Stralende kwaliteitsjuwelen
Schitter deze zomer tijdens dat avondje uit,
aan de cocktailbar aan het strand of op een
verre bestemming.
De gunstige prijs van de Chic by Silverrose
juwelencollectie laat ons alvast toe met een
gerust gemoed op reis te gaan.
Verkoopprijzen gaande van 55 tot 325 €.

Van Stijlvol elegant tot moderne designvormen
Voor wie op zoek is naar betaalbare juwelen met mooiogende, geselecteerde zirconia is
er de klassieke gerodineerde* zilveren (925) basiscollectie met ondermeer fraaie
kettingen, ringen en armbanden. Deze sieraden benadrukken de vrouwelijke
persoonlijkheid en stralen luxe en verfijndheid uit. Doelgroep zijn zowel de jongere als
de oudere vrouwen.
Deze microscopisch* en in pavé** gezette juwelen maken deel uit van een sierlijke
collectie die intussen reeds meer dan 8 jaar op de Belgische markt verdeeld wordt.
De zilveren juwelen worden zorgvuldig ontworpen door een Belgisch designersteam en
ambachtelijk geproduceerd in het Verre Oosten. Tijdens en na de productie worden
meerdere strenge kwaliteitscontroles voorzien. Een standaard garantie van 2 jaar is
voorzien en intussen is de collectie verkrijgbaar bij meer dan 300 verkooppunten in
België.

De Silverrose hoofdcollectie bestaat uit meerdere lijnen van stijlvol elegant tot
moderne designvormen, voor jong en oud. De ronde vormen en kwaliteitsvolle afwerking
worden daarnaast ook doorgetrokken in de lijnen Quadro en Quadro Junior.
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Quadro lijn
Absoluut nieuw dit voorjaar is de lijn Quadro waarbij zilver- en bronskleurige bedels,
parels,hematietsteentjes en tiger eyes worden gerijgd met Swarovski balletjes in
sobere textiel armbanden (wit, bruin, zwart) of ook wel Shamballa’s genoemd. Grote
sterren zoals Justin Bieber en Beyonce werden reeds eerder gespot met deze
armbanden. Een trend die zich deze zomer zeker zal manifesteren en die zowel door
mannen als vrouwen kunnen worden gedragen. Volgens sommigen ligt de achtergrond van
deze handgeknoopte one-size-fits-all armbanden in het Tibetaanse Boedhisme. Het
handige schuifsysteem laat toe om de armband op je persoonlijke maat te maken.
De sierlijke knopen geven het
geheel alvast een Oosterse tint
en maken het een leuk hebbeding.
Intussen zijn er meer dan 50
modellen beschikbaar met
eindeloos vele combinaties.

Quadro Junior lijn
De Quadro Junior lijn bestaat uit 2 sublijnen, namelijk de Junior Shamballa armbanden
en de Junior Juweeltjes. Doelgroep zijn de jonge meisjes van 3 tot 16 jaar en
dankzij de constante vernieuwing in de collectie kan je eindeloos blijven combineren.
Junior Shamballa’s :
Deze vrolijke tienerjuwelenlijn is gemaakt uit
verschillende fraaie kleuren cat's eye gecombineerd met
witte Swarovski kristallen balletjes.
Voor de jeugd worden deze dan sierlijk geknoopt met een
witte of grijze koord. Alvast een aanrader voor de
communie- en lentefeesten.
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Junior Juweeltjes :
Het principe is eenvoudig, Swarovski gekleurde balletjes
gehecht worden aan stalen kettingen. Er werd bewust met
staal 316 gewerkt omdat enerzijds de levensvatbaarheid
van het juweel op die manier enorm vergroot en
anderzijds om een lage prijszetting te bekomen. Naast
de traditionele kettingen, armbanden en oorbellen zijn er
ook speelse vormen, zoals aardbeien, te verkrijgen.
Bovendien zal deze lijn zal naar de toekomst nog flink
uitbreiden…

Wie is Silverrose ?
Het bedrijf is gesitueerd in de Antwerpse diamantwijk en beschikt over een
binnendienst en een buitendienst en biedt in totaal werkgelegenheid aan 8 personen. De
vertegenwoordigers spelen vaak een belangrijke rol want hetgeen zij opvangen van
opmerkingen van hun klanten wordt vertaald naar de designers. Het bedrijf beschikt
over een expert in kwaliteitsstenen (halfedelstenen, Swarovski stenen) en heeft
intussen meer dan 20 jaar ervaring in dit segment. Door het regelmatig reizen naar
China en Hong Kong komt de zaakvoerder regelmatig in contact met nieuwigheden die
men dan op de Benelux en Duitse markt introduceert. Qua marketing en
verkoopsondersteuning is er een volledige catalogus beschikbaar (papier en online) en
elke juwelier ontvangt een volledige stand met dvdsysteem voor de vitrine, verpakking,
catalogus van alle juwelen, folders, posters, banners voor opendeurdagen.
Tevens ondersteunt Silverrose zijn juweliers bij opendeurdagen, alle artikels zijn
steeds uit directe voorraad leverbaar en bijgevolg uiterst korte leveringstermijnen.
Neem alvast een kijkje op www.silverrosecollection.com
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Verklaring vakjargon :

*Wat is gerodineerd ?
Gerodineerde juwelen zijn juwelen met een rhodiumlaagje waardoor het zilver
beter beschermd is tegen krassen en/of verkleuren.
*Wat is een microscopische zetting ?
Met een zetting bedoelen we dat gedeelte van een sieraad waarin een steen of
meerdere stenen zijn ‘gezet’. De zirconia stenen in deze sieraden zijn
microscopisch gezet, dat houdt in dat de stenen nauwkeuriger worden gezet en
dat de kwaliteit vele malen beter is dan gewoon zetwerk. De stenen zijn
bovendien veel dichter op elkaar gezet wat resulteert in een chique en rijke
schitterende uitstraling, waarbij het haast onmogelijk is dat de stenen uit de
zetting vallen. Deze techniek is een specialisatie op zich, die een intensieve
opleiding vereist en die slechts weinigen onder de knie hebben. Wegens de
nauwkeurigheid van de zetting is een sieraad met dit soort zetting haast
vergelijkbaar met een juweel waar diamant in gezet is.
**Wat is een ‘pavé’ zetting ?
‘Pavé’ betekend bestraat. Er wordt gesproken van een pavé zetting als een
oppervlak geheel met stenen bezet is en in ordelijke rijen is gezet.
*Wat is een microscopische ‘pavé’ zetting ?
Micro pavé is eigenlijk een moderne variant van pavé zetten, zo genoemd
vanwege het formaat van de stenen die onder een microscoop gezet worden.

Persbericht in het Nederlands en Frans en hoge resolutie foto’s beschikbaar in
bijlage op cd -rom.
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