3 generaties
juweliers diamantairs.

Prijs op aanvraag.

1

Geachte klant,
Het is ons een waar genoegen u onze nieuwe brochure te mogen presenteren! Ondanks het feit dat ons bedrijf reeds 60 jaar bestaat kiezen wij
elk jaar weer voor vernieuwing en vooruitgang. Om u een nog betere
impressie van onze sieraden te kunnen geven hebben wij dit keer mogen
samenwerken met een model. Zij toont u met elegantie en trots de juwelen uit onze nieuwste collectie.
Beoordeelt u zelf maar. Geniet!
Hartelijke groet,

Team Pigalle Juweliers
Ps. op de laatste pagina in deze brochure gunnen wij u een blik op de

Groeibriljant sieraden (VVS-TW)

2

Hanger va. 0.04 crt

Solitairring va. 0.10 crt VVS TW

Oorknoppen va. 2x 0.04 crt VVS TW

€ 225,- € 135,-

€ 920,- € 552,-

€ 490,- € 294,-

making of van deze editie!
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Beauty is truth’s smile when
she beholds her own face in
a perfect mirror.

Rabindranath Tagore
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Prijs op aanvraag.
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Oorhangers
€ 2950,- € 1770,-

Allianceringen
Prijzen va. 1x 0.04 crt VVS-TW € 595,- € 357,Overige prijzen op aanvraag.
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The best part of beauty is
that which no picture
can express.

Francis Bacon
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Prijs op aanvraag.
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Wat zijn echte parels?
In de 19e eeuw waren parelcolliers en sieraden met mooi ge-

In de handel worden deze parels wel met goed passende pa-

vormde parels een kostbaar accessoire. Menige jongedame

relmoer gerepareerd tot ronde of bolvormige parels.

droeg een collier van onregelmatige maar natuurlijke parels.
De kweek van parels bracht de volmaakt ronde en fraai ge-

Geschat wordt dat in 1 op de 15000 wilde oesters een parel zit.
In deze tijd komen de meeste parels uit kwekerijen. In de

Oorhangers
Zuidzeeparel Ø 15 mm

natuur komen ze voor in Sri Lanka, Zuid-India (Golf van

1.00 crt briljant € 3495,- € 2097,-

kleurde gekweekte parel, de zogeheten cultivé, in het bereik
van bredere kringen.
Een parel bestaat uit parelmoer. Ofschoon de hardheid

Mannar), de Perzische Golf, Saoedi-Arabië, Iran, Oman. Pa-

slechts 2,5 tot 5 is, zijn parels buitengewoon vast. Het is bijna

reloesters groeien op Tahiti en voor de kusten van Japan,

onmogelijk ze met de hand stuk te maken. De laagjes wor-

Mexico, Panama en Californië. De pareloester Pinctada

den door een hoornachtige stof, het eiwit conchiolin, aan

maxima heeft een diameter van 30 cm en weegt 5,5 kilo-

elkaar gekit. Het geheel is het parelmoer.

gram. Hij komt voor langs de kusten van Noord- en West
Australië. De grootste pareloester is Tridacna gigas, met een

Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, enkele soor-

diameter van een meter en een gewicht van 225 kilogram.

ten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan

Minder bekend zijn de zoetwateroesters uit de Mississippi,

als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de

en de historische vindplaatsen in Duitsland, Bohemen en

schelp en de mantel of zelfs in het inwendige van de man-

het Russische Noorden.

tel. De buitenhuid van de mantel die gewoonlijk parelmoer

Zuidzee parelcolliers

12

Barok
Rond

Prijs op aanvraag.

va. € 1250,- € 750,va. € 1400,- € 840,-

vormt aan de binnenzijde van de schelp, omsluit echter ook

Bijna alle parels worden tegenwoordig gekweekt ('culti-

binnengedrongen vreemde voorwerpen. En uit deze kap-

véparels'). Hiervoor wordt in de oester een klein korreltje

sels ontstaat de parel. Als de parel op de binnenkant van de

parelmoer gelegd en de parel kan dan na twee jaar geoogst

schelp groeit, dan moet ze uit de wand worden gezaagd. De

worden. De teelt is door de Japanner Kokichi Mikimoto ont-

vorm is dan slechts halfkogelvormig. Deze parels heten 'blis-

wikkeld en in 1896 gepatenteerd.

ters', Engels voor huidblaasje of schaalparel.

Ring Zuidzeeparel
Ø 15 mm
1.30 crt briljant
Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag.

13

Sierwaarde
De sierwaarde van een parel hangt af van zeven
factoren, de glans, vorm, kleur, grootte, perfectie en
symmetrie en structuur van het parelmoer, waar-

Tahiti parelcollier
en armband witgoud
met briljant
Prijs op aanvraag

bij de glans of luster het belangrijkste is. Daarom
kan een kleine parel meer waard zijn dan een grote parel. Perfecte ronde parels zijn zeldzaam. Een
parel met een zeldzame kleur is ook kostbaarder.
Vaak wordt ten onrechte gedacht dat de donkere,
Tahitiaanse parels duurder zijn dan witte Japanse
of Australische parels. In vergelijking met dezelfde
maat en kwaliteit zijn ze echter even kostbaar.

Het is wel zo dat de Tahitiaanse parels meestal
groter zijn en daardoor lijken ze duurder. De gekweekte Tahitiaanse parels hebben een minimum
grootte van ongeveer 7 mm en gaan tot 15 mm. Er
zijn zeldzame exemplaren die nog groter zijn. De

Witgouden ring
met Tahiti parel
ø 10mm € 1195,- € 717,-

Japanse zoutwatercultuurparels starten vanaf ongeveer 2 mm en gaan tot ongeveer 11 mm.
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Beauty in things exists
in the mind which
contemplates them.

David Hume
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17
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Prijs op aanvraag.

Prijs op aanvraag.
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My favourite thing in my
wardrobe is my jewelry.
Kate Reardon
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Prijs op aanvraag.

Prijs op aanvraag.
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22

Prijs op aanvraag.

Prijs op aanvraag.
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Collier € 5650,- € 3390,-

Oorbellen € 1440,- € 864,-

Armband € 2750,- € 1650,-
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Ring € 2430,- € 1458,-
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Hanger tevens in
witgoud leverbaar
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Prijs op aanvraag.

Jewelry is something that has to do
with emotion. That aspect of jewelry
really interests me..

Ann Demeulemeester
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Ring € 4700,- € 2820,-
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Prijs op aanvraag.
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Hanger
€ 950,- € 570,-

Oorhangers
briljant, citrien, lemonquartz
€ 1350,- € 810,-
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Everything has beauty,
but not everyone sees it.
32

Prijs op aanvraag.

Confucius

Prijs op aanvraag.
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Hanger

Hanger

18K 0.15 crt. € 695,- € 417,-

18K 0.60 crt. € 2450,- € 1470,-

Oorbellen
18K 0.72 crt. € 1895,- € 1137,-

Hanger
smaragd, robijn of blauw saffier
18K 0.17 crt. € 675,- € 405,-

Ring
18K 0.38 crt. € 1295,- € 777,-

Ring
18K 0.56 crt. € 2780,- € 1668,-

Ring
18K 0.35 crt. € 1350,- € 810,-

Oorbellen

Oorbellen
18K 0.42 crt. € 1275,- € 765,-
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18K 1.12 crt. € 5650,- € 3390,-

Hanger
18K 0.43 crt. € 1095,- € 657,-

Ring smaragd, robijn of blauw saffier
18K 0.31 crt. € 1325,- € 795,-

35

Slechts een kleine impressie van onze grote collectie trouwringen.
Alle diamant in de hoogste kwaliteit VVS-TW.

€ 1050,- € 630,€ 940,- € 564,-

€ 820,- € 492,-

€ 2200,- € 1320,-

€ 4150,- € 2490,-

€ 1350,- € 810,-

€ 750,- € 450,-

€ 940,- € 564,-

€ 530,- € 318,€ 890,- € 534,€ 730,- € 438,-

Prijs op aanvraag

€ 1475,- € 885,€ 1450,- € 870,-
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Wij behouden ons het recht voor prijswijzigingen door te voeren ivm. koerswijzigingen van goud / diamant.
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The making of...
editing...
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Prijs op aanvraag.

39

Pigalle Juweliers
Kerkstraat 12
5211 KG ‘s-Hertogenbosch

40

T 073 612 93 70
F 073 612 93 71

info@pigallejuweliers.nl
www.pigallejuweliers.nl

Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 - 17.00 uur. Donderdag geopend van 11.00 - 20.00 uur

Prijs op aanvraag.

