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   Seed                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRA)  -  Seed 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3 mm. 

   Vibe                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRB)  -  Vibe 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,5 en 4,3 mm. 

   Bisine                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRH)  -  Bisine 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 2,7 en 3,6 mm. 

   Linia                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRI)  -  Linia 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 2,7/ 3,6/ 5,3 mm. 



   Sequence                                          omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRJ)  -  Sequence 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,4/ 4,3/ 5,3 mm. 

   Meander-edge                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRK)  -  Meander-
edge

14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,3 en 4,2 mm. 

   Möbius                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRM)  -  Möbius 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte:2,5/ 3/ 4 mm. 

   Meander-plain                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRL)  -  Meander-
plain

14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,3 en 4,2 mm. 



   Crescent                                            omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRO)  -  Crescent 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3 en 4 mm. 

   Vision                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRP)  -  Vision 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5/ 6,5/ 8,6 mm. 

   Groove AB                                         omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRQb)  -  Groove AB 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5,8 en 7,6 mm. 

Ring rechts:VRQB1/GrooveAB 
met 1 x 0,01 karaat diamant

   Groove                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRQ)  -  Groove 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4 en 5,2 mm. 



   Bond                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRR)  -  Bond 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,2 en 4,5 mm. 

   Swing                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRS)  -  Swing 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4.7 en 5,8 mm. 

   Cord                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRT)  -  Cord 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4/ 5,3/ 6,3 mm. 

   Swing                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRS)  -  Swing 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 7,4 en 9,5 mm. 

Ring links:   VRS 5/ Swing 5 
met 8 x 0,02 karaat diamant 



   Oscillate                                             omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRU)  -  Oscillate 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte:4,3 en 5,2 mm. 

   Triad                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRV)  -  Triad 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,5 en 6,2 mm. 

   Twine D                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRYD)  -  Twine D 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,2 en 4,3 mm. 

   Embrace                                            omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRX)  -  Embrace 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5,5 en 7,5 mm. 



   Twine V                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRYV)  -  Twine V 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3 en 4,7 mm. 

   Zigzag                                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRZ)  -  Zigzag 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,5 en 4,8 mm. 

   Glyph                                                 omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBA)  -  Glyph 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,3/ 5,7/ 7,2 mm. 

   Zigzag AB                                           omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(VRZB)  -  Zigzag AB 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,8 en 8 mm.  



   Pebble                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBB)  -  Pebble 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 6,5 en 9,5 mm. 

   Clover                                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBC)  -  Clover 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 6 en 7 mm. 

   Edge                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBE)  -  Edge 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,5 en 6 mm. 

   Flow                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBD)  -  Flow 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5,8 en 8,3 mm. 

Ring links: WBD2/Flow 2 
met 4 x 0,01karaat diamant



   Filos                                                     omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBF)  -  Filos 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4 en 6,4 mm. 

Ring rechts: WBF1/Filos 1 
met 8 x 0,005 karaat diamant

   Geo                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBG)  -  Geo 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4 en 5,7 mm. 

Ring rechts: WBG1/Geo 1 
met 1 x 0,02 karaat diamant

   Resonance straight                          omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBHR)  -  Resonance 
straight

14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,2/5,4/ 8 mm. 

   Rezzi                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBH)  -  Rezzi 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4 en 5,5 mm. 

Ring rechts: WBH1/Rezzi 1 
met 32 x 0,005 karaat 
diamant



   Resonance swing                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBHG)  -  Resonance 
swing

14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 6,7/ 9,5/ 13,3 mm. 

   Resonance mono                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBI)  -  Resonance 
mono

14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,1 en 6 mm. 

   Cube                                                     omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBJ)  -  Cube 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 7,5 en 8,6 mm. 

Ring rechts: WBJ1-3/Cube1-3 
met 2 x 0,02 karaat diamant 

   Cube AB                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBJ)  -  Cube AB 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5,5 en 7,3 mm. 

Ring rechts: WBJ 1/ Cube AB1 
met 1x 0,02 karaat diamant



   Suave                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBK)  -  Suave 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4/ 5,6/ 7,7 mm. 

Ring rechts: WBKZ1/Suave 1 
met 0,07 karaat, micropavé

   Fold                                                        omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBL)  -  Fold 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4/ 6/ 8 mm. 

   Necto                                                      omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBN)  -  Necto 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,8/ 5,6/ 6,25 mm. 

Ring links: WBN 1/ Necto 1 
met 8 x 0,01 karaat diamant

   Muze                                                       omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBM)  -  Muze 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4/ 5,8 mm. 

Ring rechts: WBM 1/ Muze 
met 1 x 0,01 karaat diamant



   Otta-pa                                                 omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBOT)  -  Otta-pa 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4 en 5,75 mm. 

   Tide                                                      omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBS)  -  Tide 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 8 en 12 mm. 

   Tactile                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBT)  -  Tactile 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 4,5/ 6,3/ 8 mm. 



   River trio                                                 omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBU 1-3)  -  River trio 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte:  5 en 7,5 mm. 

   River 5                                                 omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBU 1-5)  -  River 5 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte:  8 mm. 

   River  duo                                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBU 1-2)  -  River duo 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,6 en 5,6mm. 

Ring links:  WBU 1-2 /river duo 
met 4 x 0,01 karaat diamant 



   Bisquare                                             omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(SQSQ)  -  Bisquare 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 7 en 8,6 mm. 

   Square                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Square)  -  Square 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 5,4 en 6,8 mm. 

   Leaf                                                    omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(WBV)  -  Leaf 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,9/5,2/6,4mm. 



   Ardon                                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Ardon)  -  Ardon 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,1/ 4/ 5,3 mm. 

Aanschuifringen

DON 1 & Ardon 1 DON 2 & Ardon 2 DON 3 & Ardon 3

   Arlös                                                   omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Arlös)  -  Arlös 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte:  
2 ~ 4,8 en 3 ~ 5,8 mm. 

LÖS 1 & Arlös1 LÖS 2 & Arlös 2



   Aroni                                                  omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Aroni)  -  Aroni 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 2~3 en 2,8~3,8 mm. 

LÖS 1 & Arlös1 LÖS 2 & Arlös 2

   Arot                                                     omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Arot)  -  Arot 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 2,7/ 3,2/ 4,2 en 5,6 
mm. 

OTTA 1 & Arot 1 OTTA 3 & Arot 3



   Aruna                                               omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Aruna)  -  Aruna 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 3,2 en 4,2 mm. 

   Aroto                                                omschrijving 

   (code) - naam       leverbaar in:

(Aroto)  -  Aroto 14 en 18 krt. geel-, rood-, en 
witgoud en platina 

breedte: 2,7/ 3,2/ 4,2 mm. 

OTTA 1 & Aroto 1 OTTA 2 & Aroto 2 OTTA 3 & Aroto 3

UNA 1 & Aruna 1 UNA 2 & Aruna 2


