VOORWOORD
Een dag die ik niet gauw zal vergeten was toen er een wel heel speciale
vrouw onze mooie winkel binnen kwam. Een beetje spannend ook wel.
Want je zit nou eenmaal niet wekelijks met Leontine aan tafel. Ik had
het geluk dat ik haar onze mooiste juwelen mocht laten zien. Wat we
meteen deelden was het enthousiasme voor onze mooie collecties
en de charme van onze kleine maar fijne winkel. Voor we het wisten
waren we een paar uur verder en ging Leontine met een aantal mooie
Pigalletjes naar huis!
Enkele weken later besloten we een fotoshoot te doen. De mooiste vrouw
van Nederland met de mooiste sieraden! Een geslaagde combinatie.
Ok, misschien zijn wij natuurlijk een beetje bevooroordeeld.
Bladert u zelf maar door deze nieuwe brochure.
Wij horen graag uw mening…

Pigalle Juweliers
Kerkstraat 12
5211 KG ‘s-Hertogenbosch

Liefs, Desiree
PIGALLE JUWELIERS DEN BOSCH

073-6129370
service@pigallejuweliers.nl
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PIGALLE EN 40% KORTING,
HOE ZIT DAT NOU PRECIES?
Wij geloven in het fantastische concept dat we inmiddels 20 jaar
geleden bij Pigalle ontwikkeld hebben in samenwerking met onze highend juwelen fabrikanten. Door het verkopen van hun monster collecties
kunnen wij doorlopend 40% korting bieden op onze gehele collectie.
Dit houdt wel in dat wij meestal maar 1 item van alles op voorraad
hebben en we dus niet kunnen nabestellen. Als een artikel verkocht is
en hier nog meer vraag naar is zullen wij samen met u op zoek gaan
naar een vergelijkbaar sieraad uit onze huidige collectie.

SERVICE
Sieraden die bij ons aangekocht zijn mogen jaarlijks gratis gecontroleerd
worden op eventuele zwakker geworden punten. Denk aan zettingen
van diamant of bijvoorbeeld het scharnier van een sluiting.
Door het dragen van uw sieraden beschadigen deze vanzelfsprekend
ook. Goud krijgt krasjes en stenen ogen doffer omdat ze vuil geworden
zijn.Wij komen u daarom graag tegemoet door bij de jaarlijkse controle
uw sieraad ook netjes te reinigen. Zo kunt u weer genieten van het
sieraad waar u destijds verliefd op geworden bent.
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Wij hebben een grote keus in bangles, beter bekend als slavenbanden.
Vroeger werden deze alleen gedragen of in combinatie met enkel een
jasseron of closed for ever armband. Tegenwoordig worden ze steeds
vaker met meerdere maten bij elkaar gecombineerd. Hoe gevarieerder
hoe beter! Combineer gerust rosé- met geel gouden bangles en zie hoe
gaaf dit wordt!

Nog een tip:
Combineer met onze
Flex armbanden van pagina 11,
dit zorgt voor een speels effect.
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		o much to say,
YET NO WORDS WOULD
EVER BE ENOUGH.
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Een kleine selectie van de fantastische 18 karaat gouden girl candy die
wij momenteel in ons assortiment hebben. Door middel van deze ringen
te stapelen stelt u uw eigen unieke combinatie samen.
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VERY 2021!
De high end juwelen ontwerpen laten steeds meer kleur zien.
Zo ook deze armband, welke bezet is met (regenboog-) saffier en briljant.
Het beertje aan het collier is bezet met saffier en is een waar kunstwerkje
op zich. Leuk detail: De beentjes en armpjes kunnen bewegen.
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DON’T LET SOMEONE
DIM YOUR LIGHT,

simply because it’s shining
in their eyes.
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Leontine draagt hier een Tahiti parel collier. De parels komen uit de zee
en dragen de pracht van moeder natuur.
In de voorbije jaren zijn de meeste natuurlijke parels uit de zeeën door
de mens al opgedoken. Daarom helpen wij tegenwoordig de natuur een
handje mee door een kern in de oester te plaatsen waar het beestje dan
de parelmoer laag na laag omheen creëert. Zo zijn de parels wel door de
oester gemaakt en heeft de pracht en de kleur van de zee meegekregen,
maar heeft de mens de basis gelegd voor het creëren van deze parel.
De prijzen van een Tahiti collier variëren van ca. €900,- voor gevormde,
barokkere parels tot soms wel €10.000,- voor de perfectere en grote
parels.
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Vroeger was men van mening dat diamant alleen het mooiste tot zijn
recht kwam in witgoud. Dus van een geelgouden briljant ring waren de
zettingen meestal in witgoud.
Tegenwoordig worden geheel geelgouden sieraden voorzien van
diamant om juist een speels effect te creëren. Het contrast van de witte
diamant in de geelgouden zettingen maakt deze sieraden net even wat
eigentijdser.

LET’S JUST TAKE A LOOK AT

this stunning bracelet
AND RELISH FOR A WHILE
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Het parelcollier dat Leontine draagt is niet zomaar een parelcollier.
Het is een geschenk van moeder natuurlijk, de zogeheten Zuidzee parel.
Wist u dat elke (reuze) zoutwater oester maar 1 parel maakt? Dit in
tegenstelling tot de zoetwater oesters, deze kunnen soms wel 20 parels
tegelijk kunnen maken.
De ontwikkeling van deze Zuidzee parels duurt ca. 4 jaar. Hoe groter,
ronder en perfecter de parels zijn hoe zeldzamer en kostbaarder.
De prijs van Zuidzee parels ligt nog iets hoger dan bij de Tahiti parels.
De prijzen variëren van ca. 1400,- tot ongeveer 12.000,Wij combineren Zuidzee parels het liefst zoals hier bij Leontine. Met
stoere grote armbanden, ringen of oorbellen. Dit maakt het geheel net
even wat meer van deze tijd zonder ze aan mode onderhevig te maken.
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THE WORLD IS
YOUR OYSTER
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You are
the pearl
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DIAMONDS NEVER GO OUT OF STYLE.
Wie denkt dat een tennis collier alleen voor een gala geschikt is heeft
het mis. Wij vinden juist de mix van een stoere jeans en een schitterend
juweel om de hals de ultieme combinatie! Door dit collier, deze oorbellen
of ringen juist te dragen bij een mooi bloesje of grof gebreide trui maakt
u uw outfit onderscheidend van de massa. En daar houden we van ;-)
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OLD TIME FAVORITES
De solitair ring gecombineerd met een alliancering.
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VERY

Pinkalicious.
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De kleurstenen die we elk jaar weer terug zien komen in de Italiaanse
juwelen collecties zijn rookquartz, citrien en witte agaat. Wanneer deze
stenen gecombineerd worden is wat ons betreft het feest compleet!
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So Pigalle!

Draag gerust een groot collier korter om de hals met daaronder een
lang, fijner collier. Dit langere collier bevat 3 witgouden schakels welke
volledig bezet zijn met briljant. Leuk detail is dat deze precies lang
genoeg is om 3 maal om de pols te wikkelen waardoor hij ook als
armband te dragen is.
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Jasseron en anker schakels zijn van oudsher al een van de bekendste
schakels.
Hang er een massief gouden hart aan welke we naar wens voor u
kunnen personaliseren met bijvoorbeeld een tekst of vinger afdruk van
een dierbaar persoon.
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High class

NEVER GOES OUT OF STYLE.
Diamant van top kwaliteit in een eenvoudige solitair zetting.
Zo gaat alle aandacht naar deze prachtige grote briljanten.
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DE COMBINATIE VAN ROSÉ GOUD
MET DIAMANT IS ALS CHAMPAGNE
MET OESTERS.

Never enough!
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Lady Diana heeft deze entourage sieraden met briljant en saffier wereld
beroemd gemaakt. Toen ze zich in 1981 verloofde met haar geliefde prins
Charles schoof hij deze ring om haar vinger. De ring is na de tragische
dood van Diana doorgegeven aan haar zoons William en Harry.
Degene die het eerst zou trouwen mocht zijn geliefde ten huwelijk
vragen met deze ring. Dat bleek prins William. Want in 2010 nam hij
dit juweeltje mee in een rugzak tijdens een reis in Kenia waar hij Kate
Middleton ten huwelijk vroeg. Inmiddels is de ring wereld beroemd en
staat hij bekend als de ‘Lady Di ring’ of de ‘Kate Middleton ring’.
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‘Happily ever after’
Wij adviseren graag bij het uitzoeken van de juiste verlovingsring en zorgen
ervoor dat het uitkiezen daarvan een bijzonder moment voor u wordt.
Natuurlijk laten we jullie daarna graag onze bijpassende trouwringen
collectie zien!
De koffie / champagne staat voor u klaar…

STARTS AT PIGALLE
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Pigalle Juweliers
Kerkstraat 12

5211 KG ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 612 9370
service@pigallejuweliers.nl
www.pigallejuweliers.nl
pigallejuweliersdenbosch
pigalle_ juweliers

Onze openingstijden
Maandag
Dinsdag 		

Gesloten
10:30 – 17:00

Woensdag

10:30 – 17:00

Donderdag

10:30 – 19:00

Vrijdag 		

10:30 – 17:00

Zaterdag

10:30 – 17:00

Zondag		

Gesloten

