Fabergé

Choices by DL

Cartier

Ole Lynggaard

De verlovingscollectie van
Fabergé, Three Colours of Love,
is er met robijnen, saffieren
en smaragden.
Deze groene versie
verzekert je van een
kleurrijk aanzoek
en wordt naast de
klassieke alliance
gedragen.

Verfijnde herfstsferen in
18 karaat roségoud en
chrysopraas. Uit de collectie Hippie Chic Leaf komen
deze oorhangers waarvan
de blaadjes zijn bezet met
diamant. De edelstenen
zijn uiteraard verwisselbaar en kosten € 1.275 per
stuk, de basisoorhangers
zijn € 2.550

De Amulette de
Cartier combineert
de wilde tekening van
malachiet met 18 karaat
roségoud en een briljantgeslepen diamant van
0,02 crt. Deze XS variant
heeft een doorsnede
van 12 mm.

De lotusbloem inspireert
veel juwelenontwerpers. Deze Lotus-ring,
bijvoorbeeld, in 18 karaat
geelgoud met blaadjes
van roségoud en een melkachtige cabochongeslepen
groene serpentijn.

PRIJZEN OP

€ 2.900

PRIJS € 1.980

AANVRAAG

Piaget
Deze 18 karaat
roségouden Possession
klemarmband is
het resultaat van de
samenwerking tussen
Piaget en modewebsite
Net-a-Porter. Met twee
malachieten en dertig
diamanten.
€ 6.200

Gucci

Bigli

Aan de collectie Le Marché
des Merveilles heeft Gucci
een aantal zeer opvallende
modellen toegevoegd. Dit
horloge met slangenkoppen heeft een bewerkte
zilveren kast in antiek-look
en een groene wijzerplaat.

Laurence Aerens, de
ontwerpster van juwelenmerk BIGLI, noemde deze
collectie naar haar jongste
dochter Chloé. Verkrijgbaar
in 18 karaat goud in drie
varianten, waaronder deze
met sprankelend groen
agaat: Green Lemon.

PRIJS € 2.200

Van Cleef
& Arpels
Een Secret Watch
verbergt het uurwerk
in een armband vol
edelstenen. Deze
Papillon is gemaakt van
witgoud met diamant,
smaragd, zwarte spinel,
onyx, parelmoer en
een smaragdgeslepen
Colombiaanse smaragd
van maar liefst
14,57 caraat.

Baunat
Ook online zijn de mooiste
juwelen te vinden, zoals
deze platina bloemenring
in de stijl van Kate
Middleton, met een ronde
smaragd van 4,20 mm
en zes briljantgeslepen
diamanten.

VANAF € 3.060

€ 2.468,40
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