Parelketting (14x17mm grijze gekweekte parels – 925 zilver – 67 cm)

Deze ketting telt 28 parels en is uniek vanwege de prachtige grijs, roze en gouden
kleurschakeringen en heldere glans. Met een lengte van 67 cm kan de ketting op
verschillende manieren worden gedragen om het gewenste effect te bereiken. De interessante
barokke gevormde parels en slotje geven de ketting een eigen unieke aantrekkingskracht.
Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
Sluiting: Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, de ketting is voltooid met
een 925 zilveren sluiting. De gesp is veilig en gemakkelijk te openen/ sluiten.
Verpakking: Sieradendoos en een echtheidscertificaat om de bron en de kwaliteit van de
parels te garanderen.

Parelketting (925 zilver - 20x25mm gekweekte parels – 48cm)

Deze ketting telt 15 parels en is uniek vanwege de grote afmetingen en de opvallende kleur.
De parels werden met de hand geselecteerd vanwege hun hoge glans en natuurlijke levendige
witte kleur met prachtige tinten. Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, de
ketting wordt voltooid met een bijpassende barokke gevormde gesp. De interessante barokke
gevormde parels en slotje geven de ketting zijn eigen unieke aantrekkingskracht. De ketting
heeft een standaardlengte (48 cm) die mooi bij het sleutelbeen zit.
Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
Sluiting: individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, de ketting is voltooid met
een 925 zilveren sluiting, die veilig en gemakkelijk te openen / sluiten is.
Verpakking: sieradendoos en een echtheidscertificaat om de bron en de kwaliteit van de
parels te garanderen.

Parelketting (925 Zilver - 16x17mm zoetwaterparels – 90 cm)

Elke parel heeft zijn eigen speciale barokke vorm en de parels worden aangevuld met een
oestersluiting - een unieke aantrekkingskracht!

Op een lengte van 90cm kan men de sluiting op verschillende manieren vastklemmen om het
gewenste effect te bereiken.
De parels hebben een levendige witte kleur en een glanzende glans.
Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
Sluiting: Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, de ketting is voltooid met
een 925 zilveren magneetsluiting. De gesp is veilig en is gemakkelijk te openen / sluiten.
Verpakking: sieradendoos en een echtheidscertificaat om de bron en de kwaliteit van de
parels te garanderen.

Ring (18 karaat tweekleurig goud - 10 mm ronde Zuidzeeparels)

Een opvallende tweelingparelring om een meer inspirerende look te creëren!
De ring wikkelt zich meerdere keren prachtig rond de vinger.
De ring heeft een witte en een gouden Zuidzeeparel van topkwaliteit, geproduceerd in de
warme oceanen van Australië. De witte en gouden parels werken samen voor een mooie
kleurencombinatie.
De parels zijn gezet in tweekleurig goud, wat bijdraagt tot de charme en individualiteit.
Verpakking: sieradendoos en een echtheidscertificaat om de bron en de kwaliteit van de
parels te garanderen.

Oorbellen (18 karaat geel goud - 17 mm gekweekte parels)

Deze parels zijn uniek door de dimensionale barokke vorm en prachtige kleurschakeringen
van lavendel, groen en goud.
Het gele goud verwarmt de bestaande gouden tinten van de parels en versterkt de glans!
Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: Zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi

Verpakking: juwelendoos en een echtheidscertificaat om de bron en kwaliteit te waarborgen.

Parelketting (20mm zoetwaterparels - 925 Zilver – 90 cm)

Elke parel heeft zijn eigen speciale barokke vorm en de parels worden aangevuld met een
oestersluiting - een unieke aantrekkingskracht!
Op een lengte van 90cm kan men de sluiting op verschillende manieren vastklemmen om het
gewenste effect te bereiken.
De parels hebben een levendige witte kleur en een glanzende glans.

Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi

Sluiting: Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, de ketting is voltooid met
een 925 zilveren magneetsluiting. De gesp is veilig en is gemakkelijk te openen / sluiten.
Verpakking: sieradendoos en een echtheidscertificaat om de bron en de kwaliteit van de
parels te garanderen.

Parelketting (13x14mm multi-Edison parels - 925 zilver – 46 cm)

Deze ketting zal opvallen door zijn stralende gloed!
De meeste zoetwaterparels hebben een kern van weefsel, maar Edison-gekweekte parels
hebben een kern van kralen, precies zoals zoutwaterparels.
Deze luxe ketting bevat 27 Edison Pearls die zijn gekozen vanwege hun heldere glans die kan
worden vergeleken met die van high-end zoutwaterparels, en voor hun prachtige glinsterende
lavendel, roze en gouden kleurtinten.
De parels hebben een diameter van 13x14mm, waardoor een statement wordt gemaakt met
deze grote maat en stijl.
Geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, is de ketting afgewerkt met een bijpassende
barokke sluiting in zilver.
Op een lengte van 46 cm zit de ketting mooi bij het sleutelbeen.
Verpakking: juwelendoos en een authenticiteitscertificaat om de bron en kwaliteit van de
parels te garanderen.

Oorbellen (18 karaat geel goud - 10mm Tahiti-parels (pauwkleur))

Deze Tahitiaanse parels komen uit de tropische lagunes van Frans-Polynesië en zijn met de
hand geselecteerd vanwege hun natuurlijke prachtige pauwgroene lichaamskleur met
glinsterende paarse tinten.
Ze zien er prachtig uit met de geelgouden haken.
Parelinformatie:



Type / herkomst: Tahiti / Frans-Polynesië
Oester: Pinctada Margaritifera

Verpakking: juwelendoos en een authenticiteitscertificaat om de bron en kwaliteit te
garanderen

Parelketting (20mm zoetwaterparels - 925 Zilver – 90 cm)

Elke parel heeft zijn eigen speciale barokke vorm en de parels worden aangevuld met een
oestersluiting - een unieke aantrekkingskracht!
Op een lengte van 90 cm kunt u de gesp op verschillende manieren omklemmen om het
gewenste effect te bereiken.
De parels hebben een levendige witte kleur en een glanzende glans en zijn groot in afmeting.
Parelinformatie:
 Type / Herkomst: Zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
Sluiting: Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, is de ketting afgewerkt
met een 925 zilveren magneetsluiting. De gesp is veilig en is gemakkelijk te openen / sluiten.

Parelketting (14 x 18 mm zoetwaterparels)

Deze ketting telt 18 parels en is uniek vanwege zijn grote formaat en prachtige glinsterende
lavendel, roze en gouden kleurtinten.
De ketting is afgewerkt met een bijpassende barokvormige sluiting, waardoor de koelere
kleuren van de parels worden versterkt.
De interessante barokvormige parels en de goed bijpassende sluiting geven de ketting haar
eigen unieke aantrekkingskracht.
Met 45 cm heeft de ketting een standaard lengte die mooi op het sleutelbeen zit.
Parelinformatie:
- Type / oorsprong: zoetwater / Zuidoost-Azië
- Oester: Hyriopsis Cumingi

Sluiting informatie:
Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, wordt de ketting aangevuld met
een 925 zilveren sluiting.
De sluiting is veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.

Parelketting 10x11mm Edion parels

Deze ketting valt op door de stralende glans!
De ketting telt 78 parels en is uniek vanwege zijn heldere glans en opvallende speciale kleur:
levendig roze met prachtige tinten.
De tinten van elke Edison-parel zijn natuurlijk, zonder behandeling voor kleur.
De parels zijn individueel geselecteerd vanwege hun hoge kwaliteit en glanzende glans.
Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, is de ketting afgewerkt met een
925 sterling zilveren sluiting.
Met een lengte van 90 cm kan de ketting lang of dubbel gedragen worden om het gewenste
effect te creëren.
Verpakking: juwelendoos en een authenticiteitscertificaat om de bron en kwaliteit van de
parels te garanderen.

Armband – 10x13 mm Edisonparels

Een prachtige armband van veelkleurige Edison Zoetwaterparels, die zal schitteren met de
pastelkleuren van de zomer en wordt aangevuld met een zilveren sluiting!
De parels zijn individueel geselecteerd vanwege hun hoge kwaliteit en glanzende glans.
De tinten van abrikoos, roze en lavendel van elke zoetwaterparel zijn natuurlijk, zonder
behandeling voor kleur.
Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, wordt de armband aangevuld met
een stevige sluiting in 925 zilver.
De armband meet 40 cm en wikkelt twee keer om de pols voor een elegante maar stijlvolle
look.
Verpakking: Sieradendoos en een authenticiteitscertificaat om de bron en kwaliteit van de
parels te garanderen.

Ketting met glanzende zoetwaterparels – 8x9mm

Een lange parelketting van keshi zoetwaterparels, die schittert met de pastelkleuren van de
zomer en is afgewerkt met een veilige sterling zilveren sluiting.
De tinten van abrikoos, roze en lavendel van elke zoetwaterparel zijn natuurlijk, zonder
behandeling voor kleur.
Elk van deze parels heeft een unieke barokke vorm.
Individueel zijn de parels 8x9mm groot en hebben ze een prachtige parelglans glans.
Individueel geknoopt tussen elke parel voor veiligheid en comfort, is de ketting afgewerkt
met praktische zilveren sluiting.
Met een lengte van 90 cm zijn er veel manieren om de ketting te dragen om het gewenste
effect te bereiken: gelaagd, gedraaid, geknoopt, vastgebonden, enz.

Ketting met veelkleurige Zuidzeeparels

Een ketting van Zuidzeeparels, parels van Pinctada Maxima Oyster en Ocean waters.
- Herkomst: Indonesië
- Grootte van parels met een diameter van 9-11 mm
- De ketting heeft 40 parels met natuurlijke kleuren, gouden, champagne, zilver en crème
boventonen
- De vorm van parels is bijna rond
- Hoge natuurlijke glans en oriëntatie
- 50 cm lange ketting handgeknoopt
- Sluiting vervaardigd in zilver 925 mls
- Certificaat

Gouden Zuidzeeparels, Zilver, Zoutwaterparels, Zuidzeeparels, Multicolour ketting

Ketting met 41 multikleur zoutwater parels ovale & ronde vorm - Ø 8,9x12,3mm.
Oorsprong : Australië
Oester : Pinctada Maxima
Kleur : natuurlijk goud, geel & wit met verschillende tinten
Kwaliteit : C / AAA
Sluiting : 925 zilver
Lengte : 46 cm

Set parelketting en oorringen - 9x10mm zoetwaterparels

Het collier telt 47 ronde parels van 9x10mm met hoge glans en wordt compleet gemaakt met
een mooie 925 zilveren ring-in-ring sluiting.
Met 46 cm heeft de ketting een standaard lengte die zowel een hoge als een lage halslijn
complementeert.
Parelinformatie:
- Type / herkomst: zoetwater / Zuidoost-Azië
- Oester: Hyriopsis Cumingi
- Kleur: Levendig wit
- Afmeting: 9x10mm
Sluiting:
Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, wordt de ketting aangevuld met
een 925 zilveren sluiting.
De sluiting is veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.
De studs hebben een post- en vlindersluiting.

14 karaat witgoud - Ketting met grote veelkleurige zoetwater gekweekte parels 9.5-13.3
mm

Parelsnoer voor individualisten gemaakt van 36 grote gekweekte zoetwaterparels die in
omvang toenemen vanaf ca. 9,5 tot 13,3 mm, natuurlijk gekleurd, prachtig gedefinieerde
kleuren, waaronder abrikoos, pastelroze en roze, met roze-violette boventonen, levendige
glans, pareloppervlak met natuurlijke groei-eigenschappen, individueel geknoopt.
Met een bolvormige sluiting van 10 mm gemaakt van gepolijst 585/14 kt witgoud (op de
sluiting gemarkeerd).
Lengte ketting: 46 cm
Gewicht: ca. 78,3 gram

Ketting met Edisonparels - 11x12mm

De meeste zoetwaterparels zijn genucleëerd door weefsel, maar in Edison gekweekte parels
worden genucleëerd met kralen, precies zoals zoutwaterparels
Deze luxe ketting bevat 65 Edisonparels die zijn gekozen vanwege hun heldere glans die kan
worden vergeleken met die van high-end zoutwaterparels, en vanwege hun prachtige
glinsterende lavendel-, roze en gouden kleurtinten.
De parels hebben een diameter van 11x12mm en creëren een statement met deze luxe stijl.
Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, wordt de ketting aangevuld met
een elegant massief zilver in zilver.
De sluiting is veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.
Met een lengte van 90cm kan de ketting op verschillende manieren gedragen worden om het
gewenste effect te

Ketting met Edisonparels - 10.5x12mm

Deze ketting valt op door de stralende glans!
De meeste zoetwaterparels zijn genucleëerd door weefsel, maar in Edison gekweekte parels
worden genucleëerd met kralen, precies zoals zoutwaterparels
Deze luxe ketting bevat 36 Edison Pearls die zijn gekozen vanwege hun heldere glans die kan
worden vergeleken met die van high-end zoutwaterparels, en vanwege hun unieke levendige
goudroze kleur!
De parels hebben een doorsnede van 10.5x12mm, dit is een prettig en makkelijk formaat om
te dragen.
Geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, wordt de ketting afgewerkt met een elegante
sluiting in massief zilver.
De sluiting is veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.
Met een lengte van 46 cm zit de ketting mooi bij het sleutelbeen.

Parelketting (925 Zilver - 9x10mm glanzende zoetwaterparels – 49 cm)

Deze ketting telt 52 ronde zoetwaterparels met een glanzende glans en een levendige witte
kleur. De ketting werd afgewerkt met een originele gebladerde designgesp, die op
verschillende lengtes kan worden geklemd om het gewenste effect te bereiken.
Parelinformatie:
 Type / Oorsprong: Zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
De gesp is 925 sterling zilver, magnetisch, veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.

Parelketting (9x10mm zoetwaterparels - 925 Zilver - 46 cm)

De ketting telt 47 ronde parels van 9x10 mm met een hoge glans en wordt aangevuld met een
mooie 925 zilveren ring-in-ring sluiting.
Met een lengte van 46 cm heeft de ketting een standaardlengte die zowel een hoge als een
lage hals vormt.
Parelinformatie:
 Type / Herkomst: Zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
Sluiting: Individueel geknoopt tussen elke parel voor de veiligheid, is de ketting afgewerkt
met een 925 zilveren sluiting. De gesp is veilig en is gemakkelijk te openen / sluiten.
Verpakking: juwelendoos en een authenticiteitscertificaat om de bron en kwaliteit te
garanderen.

Parelketting (9x10mm glanzende zoetwaterparels - 925 Zilver – 49 cm)

Deze ketting telt 52 ronde zoetwaterparels met een mooie glans en een levendige witte kleur.

De ketting is afgewerkt met een originele design sluiting, die op verschillende lengtes kan
worden vastgeklemd om het gewenste effect te bereiken.
Parelinformatie:
 Type / Herkomst: Zoetwater / Zuidoost-Azië
 Oester: Hyriopsis Cumingi
De gesp (925 sterling zilver) is magnetisch, veilig en gemakkelijk te openen / sluiten.

