in, heeft een gevoel van waarde, is een idee van duurzaamheid, 

techniek en kwaliteit. 

De eeuwige discussie of Belgische chocolade nu wel of niet beter is dan de Zwitserse equivalent, blijft horloges 

uit het Alpenland bespaard. Natuurlijk worden in het Duitse Glashütte en ook in Japan uurwerken en horloges 

van de hoogste kwaliteit gemaakt, maar het zijn slechts druppels op de gloeiende plaat die Zwitserland heet.

Van alle mechanische 
horloges ter wereld 
was in 2015 77% van 
Zwitserse makelij.

Sommige woorden geven vertrouwen. Als u naar het horloge om uw pols kijkt en de woorden 
´Swiss Made´ leest, weet u dat het met de kwaliteit van dat uurwerk wel goed zit. Maar wat houdt 

de geruststellende term eigenlijk in? Waar staat het voor? We leggen het uit in vier stappen.

DUURZAME TECHNIEK

WAARDE

Het gevoel ‘Swiss Made’ is veel geld waard. Vandaar dat de term 

is vastgelegd in Zwitserse wetgeving. Niet iedereen kan zomaar 

vals vertrouwen oproepen door ergens ‘Swiss Made’ 

op te plakken. 

Onder de huidige federale ‘Swissness’ wet is een horloge ‘Swiss Made’ 

indien het uurwerk is geassembleerd in Zwitserland, gecontroleerd door 

het horlogemerk in Zwitserland en de waarde van alle componenten die 

in Zwitserland zijn gemaakt, dient ten minste vijftig procent te bedragen; 

de assemblagekosten niet meegerekend. Het uurwerk dient bovendien 

in Zwitserland in de kast te zijn geplaatst en de laatste inspectie dient in 

Zwitserland door het producerende merk te worden verricht. 

Over waarde gesproken; de gemiddelde winkelverkoopprijs 

van een Zwitsers horloge bedroeg in 2015 wereldwijd 

660 euro en een ‘Made in China’ model slechts 2,66 euro. 

NIEUWE WET

Per 1 januari 2017 wordt de ‘Swissness’ wet 

strenger. Het doel van de nieuwe wet is het nog 

beter beschermen en promoten van Zwitserse 

kennis en waarden die kunnen functioneren als 

een internationaal garantiebewijs. 

De nieuwe regelgeving stipuleert dat zestig pro-

cent van de waarde van het gehele horloge, en dus 

niet alleen het uurwerk, uit Zwitserland moet ko-

men. De wet schrijft ook voor dat de term ‘Swiss 

Made’ op de wijzerplaat alleen gevoerd mag 

worden indien de ontwikkeling (de engineering en 

prototyping) in Zwitserland is gedaan. 

Het hart van het Zwitserse horloge, het uurwerk, 

blijft een groot aandeel houden in de waarde, maar 

omdat nu ook het ontwikkelen van een nieuw 

model in Zwitserland moet plaatsvinden, wordt het 

eindproduct authentieker dan voorheen.

Een ‘Swiss Made’ horloge 
uit 2017 is een veel directere 
afstammeling van het puur 
Zwitserse product dan een 
eeuw geleden.

Het luxe Zwitserse horloge is al heel lang geen puur functi-

oneel instrument meer; het huidige horloge wordt gepositio-

neerd als een emotioneel product van de geschiedenis en als 

een traditioneel ambachtelijk kunststukje zonder weerga. 

Ongrijpbare elementen die de waarde van en het vertrouwen 

in het horloge vermeerderen mits ze geloofwaardig worden 

gebracht. De nieuwe ‘Swissness’ wet zorgt ervoor dat de basis 

waarop dat waardevolle vertrouwen wordt gebouwd, meer 

solide wordt. Wie weet worden op lange termijn de criteria nóg 

verder aangescherpt. Dat is toe te juichen omdat een onbe-

rispelijk imago van het label ‘Swiss Made’ het dragen van een 

Zwitsers horloge tot een nog groter plezier maakt dan het nu 

al is. De verzekering dat het horloge in hart en ziel afstamt 

van een rijke horlogetraditie, dat het horloge het summum 

vertegenwoordigt op zowel technisch als esthetisch vlak, 

dát is het fundament van puur Zwitsers horlogegenot.

VERTROUWEN

 ‘Swiss Made’ is een 
vertrouwen dat zich laat 
regelen door strenge 
wetten en regels.

3534
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De accuratesse van horloges geherdefinieerd

Het ultieme doel bij het creëren van horloges is het verhogen van de 

precisie en het gebruikersgemak. Toch gebeurt het maar hoogst zelden 

dat er op die terreinen dramatische stappen vooruit worden gezet. Met 

Astron GPS Solar heeft Seiko een volledig nieuwe standaard gecreëerd 

en een significante sprong voorwaarts gemaakt: ultieme precisie en 

een wereldwijd gebruikersgemak. Eén keer per dag ontvangt een Seiko 

Astron automatisch een tijdsignaal. Maar de drager kan ook zelf, met 

één druk op de knop, contact leggen met GPS satellieten. Op deze wijze 

bepaalt het horloge zijn exacte positie op aarde en zet het de wijzers met 

atoomklok precisie op de juiste locale tijd. Een Astron wordt gevoed door 

de unieke Solar wijzerplaat. Iedere SEIKO Astron GPS Solar is voorzien 

van een in-flight modus en een ‘Daylight Saving Time’ functie.

SSE003J1 | Astron GPS Solar
Chronograaf 8X82
€ 2.400,-

•  World-Time functie: 40 tijdzones
•  Powered by Light
•  Titanium
•  100m WR

SSE041J1 | Astron GPS Solar
Dual-Time 8X53
€ 2.300,-

•  World-Time functie: 40 tijdzones
•  Powered by Light
•  Titanium
•  100m WR

SSE085J1 | Astron GPS Solar 8X22
€ 1.800,-

•  World-Time functie: 40 tijdzones
•  Powered by Light
•  Titanium
•  100m WR

Cachet_210x280.indd   2 04/10/16   11:42

Radio Sync Solar World-Time Chronograaf
SSG001P1
€ 699,-

•  World-Time functie: 25 tijdzones
•  Energiereserve: 6 maanden
•  Powered by Light

Automaat | 4R57
SSA303J1
€ 520,-

•  Centrale Gangreserve Indicator
•  Tikgetal: 21.600 per uur
•  Energiereserve: 41 uur

Automaat | 6R27
SPB041J1
€ 895,-

•  Tikgetal: 28.800 per uur
•  Energiereserve: 45 uur

World-Time Solar Chronograaf
SSC487P1
€ 570,-

•  World-Time functie: 25 tijdzones
•  Energiereserve: 6 maanden
•  Powered by Light

SXB429P1
Dameshorloge
€ 395,-

SKP391P1
€ 395,-

Cachet_210x280.indd   3 04/10/16   11:43



W0798G3 €179

W0647L7 €149
W0647L6 €149

W0822L2 €199 WWW.TISENTO-MILANO.COM

FASHIONABLE RHODIUM PLATED 
STERLING SILVER JEWELLERY

FASHIONABLE RHODIUM PLATED 
STERLING SILVER JEWELLERY

6975-12-adv-210x280_3mm.indd   1 30-08-16   17:21



Gc Lady Chic
De iconische serie Gc Lady Chic horloges combineert 
diverse karakteristieke elementen van het SWISS 
PRECISION BY GUESS label, zoals de R-bar 
bevestiging, een kwalitatief uurwerk en elegante details 
met een fashionable touch. De paarlemoeren wijzerplaat 
en de roségouden cijfer aanduiding vormen een mooi 
contrast met de zuiverheid van de kast. Het horloge is 
te verkrijgen in diverse uitvoeringen, hier getoond zijn 
een 32mm en een 36,5mm variant. Respectievelijk 
verkrijgbaar voor € 299,- en € 399,-. 

Gc Smart Class
Exclusief verkrijgbaar voor deze brochure! Deze 3 
modellen combineren tijdloze elegantie met een 
fashionable look; de Gc SmartClass Lady is er voor 
iedere dag! De modellen met een 32mm kast zijn 
simpel en chique tegelijk. Ga voor een combinatie van 
staal met geel of rosé goud of voor de complete On 
Trend look in geheel Rosé. De adviesverkoopprijs voor 
deze modellen was € 349 per horloge, nu € 279,-

Horloges rechtsboven: Dames Horloge Gc LadyChic Cable Collection Y16002L1 € 479,- en Heren Horloge Gc-3 Sport X10001G1s € 699 ,-

Deze driekleurige gouden sieraden 
staan symbool voor oneindigheid, liefde 
en verbinding met elkaar.

Een combinatie van drie kleuren goud in één sieraad. 
Witgoud wordt vanwege de kleur nogal eens verward 
met platina of zilver. Een goudlegering waarin koper 
overheerst, noemt men Roségoud.   
 
Geelgoud is een goudlegering waaraan 
meer zilver dan koper is toegevoegd, door de witte 
kleur van zilver verkleurt het oranjeachtige donkergeel 
van 24-karaats goud naar lichtgeel.    
 

TRICOLOR

Deze driekleurige gouden sieraden 
staan symbool voor oneindigheid, liefde 
Deze driekleurige gouden sieraden 
staan symbool voor oneindigheid, liefde 
Deze driekleurige gouden sieraden 

en verbinding met elkaar.
staan symbool voor oneindigheid, liefde 
en verbinding met elkaar.
staan symbool voor oneindigheid, liefde 

Geelgoud is een goudlegering waaraan 
meer zilver dan koper is toegevoegd, door de witte 
kleur van zilver verkleurt het oranjeachtige donkergeel 
van 24-karaats goud naar lichtgeel.    

TRICOLOR

1. Oorstekers, € 389,- 2. Hanger, incl. collier, € 335,- 3. Oorstekers, € 139,- 4. Ring, € 519,- 
5. Ring 0,153 crt., € 1.089,- 6. Ring 0,174 crt., € 879,- 7. Armband, € 525,- 

1.

2.

3.

4.
6.

7.

5.
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Customizable jewelry with interchangeable leather bands

Made in France

Panthère
Large cuff, gold finish, green leather - €119
Large cuff, gold finish, sun leather - €119

Girafe
Medium cuff, silver finish, navy blue leather - €99
Small cuff, gold finish,  aloe green leather - €79
Large cuff, rose gold finish, raspberry leather - €119

Labyrinthe
Small cuff, silver finish, red-orange leather - €79

Large cuff, gold finish, laser leather - €119
Crocodile

Medium cuff, silver finish, aloe green leather - €99
Small cuff, gold finish, pink brown leather - €79

Large cuff, gold finish, fuchsia leather - €119

Customizable jewelry with interchangeable leather bands

Made in France

45



Zirkonia heeft optische eigenschappen die dichter bij de 
kenmerken van diamant komen dan die van welk ander 
materiaal ook. Het is niet eenvoudig om met het menselijk 
oog het verschil te onderscheiden.

ZILVER & ZIRKONIA

1.Collier € 49,95 2. Oorstekers € 17,95 3. Ring € 59,50 4. Ring € 29,95 
5. Collier € 32,95 6. Ring € 57,- 7. Ring € 59,50 8. Armband € 99,50

Stijlvolle stukken die direct de aandacht 
trekken én vasthouden.

9. Ring € 49,95 10. Ring € 47,95 11. Collier € 215,- 12. Creolen € 54,- 13. Oorhangers € 47,- 
14. Ring € 86,- 15. Oorhangers € 29,95 16. Armband € 215,- 17. Armband € 115,- 

1.

2.

4.
3.

5.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

6.
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Zilver werd al voor het begin van 
onze jaartelling gebruikt voor versiersels en als 
betaalmiddel. Vaak werd zilver geassocieerd 
met de maan, want in de alchemie werd voor 
zilver het symbool van een halve maan gebruikt 
en alchemisten noemden het Luna.

ZILVERZILVER
onze jaartelling gebruikt voor versiersels en als 
betaalmiddel. Vaak werd zilver geassocieerd 
met de maan, want in de alchemie werd voor 
zilver het symbool van een halve maan gebruikt 

Een unieke vormgeving die direct 
in het oog springt.

1. Collier € 775,- 2. Ring € 115,- 
3. Ring € 69,50 4. Oorstekers € 57,- 
5. Armband € 450,- 6. Ring € 119,- 
7. Ring € 109,- 8. Armband € 235,- 

9. Armband € 99,- 

10. Collier € 425,- 11. Armband € 225,- 12. Collier 
omega € 35,95 13. Hanger met zirkonia € 35,95 

14. Ring met zirkonia € 49,95 15. Creolen met 
zirkonia € 59,50 16. Armband € 127,- 17. Ring € 57,- 

18. Ring € 68,- 19. Creolen € 55,- 
20. Leren collier met hanger € 125,- 

1.

10.

11.

13.

12.

14.

15.

16.

17.18.

19.

20.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

6.

7.

5150

Piet SchilderPiet Schilder



Breitling-2016 210x280.indd   1 22-09-16   22:38


