
Talkies ❙ Februari-Maart '1228

De intrigerende ‘Atea’-

hanger van De Beers 
ontdooit elke look met 

een hartverwarmende 

touch. Prijs op aanvraag

j u w e l e n j u w e l e n

IJskrIstallen

Dit ‘Garland’-

halssnoer van 

Baskania showt 

briljanten van uit-

zonderlijke kwaliteit. 

Het pure witgoud doet 

u schitteren zoals een 

ijskoningin. Prijs op aanvraag
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Handgemaakte art deco
Joerec leerde het metier van goudsmid 

in België en Nederland en specialiseerde 

zich in het ontwerpen en herstellen van 

antieke sieraden volgens de regels van 

het oude ambacht. Precies een jaar gele-

den achtte Joerec het hoog tijd om zich 

te vestigen als zelfstandig goudsmid. 

Gedreven door een passie voor juweel-

ontwerp startte hij met het bedenken 

van een eigen collectie. Net zoals de 

art nouveau en art deco onthullen de 

handgemaakte creaties van de ‘Timeless 

Elegance’-collectie een voorliefde voor 

natuur en sensueel lijnenspel. Deze wit-

gouden ring met 183 briljant geslepen 

diamanten is vrouwelijk en elegant, 

maar ook stoer, tijdloos en 

gedurfd, zoals een ju-

weel hoort te zijn. 

Info: www.joerec.be

Met deze sprankelende 

‘La Garçonne’-armband 

van Vanessa Tugendhaft 

snoert u de glamour en de 

onbezonnenheid van de 

roaring twenties aan de pols. 
Prijs: 1.325 euro

De platina armband uit 
de ‘Sortilège’-collectie 
van Cartier schenkt u een 
boeket van fonkelende 
diamanten. Prijs op aanvraag

Laat uw hals stralen 

met deze creatie uit 

de ‘Silk’-collectie van 

Messika. Witgoud en 

diamanten waren nog 

nooit zo krachtig. 

Prijs op aanvraag
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De ‘Cachemire’-collectie van 

Pasquale Bruni versmelt 

elegantie en sensualiteit. De 

techniek waarmee het huis de 

diamanten zet, schenkt de illusie van 

een zijdezachte stof. Prijs: 10.600 euro

De witgouden oorbellen 

Innocence zijn klein van 

formaat maar groots van 

uitstraling. Prijs: 5.721 euro

Mas Tu Vu hypnotiseert 

u met onweerstaanbare 

oorbellen, bezet met 

briljanten en witgoud. 

Prijs: 2.500 euro

Van Esser schakelt 

witgoud en diamanten 

aan elkaar tot een 

armband met sterallure. 

Prijs op aanvraag

De nieuwe high jewellery-collectie 

van Chanel verenigt tegengestelden. 

Uit deze ijskoude oorbellen stroomt 

een waterval van witte en zwarte 

diamanten. Prijs op aanvraag
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