ZhaawanArt

Trouwringen 2013

ZhaawanArt trouwringen & vriendschapsringen
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummers 5-9
Prijzen vanaf € 1140,= per ring
TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

Getooid met de mysterieuze naam mitigonaabe-mazinikojiganan, ‘wood spirit
carvings,’ is deze ringenset van tweekleurig goud en 1e gehalte zilver onderdeel van
een karakteristieke overlay- trouwringenlijn met een unieke uitstraling. Behalve dat er
een zekere mystieke kwaliteit mee wordt gesuggereerd, heeft de naam van de
trouwringen rechtstreeks betrekking op de ingelegde symbolen. Deze geven de
trouwringen immers een enigszins sculpturaal, 3-dimensionaal uiterlijk mee – alsof
ze door mysterieuze boomgeesten zijn gekerfd.
Het naturalistisch vormgegeven arendsveerontwerp van deze trouwringen is
gecreëerd door een zorgvuldige rangschikking van een veelheid aan ingelegde
onderdelen van 14 karaats witgoud. Deze steken schilderachtig af tegen het
14 karaats gepolijste roodgouden oppervlak van de buitenring, waarbij extra contrast
ontstaat door het geoxideerde (matgrijs-zwart gemaakte) zilver van de ondergrond.
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Kevin Bellmore: 'Migizi Over Nanaboozhoo'

Edelsmid Zhaawano baseert zich voor zijn ontwerpinspiratie doorgaans op de rijke
tradities van zijn indiaanse voorouders, de Ojibwe Anishinaabeg uit het GroteMerengebied. Hier staat het wit- en roodgouden veerontwerp symbool voor een
gewijde offerande. Deze bagidinigan zegent als het ware de Heilige Weg die een
getrouwd stel door alle aspecten van het leven leidt.
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Het schildpadsymbool dat deze trouwringen (niet zichtbaar op de
ringenafbeeldingen) aan de onderzijde siert, vertegenwoordigt de communicatie
tussen twee mensen, en hun relatie met de natuurlijke wereld om hen heen –
waar een tijd heerst die chronologisch en lineair is. Maar in diepere zin staat het
symbool voor de relatie tussen twee mensen met de wezens uit de bovennatuurlijke
wereld, waar begrippen als tijd en ruimte een wezenlijk andere betekenis hebben…

Mark Anthony Jacobson

Prijsindicatie* per ring (zonder een schildpad overlay-symbool aan de
onderzijde) :
6.5 mm brede, 14 k. rood- of geelgouden
band met witgouden inlegwerk (5-9-6.5):

€ 1140,=

10 mm brede, 14k. rood- of geelgouden
band met witgouden inleg (5-9-10):

€ 1207,=

12 mm brede, 14k. rood- of geelgouden
band met witgouden inlegwerk (5-9-12):

€ 1300,=
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N.B.: de optionele toevoeging van een overlay schildpad symbool - of eventueel
andere symbolen - aan de onderzijde van deze trouwringen kost per ring tussen de
€ 40,= en € 80,= extra. Gezien de beperkte ruimte die een ringscheen heeft kan
slechts een beperkt aantal symbolen toegepast worden, met een maximum van drie.
*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van
de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief
verpakkings -en portokosten.
De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een
vlakke binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde ringen 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 de goudsmid.
Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per
fax, per e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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