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Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of gepubliceerd door middel van druk, kopie of 
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestem-

ming van de uitgever. Aan de totstandkoming 
van juwelier Nobel Magazine wordt de grootst 

mogelijke zorg besteed. De uitgever stelt zich niet 
aansprakelijk voor inhoudelijke fouten.

De sieraden zijn niet specifiek op ware grootte afge-
beeld. Alle prijzen en informatie in deze uitgave zijn 

onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.

Member of Gold Design
een samenwerkingsverband van

toonaangevende juweliers 

Voor verkoopprijzen zie 
www.golddesign.nl

Met veel trots presenteren wij u een nieuwe 
editie van ons eigen glossy. Het is weer 
een prachtige magazine geworden dat een 
mooie afspiegeling biedt van onze winkel. 
ieder jaar stellen we met grote zorg een 
veelzijdige collectie samen. Dit is mede 
mogelijk dankzij de creativiteit van onze 
fabrikanten: elk seizoen verrassen zij ons 
met actuele, onderscheidende stukken. 

Het uitzoeken, geven of krijgen van een 
bijzonder sieraad of horloge is een beleve-
nis. Dat begint al in de winkel: om die bele-
ving te optimaliseren staat ons deskundige 
team altijd klaar om u te adviseren over ons 
kwalitatief hoogwaardige aanbod. inspi-
rerend aan dit vak is dat we met de meest 
prachtige creaties werken waar wij én onze 
klanten gelukkig van worden. 

Horloges en sieraden hebben een emo-
tionele waarde, het zijn herinneringen aan 
mooie momenten. Deze dierbare stukken 
zijn gemaakt om een leven lang te koeste-
ren en veel draagplezier aan te beleven bij 
verschillende gelegenheden. we hopen u 
met deze glossy te inspireren en te attende-
ren op al het moois dat wij in onze winkel 
te bieden hebben.

u bent van harte welkom!

Jacco en Kartini Nobel

Openingstijden:
maandag: gesloten

dinsdag: 09.30 - 18.00 uur
woensdag: 09.30 - 18.00 uur
donderdag: 09.30 - 18.00 uur

vrijdag: 09.30 - 18.00 uur
vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur

zaterdag: 09.30 - 17.00 uur
zondag: gesloten
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De kleding van de fotoshoot is verzorgd
door Charm New luxury for women.
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ontstaan uit de diepte van de oceanen is de parel. 
het is een van de mooiste geschenken uit de natuur.

de tahiti parels zijn bijzonder door hun natuurlijke donkere
kleur en grotere maat. Niet een van deze parels is hetzelfde.

dat is wat ze hun bijzondere schoonheid geeft.

tAhItI 
parEls

RADO TRUE AUTOMATIC DIAMONDS
HIGH-TECH CERAMIC. LUXURY AND COMFORT. SERIOUSLY IRRESISTIBLE.
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T IME IS THE ESSENCE WE ARE MADE OF

TA138_AD_RADO_Dandelion_GoldDesign_210x280mm.indd   1 06.06.16   14:01

bIjzoNdErE schooNhEId
juwelier Nobel

Een tahiti parelsnoer is verkrijgbaar vanaf € 635,-
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NEWS

 1.  14 krt bicolor schakelarmband € 925,-
 2.  14 krt bicolor schakelcollier € 1975,-
 3.  14 krt bicolor ring € 375,-
 4.  14 krt bicolor ring € 425,-
 5.  14 krt bicolor ring € 485,-
 6.  14 krt bicolor klapcreolen € 495,-
 7.  14 krt geelgouden diamantring 0.34 ct € 1.195,-
 8.  14 krt geelgouden diamantring 0.36 ct € 1.225,-
 9.  14 krt geelgouden diamantring 0.29 ct € 1.145,-
10.  14 krt bicolor slavenband pavé diamant 0.43 ct € 3.495,-
11.  14 krt bicolor ring pavé diamant 0.14 ct € 875,-
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NEWS

 1.  14 krt bicolor schakelarmband € 925,-
 2.  14 krt bicolor schakelcollier € 1975,-
 3.  14 krt bicolor ring € 375,-
 4.  14 krt bicolor ring € 425,-
 5.  14 krt bicolor ring € 485,-
 6.  14 krt bicolor klapcreolen € 495,-
 7.  14 krt geelgouden diamantring 0.34 ct € 1.195,-
 8.  14 krt geelgouden diamantring 0.36 ct € 1.225,-
 9.  14 krt geelgouden diamantring 0.29 ct € 1.145,-
10.  14 krt bicolor slavenband pavé diamant 0.43 ct € 3.495,-
11.  14 krt bicolor ring pavé diamant 0.14 ct € 875,-
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Floating Lily
Sterling zilver met 

labradoriet

Majestic White
Sterling zilver met 
parel en zirkonia

Sterling zilver 
geoxideerd

Bloomer

11

22

3

4

55

6

7

88

9

10 • ARMBAND 929 01 4 94 € 34
11 • ARMBAND 931 01 4 92 € 29
12 • OORHANGERS 633 04 0 32 € 89
13 • OORHANGERS 633 04 0 21 € 89    

7 • COLLIER 629 02 0 65 € 179
8 • OORKNOPPEN 629 05 0 65 € 124
9 • RING 629 03 0 65 € 179

4 • OORHANGERS 590 04 0 13 € 124
5 • OORKNOPPEN 590 05 0 13 € 99
6 • RING 590 03 0 13 € 124

1 • COLLIER 631 02 0 00 € 229
2 • OORKNOPPEN 631 05 0 00 € 79
3 • RING 631 03 0 00 € 149

10 *10 * 11 *11 * 12 * 13 *13 *

* In meerdere kleuren en edelstenen verkrijgbaar

WWW.RABINOVICH.NL



EXPLORE TWSTEEL.COM

C S 6 1  |  Ø 4 5 M M  
C S 6 2 |  Ø 5 0 M M 

Va n a f  €299,-

M S 1 3  |  Ø 4 5 M M  
M S 1 4  |  Ø 4 8 M M 

Va n a f  €459,-

M B 1 5  |  Ø 4 5 M M  
M B 1 6   |  Ø 4 8 M M 

Va n a f  €539,-

C E 7 0 0 7  |  Ø 4 5 M M  
C E 7 0 0 8  |  Ø 4 8 M M 

Va n a f  €499,-

M S 4 1   |  Ø 4 5 M M  
M S 4 2  |  Ø 4 8 M M 

Va n a f  €389,-

C E 7 0 1 1  |  Ø 4 5 M M  
C E 7 0 1 2  |  Ø 4 8 M M 

Va n a f  €599,-

C S 3  |  Ø 4 5 M M  
C S 4  |  Ø 5 0 M M 

Va n a f  €349,-





1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8. 9. 10.
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1.  14 krt bicolor schakelcollier € 2.425,-
2.  14 krt bicolor schakelcollier € 3.850,-
3.  14 krt bicolor diamantring 0.71 ct € 3.350,-
4.  14 krt bicolor schakelarmband € 1.850,-

5.  14 krt bicolor ring € 725,-
6.  14 krt witgouden diamantring 0.09 ct € 875,-
7.  14 krt geelgouden diamantring 0.09 ct € 875,-
8.  14 krt bicolor schakelarmband € 1.095,-

9.  14 krt geelgouden creolen 0.12 ct diamant € 935,-
10.  14 krt witgouden creolen 0.12 ct diamant € 935,- 
11.  14 krt geelgouden slavenarmband 0.10 ct diamant € 2.375,-
12.  14 krt witgouden slavenarmband 0.10 ct diamant € 2.375,-
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EBEL zag in 1911 het levenslicht als vrucht van de passie Eugène Blum en zijn vrouw Alice Lévy. Het prachtige Zwitserse horloge-
merk symboliseert het huwelijk tussen schoonheid en functionaliteit. Net als in de architectuur draait het bij EBEL om een mix van 
nobel vakmanschap en eindeloze creativiteit. De zachte lijnen, gladde textuur en vloeiende lijnen maken EBEL-horloges uitermate 
luxueus, elegant, sensueel en geschikt voor alle gelegenheden.

1

2

3

4

1 | EBEL Wave Gent Chronograph (SKU 1216344): kast van roestvrijstaal; Ø42.0 mm, nachtblauw gegalvaniseerde wijzerplaat met opgelegde 
 indexen, saffierglas ontspiegeld aan de binnenzijde, roestvrijstalen band met vouwsluiting, Zwitsers quartz chronograafmechanisme,  waterafstotend 
tot 5 bar, € 2.050,–
2 | EBEL Wave Grande (SKU 1216322): kast van roestvrijstaal en 18krt roodgoud; Ø35.0 mm, zilver gegalvaniseerde wijzerplaat met 8 diamanten 
(0.0052ct) en opgelegde indexen, saffierglas ontspiegeld aan de binnenzijde, roestvrijstalen band met vouwsluiting, Zwitsers automatisch opwind-
mechanisme, waterafstotend tot 5 bar, € 3.300,–.
3 | EBEL Wave Lady (SKU 1216315): roestvrijstalen kast, Ø30.0 mm, nachtblauw gegalvaniseerde wijzerplaat met 8 diamanten (0.0052ct) en 
 opgelegde indexen, saffierglas ontspiegeld aan de binnenzijde, roestvrijstalen band met vouwsluiting, Zwitsers quartz mechanisme, waterafstotend 
tot 5 bar, € 1.850,–.
4 | EBEL Wave Lady (SKU 1216324): kast van roestvrijstaal en 18krt roodgoud; Ø30.0 mm, paarlemoeren wijzerplaat met 8 diamanten (0.0052ct) 
en opgelegde indexen, saffierglas ontspiegeld aan de binnenzijde, roestvrijstalen band met vouwsluiting, Zwitsers quartz mechanisme, water-
afstotend tot 5 bar, € 2.250,–.

Ebel_Sonderlayout_NL_210x280mm_M3.indd   2 07.09.16   15:07

EBEL zag in 1911 het levenslicht als vrucht van de passie van Eugène Blum en zijn vrouw 
Alice Lévy. Het prachtige Zwitserse horlogemerk symboliseert het huwelijk tussen  schoonheid 

en functionaliteit. Net als in de architectuur draait het bij EBEL om een mix van nobel 
 vakmanschap en eindeloze creativiteit. De zachte lijnen, gladde textuur en vloeiende curves 

maken EBEL-horloges uitermate luxueus, elegant, sensueel en geschikt voor alle gelegenheden.

EBEL Wave Lady (SKU 1216315): kast van roestvrijstaal, 
Ø30.0 mm, nachtblauw gegalvaniseerde wijzerplaat met  8  diamanten 

(0.052 ct) en opgelegde indexen, saffi  erglas ontspiegeld aan de 
binnenzijde, roestvrijstalen band met  vouwsluiting, Zwitsers quartz 

mechanisme, waterafstotend 
tot 5 bar. €  1.850,–.

EBEL Wave Gent Chronograph (SKU 1216344): kast van 
roestvrijstaal, Ø42.0 mm, nachtblauw gegalvaniseerde wijzerplaat 

met opgelegde indexen, saffi  erglas ontspiegeld aan de  binnenzijde, 
roestvrijstalen band met vouwsluiting, Zwitsers quartz chronograaf-

mechanisme, waterafstotend tot 5 bar. € 2.050,–

EBEL Wave Lady (SKU 1216324): kast van roestvrijstaal en 18 krt 
roodgoud; Ø30.0 mm, parelmoer wijzerplaat met 8 diamanten (0.052 ct) en 
 opgelegde indexen, saffi  erglas ontspiegeld aan de binnenzijde, roestvrijstalen 
band met vouwsluiting, Zwitsers quartz mechanisme,  waterafstotend tot 
5 bar. € 2.250,–.

EBEL Wave Grande (SKU 1216322): kast van roestvrijstaal en 18 krt rood-
goud; Ø35.0 mm, zilver gegalvaniseerde wijzerplaat met 8 diamanten (0.052 ct) 
en opgelegde indexen, saffi  erglas ontspiegeld aan de binnen zijde, roestvrijstalen 
band met vouwsluiting, Zwitsers automatisch opwindmechanisme, wateraf-
stotend tot 5 bar. € 3.300,–.



 1.  14 krt roségouden ring met maansteen € 599,-
 2.  14 krt roségouden ring met parel € 799,-
 3.  14 krt roségouden oorhangers met parelmoer € 445,-
 4.  14 krt gouden slavenarmband met scharnier € 669,- per stuk
 5.  14 krt gouden diamantring 0.04 ct € 375,- per stuk
 6.  14 krt roségouden oorstekers met zoetwaterparel € 675,-
 7.  Armband met maansteen, parelmoer en roségouden sluiting € 315,-
 8.  Zoetwaterparel collier met roségouden schakels € 1.495,-
 9.  14 krt roségouden oorstekers met maansteen en barokparel € 765,-
10.  14 krt roségouden creool met diamant en 
       rosé parelmoer € 774,- (parelmoer hanger € 99,-)
11.  14 krt geelgouden creool met diamant
       en wit parelmoer € 774,- (parelmoerhanger € 99,-)
12.  14 krt roségouden oorhangers met parelmoer € 425,-

1. 

2. 

3. 

4. 5. 6.

8.

9.

10.

11.

12.

7.
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NEWS

1. 2. 3.
11.

12.

9.

10.

1.  14 krt geelgouden oorhangers met rutielkwarts € 465,-
2.  14 krt geelgouden diamantring 0.81 ct € 4.695,-
3.  14 krt roségouden oorstekers met aquamarijn en labradoriet € 1.195,-

8.

7.

6.

5.

4.

 4.  14 krt geelgouden collier € 1.595,-
 5.  14 krt geelgouden armband € 775,-
 6.  14 krt geelgouden fantasiearmband € 450,-
 7.  14 krt geelgouden fantasiecollier € 895,-
 8.  14 krt geelgouden oorhangers € 465,-
 9.  Armband met aquamarijn, 
    labradoriet en gouden sluiting € 365,-
10.  14 krt geelgouden armband met 
    rutielkwarts € 950,-
11.  14 krt geelgouden spangarmband € 1.895,-
12.  14 krt geelgouden ring € 950,-

-27-



sinds mensenheugenis beschikt goud over een magische aantrekkingskracht. 
het glanzende edelmetaal wordt tot de meest schitterende 
juwelen gesmeed. verguld of massief, geweven of gegoten:  

het luxe karakter van goud spreekt tot de verbeelding. 

TeksT: NaTasja admiraal

BroN: World Gold CouNCil

good as gold

-29--28-

juwelier Nobel

goudEN FEItEN
•	 De	vroegste	gouden	sieraden	dateren		
	 van	rond	4.000	voor	Christus.
•	 Ongeveer	59	procent	van	het		 	
	 hedendaags	gedolven	goud	wordt		
	 gebruikt	om	sieraden	te	maken,		 	
	 29	procent	is	voor	investeringen.		
	 De	resterende	12%	wordt	toegepast		
	 in	de	industrie	(elektronica,	genees-	
	 kunde	en	optische	industrie).
•	 Goud	kan	niet	kunstmatig	worden	
	 vervaardigd.	Het	meeste	dat	nog	
	 beschikbaar	is,	ligt	in	de	diepste		
	 mijnen	ter	wereld,	zoals	in	het	goud-	
	 veld	van	Witwatersrand	in	Zuid-Afrika,		
	 op	bijna	4.000	meter	diepte.	
•	 Al	het	goud	dat	ooit	gedolven	is	
	 (zo’n	166.600	ton),	zou	bij	elkaar	
	 een	kubus	met	een	randlengte	van		
	 niet	meer	dan	20	meter	opleveren.		
	 De	jaarlijkse	productie	ligt	nu	op	bijna	
	 2.497	ton.	Dit	gaat	jaarlijks	omlaag.	
•	 ‘Au’	is	de	scheikundige	naam	voor	
	 goud,	een	afkorting	van	het	Latijnse	
	 woord	aurum,	dat	letterlijk	‘gloeiende		
	 dagenraad’	betekent.
•	 De	gouden	medaille	is	het	ultieme	
	 eerbetoon	voor	atleten	van	onder		
	 meer	de	Olympische	Spelen.
•	 Goud	wordt	veelvuldig	bezongen.	De		
	 beroemdste	golden	oldie	is	ongetwij-	
	 feld	de	titelsong	voor	de	derde	James		
	 Bond-film	Goldfinger,	vertolkt	door		
	 Shirley	Bassey.
•	 De	Nederlandse	taal	kent	de	nodige	
	 spreekwoorden	die	betrekking	hebben	
	 op	goud.	We	spreken	bijvoorbeeld	van	
	 ‘gouden	zaken	doen’,	‘zo	eerlijk	als	
	 goud’,	‘een	hart	van	goud’	en	de				
	 mooiste:	‘spreken	is	zilver,	zwijgen	is...’

Goud wordt beschouwd als het meest 
waardevolle edelmetaal ter wereld en 
wordt daarom ook wel de ‘koning der 
metalen’ genoemd. Door de warme tint 
werd in veel culturen lang gedacht dat 
goud de zon verbeeldde. Al duizenden 
jaren beproeven goudzoekers hun geluk, 
al moeten ze nu veel langer graven dan 
 honderd jaar geleden om een goud-
klompje te delven. Die zeldzaamheid 
geeft goud zijn waarde en maakt dat 
mensen het  associëren met weelde, 
status,  glamour en luxe – en zelfs 
met zaken als wijsheid en  reinheid. 

FascINErENd 
De laatste jaren is de vraag naar 
goud alleen maar toegenomen. 
Daardoor is het nog kostbaarder 
geworden en nog aantrekkelijker 
om je ermee te onderscheiden. 
Het traditionele goud was een 
aantal jaren terug verdwenen uit 
het modebeeld, maar daar komt 
verandering in. Goud is weer 
helemaal van nu. Deze revival 
is zichtbaar in tijdschriften, 
boetieks en op toonaan gevende 
beurzen, waar gouden siera-
den en horloges volop in de 
spotlights staan. Men is tegen-
woordig weer gevoelig voor 

mooie klassieke sieraden en bereid erin 
te investeren. en terecht, want de goud-
smeedkunst is een fascinerend ambacht. 
edelsmeden kunnen van het fraai ogende 
goud de meest prachtige juwelen  creëren, 
gesmeed naar de smaak en specifieke 

wensen van de drager. Verguld of mas-
sief, geweven of gegoten: het luxe karak-
ter van goud spreekt tot de verbeelding. 

goud IN dE modE
Kijken we naar de signalen uit het 
toonaangevende italië, dan zien we dat 
qua mode-accessoires komend seizoen 
wederom een glansrol is weggelegd voor 
goud: metallics voeren de boventoon bij 
tal van producten, van zonnebrillen tot 
handtassen. op de catwalk bij recente 
internationale modeshows was eveneens 
sprake van een heuse gold rush. bij rachel 
Zoe stal een doorzichtige jurk met 
kantmotieven van goudlamé de show. 
De haute couture-collectie van elie 
Saab is geïnspireerd door de golden 
age van de jaren twintig en dertig in 
New York. Haar rode-loperwaardige 
avondjurken zijn rijkelijk voorzien 
van geborduurde gouden pailletten 
en glinsterende bladmotieven. De 

ready-to-wear collectie van Valen-
tino herbergt een zeer draagbare 
goudfluwelen midijurk met wik-
kelceintuur, waarbij de vleug van 
de stof het ontwerp een subtiele 
glans geeft. ralph lauren sloot 
zijn show af met een paar schitte-
rende showstoppers uitgevoerd in 

soepele laméweefsels, met als ware 

hoogtepunt een wijd uitwaaierende maxi-
rok die oogt als vloeibaar goud.

oNvErgEtElIjk
Goud laat zich goed combineren met 
andere edelmetalen en edelstenen. jonge 
twintigers herontdekken de klassieke 
herenring met een blauwe lagensteen, 
eventueel voorzien van een familiewapen. 
Goud speelt ook een hoofdrol in het beze-
gelen van een relatie. Momenteel is de 

gouden aanzoeksring, al dan niet voorzien 
van een mooie diamant, weer helemaal in. 
wie zijn aanstaande op een mooie locatie 
ten huwelijk wil vragen doet dat tegen-
woordig weer op klassieke wijze, met een 
onvergetelijk geschenk. 

charmE
om de duurzaamheid en draagbaarheid te 
vergroten wordt goud veelvuldig gelegeerd 
met andere metalen, zoals palladium, zil-
ver of koper. Dankzij die verschillende 
legeringen kan goud in een fantastisch 
kleurenspectrum worden vervaardigd: 
geel-, rood-, witgoud bijvoorbeeld, of 
combinaties hiervan. roségouden siera-
den zijn de afgelopen jaren trendy en wor-
den gekenmerkt door een mooie, warme 
gloed. Hedendaagse designers combineren 
goud met stoere tegenhangers zoals leer, 
en spelen op die manier met het contrast 
van mat en glanzend, ruw en glad, klassiek 
en modern. Kortom: de charme van goud 
schuilt in het feit dat je er zo ontzettend 
veel kanten mee op kunt. Van extravagant 
en weelderig tot eenvoudig en chic. wat 
dat betreft is goud eigenlijk nooit wegge-
weest. we blijven ons verwonderen over 
de vele toepassingen en de onbegrensde 
mogelijkheden. 

wE blIjvEN  
oNs vErwoNdErEN  

ovEr dE vElE  
toEpassINgEN EN  
dE oNbEgrENsdE  
mogElIjkhEdEN

’ 
‘

‘goud wordt  
gEassocIEErd mEt 
wEEldE, status EN 

zElFs wIjshEId’ 

ValeNTiNo



Presage: het product van meer dan 100 jaar ervaring

Seiko maakte met de legendarische Laurel Japan’s eerste polshor-

loge in 1913. En in 1956 – precies 60 jaar geleden - werd het eerste 

automatische uurwerk geïntroduceerd. Daarna volgden talloze 

radicale verbeteringen en verfijnde aanpassingen. Zoals het shock 

resistant systeem Diashock in 1959. Een jaar later gevolgd door de 

uitvinding van het opwindmechanisme met Magic Lever veer. In 

1964 begon Seiko met de productie van balansveren in eigen huis, 

gebruikmakend van de zelfontwikkelde speciale Spron legering. 

In 1967 creëerde Seiko Japan’s eerste hi-beat kaliber. En in 1969 

lanceerde Seiko niet alleen ’s werelds eerste quartz polshorloge, 

maar ook de allereerste goed werkende chronograafautomaat met 

Vertical Clutch en Column Wheel systemen.

Automaat | 6R27
SPB041J1
€ 895,-

•  Tikgetal: 28.800 per uur
•  Energiereserve: 45 uur

fine mechanical watchmaking, from japan.

Automaat | 6R15
SPB037J1
€ 750,-

•  Tikgetal: 21.600 per uur
•  Energiereserve: 50 uur

Automaat | 4R57
SSA303J1
€ 520,-

•  Centrale Gangreserve Indicator 
•  Tikgetal: 21.600 per uur
•  Energiereserve: 41 uur

GoldDesign_210x280.indd   4 05/09/16   10:54

World-Time Solar Chronograaf
SSC487P1
€ 570,-

•  World-Time functie: 25 tijdzones
•  Energiereserve: 6 maanden
•  Powered by Light

Radio Sync Solar World-Time Chronograaf
SSG001P1
€ 699,-

•  World-Time functie: 25 tijdzones
•  Energiereserve: 6 maanden
•  Powered by Light

SXB429P1
Dameshorloge
€ 395,-SRK035P1

€ 350,-

SXB431P1
Dameshorloge
€ 350,-

SKP391P1
€ 395,-

GoldDesign_210x280.indd   5 05/09/16   10:55
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 1.  Zilver met gouden hanger met zirkonia € 135,- excl. Collier
 2.  Zilver met gouden ring met zirkonia € 195,-
 3.  Zilver met gouden ring met zirkonia € 315,-
 4.  Zilver met gouden creolen met zirkonia € 175,-
 5.  14 krt witgouden collier met diamanthanger 0.10 ct € 525,-
 6.  14 krt geelgouden collier met diamanthanger 0.084 ct € 614,-
 7.  14 krt geelgouden collier met diamanthanger 0.25 ct € 1.599,-
 8.  Zilver met gouden ring met zirkonia € 249,-
 9.  Zilver met gouden ring met zirkonia € 175,-
10.  Zilver met gouden creolen met zirkonia € 169,-
11.  14 krt bicolor slavenband met scharnier € 1.495,-
12.  14 krt witgouden oorstekers met diamant tot. 0.10 ct € 399,-
13.  14 krt geelgouden collier € 335,-
14.  14 krt geelgouden armband € 240,- 
15.  14 krt geelgouden oorhangers met diamant 0.32 ct € 1.695,-
16.  14 krt geelgouden diamantring 0.25 ct € 1.645,- 

1.
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Calvin Klein graphic

€ 250

Calvin Klein light

€ 280

Calvin Klein light

€ 90

Calvin Klein senses

€ 135

Calvin Klein minimal

€ 260

Calvin Klein class

€ 235

Calvin Klein beyond

€ 80

Calvin Klein beyond

€ 130

Calvin Klein drift

€ 315

Calvin Klein rise

€ 210

Calvin Klein snake

€ 95

Calvin Klein scent

€ 140

CALVIN KLEIN16_GOLD MAG.indd   1 9/09/16   14:27

since 1989

A R G E N T O

RING LINKS ARGR638   €425,-
RING RECHTS ARGR148  €375,-
OORSIERADEN ARGO178  €  99,-
COLLIER ARG970C  €425,-
ARMBAND LINKS ARG970A €179,-
ARMBAND RECHTS ARG971A €225,-



buddha to buddha

sieraden
met karakter
TekST:	NATASJA	ADmirAAL

wie denkt aan buddha to buddha, denkt 
direct aan grote, stoere armbanden met een 
ruige uitstraling. een beeld dat deels klopt, 
al is er in de loop der jaren steeds meer 
variatie gekomen in de collectie. ‘Neem 
bijvoorbeeld de juniorlijn, die ook zeer ver-
fijnde, smalle armbanden bevat, waardoor 
je er meerdere tegelijk kunt dragen’, ver-
telt Kartini van juwelier Nobel. Daarmee 
spreekt buddha to buddha een breder pu-
bliek aan. ‘enerzijds zijn er de echte fans. 
Tegelijkertijd komen er nieuwe liefhebbers 
bij die niet speciaal voor het merk naar 
onze winkel komen, maar verrast worden 
door de uitgebreide collectie.’

volwaardIgE 
sIEradENlIjN
Kenmerkend voor de sieraden van  buddha 
to buddha is dat ze worden gemaakt van 
925 sterling zilver, de zuiverste legering 
van zilver om sieraden te vervaardigen. De 
geoxideerde afwerking tussen de schakels 
maakt dat er veel leven in de ontwerpen 

zit, het zijn sieraden met karakter. ook de 
vormgeving is gevarieerd: de collecties be-
vatten zowel ronde als vierkante en platte 
schakels, variërend van eenvoudig tot in-
genieus gevlochten. buddha to buddha 
maakt daarnaast gebruik van leer, al dan 
niet in combinatie met zilver. Zo bevat de 
collectie van juwelier Nobel onder meer 
vlechtarmbanden en leren sieraden met 
schakelvormen in reliëf. Sieraden voor de 
hals, ringen en oorknopjes maken het aan-
bod compleet. Daarmee is de collectie uit-
gegroeid tot een volwaardige lijn. 

amstErdams 
dEsIgN
Krachtige sfeerfoto’s versterken de bele-
vingswereld van buddha to buddha. Door-
dat de campagnebeelden en collecties een in-
ternationale uitstraling hebben, zou je haast 
vergeten dat het een echt Nederlands merk 
is. op sommige sieraden keren subtiel de 
drie Andreaskruisen van Amsterdam terug: 
daar bevindt zich het  designhoofdkantoor 

waar alle sieraden worden ontworpen. ‘Veel 
van onze klanten hebben al een of meerdere 
 sieraden van buddha to buddha in hun bezit 
en willen hun collectie uitbreiden. De oor-
knopjes en hangers worden ook vaak cadeau 
gedaan’, vertelt Kartini. onverwachts is de 
spirituele kant van het merk: oprichter batul 
loomans is geïnteresseerd in boeddhisme 
en meditatie, iets wat niet veel mensen we-
ten. buddha to buddha heeft verschillende 
gezichten, dat maakt het merk zo succesvol.

baNd mEt balI
De link tussen buddha to buddha en bali 
is sterk: de zilvercultuur daar gaat honder-
den jaren terug. Het ambacht wordt van 
generatie op generatie doorgegeven. Voor 
batul loomans vormt het eiland een grote 
inspiratiebron voor nieuwe ideeën en crea-
ties. Met de Charity Collection draagt het 
merk een steentje bij aan educatie. een deel 
van de opbrengst van deze speciale siera-
denlijn gaat naar The bali Children Foun-
dation. Deze stichting steunt kinderen in 
afgelegen dorpen met fondsen en culturele 
projecten, zodat zij hun opleiding kunnen 
afmaken. Hierdoor krijgen ze de kans om 
een mooie toekomst op te bouwen op dit 
prachtige  eiland, dat zij én loomans als 
hun thuis  beschouwen. Symbolische tekens 
op de armbanden versterken de boodschap. 
Sieraden kunnen een krachtig statement 
zijn en dat is precies de missie van buddha 
to buddha: de wereld een beetje mooier en 
liefdevoller maken.

-36- -37-

de sieraden van buddha to buddha worden ontworpen in 
amsterdam en gemaakt door de beste zilversmeden op bali. 
het merk is geliefd in woerden en omstreken, merkt juwelier 
Nobel. Niet alleen omdat het wereldwijd een bekende naam 
is die staat voor kwaliteit, maar ook vanwege het feit dat de 
 collecties steeds gevarieerder zijn geworden. 
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tROLLBEAds
dAg

 Een leerzame en informatieve 
dag tijdens de trollbeads academy



Elk verhaal 
een eigen kraal

*

* ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

€ 52,-

€ 73,-

€ 94,-

€ 83,-€ 69,-

€ 192,-

€ 182,-

TIJDELIJKE

ACTIE
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Royal
BLUE

Very
cLAssy

trENdtrENd
juwelier Nobeljuwelier Nobel

koninklijke sieraden voor de
 moderne vrouw van nu. met frisse 

blauwe kleuraccenten.

ebel Classic 
 dameshorloge, staal 

met blauwe wijzerplaat 
en diamant € 1.850,-

witgouden ring, 
Gebroeders Schaffrath

0.48 ct € 4.335,-

14 krt witgouden 
tennisarmband met   

briljant. 1.20 ct € 3.750,-

18 krt witgouden
tenniscollier met briljant

7.50 ct € 11.125,-

 
witgouden creolen 
met hangers. tanzaniet en 
briljant. 0.33 ct briljant
€ 1.895,-

Collier en hanger met 
tanzaniet en briljant. 

0.13 ct briljant
€ 895,-

14 krt witgouden
alliancering met witte 

diamant 1.10 ct € 2.005,-

ebel beluga 
dameshorloge, 

staal met blauw
gedecoreerde 

wijzers € 2.300,-



AIKON LADIES
AI1006-PVY13-160-1

Quartz movement
Ø35 mm stainless steel case

with 2N PVD outer bezel 

RRP: 950 €

ELIROS DATE LADIES
EL1094-SS002-110-2

Quartz movement
Ø30 mm stainless steel case 

 

RRP: 590 €

AIKON LADIES
AI1006-SS002-170-1

Quartz movement
Ø35 mm stainless steel case 

MOP with 8 diamonds  
(Ø 1.2 mm TW) set dials (0.05 ct.)

RRP: 950 €

AIKON GENTS
AI1008-SS001-330-1

Quartz movement
Ø42 mm stainless steel case

RRP: 790 €

PONTOS CHRONOGRAPH
PT6388-SS001-430-1

Automatic movement ML112
Ø43 mm stainless steel case

RRP: 2.490 €

ELIROS MOONPHASE
EL1108-SS001-110-1

Quartz movement
Ø40 mm stainless steel case

RRP: 690 €



UNIQUE AS WE ARE
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Celebrating the uniqueness of every woman. 
#TheLookOfYouBe inspired and share



juwelier Nobel

BEAUTIFULDiamonds

Uit onze 
exclusieve 
huiscollectie
unieke gouden ring 
met briljanten Van € 1.145,-

Voor 
€ 995,-

Van € 925,-

Voor 
€ 795,-

- Laat uw droommoment schitteren -

making of
Fotoshoot

Juwel ier
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kruisstraat 2 | 3441 BW Woerden
T 0348 41 86 55 | www.juweliernobel.nl

maSterPieCe SKeleton

€ 5.290,-


