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 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
                                                                

                                                                                 

Terug naar de vorige pagina

Modelnummer trouwringen 5-3-2

Setprijs trouwringen vanaf: € 1644,=

De naam van deze exclusieve bicolor trouwringen, odaskimagad nibi miinawaa 
mooshkaagami nibi (eb en vloed), verwijst naar de sterk grafische voorstelling van 
getijdengolven die op de ringen staat afgebeeld. Voor deze minimalistisch 
vormgegeven trouwringen is gebruik gemaakt van de overlay-techniek, waarbij twee 
lagen edelmetaal over elkaar heen zijn gelegd. De bovenste laag bestaat hier uit 
twee kleuren goud; de onderste is van zilver. 
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http://www.unieketrouwringen.nl/trouwringen/respect/eb-vloed
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Twee strak vormgegeven banen, de een van gematteerd 14 karaats roodgoud, de 
ander van gematteerd 14 karaats palladiumwitgoud, zijn van elkaar gescheiden door 
een golvende, zwart ingekleurde (geoxideerde) lijn, die het getijdenwater van de 
Noord-Amerikaanse Great Lakes voorstelt. 

Het witgoud in deze trouwringen staat voor biidaaban oban (nieuw daglicht), het 
roodgoud voor ani-onaagoshi (zonsondergang). Eb en vloed, dag en nacht: het ritme 
van deze natuurlijke verschijnselen, die voortkomen uit ogenschijnlijk tegengestelde 
krachten maar elkaar toch telkens aanvullen, herinnert ons aan het complementaire 
karakter, het eeuwige ritme van komen en terugtrekken, van ‘geven en nemen’, dat 
inherent is aan het menselijk leven in het algemeen en het huwelijksleven in het 
bijzonder… 

Norval Morrisseau

In plaats van roodgoud en palladiumwitgoud kunnen deze trouwringen ook 
uitgevoerd worden in palladiumwitgoud en rosé- of geelgoud.
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Prijsindicatie trouwringen*                   

                                         € 822,= per ring (14k., 6 mm breed - zie afbeelding)
                                         

*Het gaat hier om richtprijzen. De werkelijke prijzen zijn afhankelijk van ringmaat, 
speciale wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen 
zijn altijd exclusief porto- en verpakkingskosten.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een 
vlakke binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde trouwringen in een ‘comfort fit’ 
uitvoering kosten - dus in een zwaardere en extra luxe uitvoering en voorzien van 
een bolvormige binnenzijde? Neemt u dan contact op met het trouwringen-atelier! 
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http://www.unieketrouwringen.nl/contact
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info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059

Terug naar de website

Norval Morrisseau: 'Herb Picking With Grandfather'
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