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Beste klant,
 

Met veel inzet en enthousiasme hebben wij ons best gedaan u middels 
deze brochure weer een blik te gunnen op onze nieuwste collectie sieraden.
Veel sieraden zijn bezet met prachtige kwaliteit briljant of baguette 
geslepen diamant. Wat we ook veel terug zien in het nieuwe modebeeld
zijn slavenbanden, oorbellen en ringen al dan niet met briljant of 
baguette. Ook parels zijn weer helemaal terug!

Gezien onze enorme collectie hebben wij niet alles in deze brochure kunnen
plaatsen. Zit er iets bij waar u meer van wilt zien, breng ons dan een 
bezoekje. Wij zullen zoals altijd ons best doen u van goed advies te 
voorzien bij het passen van onze juweeltjes.

Tot ziens aan de Kerkstraat 12 in Den Bosch!

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

Ann Demeulemeester
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My favourite thing in my 
wardrobe is my jewelry.

Kate Reardon
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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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The best part of beauty is 
that which no picture
can express.

Francis Bacon



22

Everything has beauty,
but not everyone sees it.

Confucius
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Zoetwater parels

De zoetwaterparel is een uniek natuurproduct waarin mens en 

natuur op meesterlijke wijze samenwerken. De zoetwateroester wordt 

door de mens met de meeste zorg geopend en voorzien van enkele 

bolletjes. De oester wordt hierna weer dicht gemaakt en terug geplaatst 

in het water waar hij begint met het maken van een laagje parelmoer 

om de balletjes. Deze parelmoer kan allerlei kleuren hebben. Na enige 

tijd worden de oesters naar boven gehaald en geopend en worden de 

glanzende parels ‘’ geoogst ‘’ waarna de cyclus weer opnieuw begint.
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Zuidzeeparels

Zuidzeeparels zijn de grootste zoutwaterparelsoort die gecultiveerd 

wordt. De meest beroemde en mooiste Zuidzeeparels worden 

gekweekt in de zeeën rondom Australia en Indonesië. Zuidzeeparels 

kunnen wit of goudkleurig zijn met veel verschillende tinten van beide 

daar tussenin.

Het schelpdier of de pareloester waar men Zuidzeeparels in kweekt heet 

de “pinctada Maxima”. De langzame groei en tevens de onderhoudskosten 

van pareloesternetten midden op zee maken Zuidzeeparels de duurste 

parelsoort na de natuurlijke parels.  

Zuidzeeparels kunnen groeien tot maar liefst 20 mm en groter. Een kenmerk 

van witte Zuidzeeparels is de lichtgrijze glans. Hoe minder deze grijze 

gloed aanwezig is, hoe meer waarde de parel heeft. 

Goudkleurige Zuidzeeparels kosten meer naarmate de goudkleur dieper is. 

Met Zuidzeeparels wordt er veel met witgoud en briljanten gewerkt, deze 

combinatie van luxe materialen past het beste bij elkaar.
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Grote collectie trouwringen
Geelgoud, witgoud of rosé goud

Alle ringen met diamant hebben de hoogste kwaliteit VVS Top Wesselton
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Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 - 17.00 uur. 

Donderdag geopend van 11.00 - 20.00 uur

  pigallejuweliersdenbosch

T 073 612 93 70
F 073 612 93 71

info@pigallejuweliers.nl
www.pigallejuweliers.nl

Kerkstraat 12
5211 KG ‘s-Hertogenbosch


