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“HET IS DE MAGIE VAN DE JUWELIER DIE
EEN PERSOON ZIET EN DAAR HET JUISTE
SIERAAD OF HORLOGE BIJ VINDT”

VAKMANSCHAP VERBINDT
“ G E VO E L VO O R T R A D I T I E VA LT VA A K S A M E N M E T
WAARDERING VOOR AMBACHT EN VAKMANSCHAP
E N DAT H E E F T SA F F I E R J U W E L I E R S I N H U I S ”
We leven in bijzondere tijden. Maar gelukkig leven we ook in een bijzondere streek.
Onze winkel ligt in Rijssen, het driestrekenpunt waar de grenzen van Salland, Twente
en de Achterhoek samenkomen; een rustieke en gemoedelijke plek. De mensen zijn er
vriendelijk en nuchter, maar ze bezitten ook een bijzondere eigenschap die in uitdagende
tijden het verschil maakt, Noaberschap.
Noaberschap is van alle tijden en verbindt mensen met elkaar én de regio. Een regio
waar het zeer goed winkelen is door de aanwezigheid van hoogstaande, lokale winkeliers
die vaak al generaties lang actief zijn. Bij ons in Rijssen, bij Saffier Juweliers, is
traditioneel vakmanschap springlevend. Voor de hoogste kwaliteit horloges en de fraaiste
merksieraden, als ook juwelencreaties uit ons eigen edelsmedenatelier, bent u bij ons
aan het juiste adres. Dat heeft ons in de ruim drie decennia dat we bestaan een landelijke
klantenkring opgeleverd.
Voor onze klanten hebben we ook dit jaar weer bijzondere collecties ingekocht. U

“Bij ons in Rijssen,
bij Saffier Juweliers,
is traditioneel
vakmanschap
springlevend.”

vindt bij ons de nieuwste horlogecreaties van bijvoorbeeld Omega en Breitling en ook
nouveautés van het Italiaanse Pianegonda, een opvallend nieuw merk in ons assortiment.
Bij Saffier Juweliers geloven we in duurzame relaties en producten. We vinden het fijn
om voor onze klanten te zorgen, hen te adviseren en met speciale aandacht bij te staan.
Daarom heten we u van harte welkom in onze winkel in Rijssen.

Het team van Saffier Juweliers
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Met zorg geselecteerd, met kunde gemaakt en met liefde gepresenteerd. Onze
collectie sieraden en horloges is enorm divers en toch hebben ze ook veel gemeen.
Kwaliteit staat voorop bij Saffier Juweliers en dat ziet u terug in onze merksieraden,
de juwelen uit ons eigen atelier en de rijke horlogecollectie.
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Te land, ter zee en in de lucht, een Omega
is overal in zijn element.

Elegantie is de essentie van elke Ebel,
tijdloze schoonheid het gevolg.

Geen avontuur is te groot voor een
robuuste en nauwkeurige Breitling.

In de manufactuur van IWC versmelten
horlogemakers functie en esthetiek.

De exclusieve creaties van Armin Strom
zijn haute horlogerie met een twist.

Interview met Murat Citgez, betrokken en
gepassioneerd juwelier.
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Saffier Sieraden zijn creaties die verhalen
vertellen en ontroeren.

Nanis staat bekend om de hoge karaats
gouden juwelen met een zachte uitstraling.

De diamanten stralen in overvloed in
diverse Saffier Sieraden.

“Een sieraad is als het leven,” weet Heleen
Citgez uit 27 jaar ervaring.

De juwelencreaties van Fope zijn
geïnspireerd door de rijke cultuur van Italië.

Pianegonda is een uitgesproken meester in
het werken met zilver.
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PERFECT FIT

WATCHES
“A gentleman’s choice of timepiece says as much about him as does
his Saville Row suit”, zei schrijver Ian Fleming, geestelijk vader van
geheimagent James Bond, ooit. Maar wat geldt voor heren geldt ook voor
dames. Een horloge weerspiegelt de persoonlijkheid.

E E N O M E G A VO E LT Z I C H O V E R A L T H U I S

DE SPEEDMASTER EN DE SEAMASTER
VEROVERDEN DE MAAN EN DE WERELD

Hij had deze sportchronograaf die eigenlijk bedoeld was voor de
autosport en de eerste Omega in de ruimte werd, zelf gekocht. De
chronograaf met handopwind-uurwerk functioneerde zo goed dat de
Speedmaster drie jaar later de goedkeuring kreeg van NASA en het
de officiële chronograaf voor Amerikaanse ruimtemissies werd.
In 1969 werd de Omega Speedmaster het eerste horloge op de
maan om de pols van de tweede man op de maan, Buzz Aldrin. Neil
Armstrong was natuurlijk de eerste man op de maan, maar omdat

Meest memorabele moment voor de mensheid? Misschien wel de maanlanding van 21 juli 1969. De Omega
Speedmaster was erbij. En ook de Seamaster van het horlogehuis uit Biel is een onversaagde avonturier.
Dit waterbestendige horloge bewijst sinds 1948 dat geen uitdaging te groot is.

de boordklok tijdens de ruimtereis stuk was gegaan, werd
Armstrongs horloge gebruikt als back-up boordklok. De eerste man
op de maan droeg dus geen horloge. Het feit dat de Speedmaster
als vervangende tijdsinstrument waarnemer werd gebruikt, zegt
trouwens veel over de kwaliteiten van het horloge. Buzz Aldrin
vertelde later over de manier waarop de Speedmasters aan boord

Omega is een pionierend horlogehuis. Zo bouwde het in 1892

Een uitgebreide familie. De Seamaster-collectie reikt

het eerste zakhorloge met minutenrepetitie. Maar misschien

van de professionele Ploprof (dat staat voor plongeur

is Omega nog wel bekender doordat het telkens aanwezig

professionnel, Frans voor professionele duiker) die

is tijdens opmerkelijke historische gebeurtenissen. Zo nam

zich thuis voelt in de diepzee tot de Aqua Terra, een

in 1932 Omega de rol op zich van officiële tijdwaarnemer

stijlvolle klassieker die ook aan land een goed figuur

van de Olympische Spelen in Los Angeles. Een Olympisch

slaat. Natuurlijk is de Seamaster ook sinds 1995 het

partnerschap dat nog steeds springlevend is.

keuze-horloge van James Bond. In ‘GoldenEye’

van een ruimtevaartuig werden gebruikt: “Het was lastig om met
handschoenen aan de stopwatch te activeren. We droegen de
Speedmaster vooral om de verschillende diensten bij mission control
te timen. Daar waren we dan, op de maan, en al die tijd wisten we
precies hoe laat het was in Houston, Texas.” De op aarde gebouwde

“Daar waren
we dan, op de
maan, en al
die tijd wisten
we precies hoe
laat het was
in Houston.”

Speedmaster excelleerde als buitenaards reizigershorloge.

draagt Pierce Brosnan een Seamaster Professional
Wanneer in 1948 Omega het honderdjarig bestaan als

300, maar dan wel een die door Q voorzien is van

uurwerkproducent viert lanceert het de Seamaster. Tot

een laserwapen. Ook in de aankomende, alweer 25e

op de dag van vandaag is het model een van de meest

James Bond-rolprent ‘No Time to Die’ zal 007 een

gerespecteerde horloges in de Omega-familie.

Seamaster dragen.

VAN PRIVÉ-AANKOOP TOT
OFFICIËLE NASA-UITRUSTING
In ‘GoldenEye’ draagt Pierce Brosnan

Wanneer een horloge het harde spionnenbestaan

een Seamaster Professional 300, maar

kan weerstaan, kan deze ook tegen een stootje in

dan wel een die door Q voorzien is

de ruimte. Maar omdat astronaut Wally Schirra op

van een laserwapen.

zoek is naar een chronograaf die tijdsbestekken kan
meten, draagt hij in 1962 tijdens zijn Mercury Sigma 7
Mission een Speedmaster.
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UNIVERSELE HORLOGERIE

WAAR OOK TER WERELD
De Seamaster
“007 Edition”
combineert
modern
titanium met
charismatische
retrodetails.
A LT I J D E N O V E R A L
Een Omega voelt zich overal thuis. De
Aqua Terra, Seamaster en Speedmaster
heersen te land, ter zee en in de lucht.

MEESTERLIJKE
DUIKER

Aqua Terra GMT Woldtime
€ 9.000,-

Seamaster Diver Staal
€ 7.400,-

De 42 mm Omega Seamaster
Diver 300M heeft een
karakteristiek gevormde lunette
en ook de wijzerplaat met een
subtiel golvend patroon valt op.
Seamaster Diver Titanium
€ 9.100,-

Daaronder tikt het automatische
manufactuurkaliber 8800
met 55 uur gangreserve. Het
unieke co-axial uurwerk heeft
een Master ChronometerSeamaster Diver Staal
€5.200,-
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certificering verdiend.

Speedmaster Moonwatch
€ 14.000,-
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SUBLIEME ELEGANTIE

MODERNE KLASSIEKERS

Sport Classic
€ 2.800,-

Sport Classic
€ 3.100,-

Sport Classic
€ 2.300,-

De Sport Classic debuteerde in 1977 en Ebel introduceerde toen een
golvende vormgeving die beroemd is geworden én gebleven. Zowel
Brasilia € 4.250,Brasilia
€ 1.450,-

dames als heren kunnen zich identificeren met het tijdloze, organische
ontwerp en dat maakt van de Sport Classic een klassieker.

De Brasilia heeft een krachtige, rechthoekige vorm die dankzij de zeer
subtiele rondingen uiterst vrouwelijk voor de dag komt.
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DE AVONTUREN VAN BREITLING

LEGENDARISCHE HOOGVLIEGERS
Breitling staat synoniem voor robuuste én uiterst nauwkeurige horloges. Toen de luchtvaart nog in de
kinderschoenen stond, voorzag Breitling vliegtuigen en piloten al van tijdsinstrumenten. Het toont de
vooruitziende blik van het horlogehuis en de zin voor avontuur.

Wanneer Léon Breitling in 1884 zijn bedrijf voor de

DE EXTREEMSTE

productie van tijdsinstrumenten start kan hij niet weten dat

Ook in de moderne luchtvaartgeschiedenis speelt Breitling

de luchtvaart zo’n hoge vlucht zal nemen. Maar het avontuur

een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld de Chronomat die

lonkt en dus is Breitling vanaf het eerste uur van de partij.

debuteert in 1984. Het is een tijd waarin quartz-uurwerken

Zo komt Breitling begin 20e eeuw op het idee om een pols-

de horlogewereld domineren, maar Breitling de moed heeft

stopwatch te maken en dat blijkt een uiterst praktisch

een mechanische chronograaf te lanceren. De Chronomat

hulpmiddel voor piloten te zijn. Belangrijke voorwaarden

wordt in samenwerking met de Frecce Tricolori, het

voor een vlekkeloos functioneren in de vliegtuigcockpit zijn

demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht, ontwikkeld.

betrouwbaarheid en precisie. En dat zijn dan ook de cruciale

Met zijn stevige kast en beroemde bezel met ‘rider tabs’

eigenschappen waar elke Breitling aan voldoet, of het nu een

markeert de Chronomat de gedurfde terugkeer van de

historisch of een modern exemplaar betreft. Een Breitling is

mechanische chronograaf. De meest extreme Breitling aller

altijd robuust en bovendien is elke moderne horlogecreatie

tijden is waarschijnlijk de titanium Emergency die in 1995

chronometer gecertificeerd.

verschijnt. Dit multifunctionele instrumentenhorloge met
ingebouwde microzender zendt in geval van calamiteit uit op

DE BEROEMDSTE

de 121,5 MHz noodfrequentie voor vliegtuigen.

De Navitimer is een stralend voorbeeld als het gaat om de
beroemde Breitling-mix van betrouwbaarheid en precisie met

Minder extreem, maar wel degelijk een belangrijke stap in de

een flinke dosis avontuur daar bovenop. Het is namelijk een

geschiedenis van Breitling is in 2009 de presentatie van het

chronograaf die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling

allereerste in eigen manufactuur ontwikkelde en gebouwde

van zowel de luchtvaart als het horloge. De samentrekking

uurwerk, Caliber 01. De ontwikkeling van het chronometer

MICRO-MECHANISCH LEVEN

van ‘navigeren’ en ‘timen’ onthult de oorspronkelijk functie

precieze, automatische chronograafuurwerk neemt vijf jaar

Het hart van elk horloge is het uurwerk. Het is een compositie

van de Navitimer die in 1952 debuteert, een periode waarin

in beslag. Inmiddels zijn meerdere manufactuur-uurwerken

propellervliegtuigen langzaam maar zeker de wereld ontsluit.

verschenen en die doen dienst in horloges die de functionele

Het veelzijdige, innovatieve navigatie-instrument groeit uit

beginselen bezitten van een avonturiershorloge; robuustheid

tot een fenomeen. Ook dankzij het onvergelijkbare uiterlijk.

en precisie op smaak gebracht met een flinke dosis durf.

De smalle, gekartelde lunette en de rekenliniaal op de

Eigenschappen die maken dat elke Breitling een droom is om

wijzerplaat geven de Navitimer een onverwisselbaar uiterlijk.

te dragen. Ook onder alledaagse omstandigheden.

van honderden, onderling afhankelijke onderdelen die
samenwerken om de vitale energie te leveren die de tijd toont
en meet. De horlogemaker geeft het ‘leven’ aan gecompliceerde,
micro-mechanische constructies die ons blijvend fascineren.
Het is de combinatie van traditioneel vakmanschap, technische
hoogstandjes en compromisloze innovatie die bewondering wekt.
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De uit
duizenden
herkenbare
Navitimer
maakt
altijd een
onuitwisbare
indruk.

ONVERWOESTBAAR
In de jaren ’50 droegen piloten een
Navitimer, in de jaren ’80 domineerde
de Chronomat de cockpit, de jaren ’90
behoorden toe aan de Aerospace en nu
leven we in het tijdperk van de Avenger. De
Avenger is een horloge dat zich eigenlijk
alleen in superlatieven laat beschrijven.
De kasten zijn extreem robuust en
schokbestendig, de functionaliteit en
Avenger Chrono Night Mission
€ 5.750,-

Avenger Chrono Night Mission
€ 5.750,-

afleesbaarheid zijn maximaal en de
precisie chronometer precies.

Navitimer Automatic € 5.200,-

NAVITIMER

GEZAGVOEREND
GRACIEUS

De vernieuwde
Chronomat
toont lef en
bravoure;
net als het
origineel.

De Navitimer heeft een onvergelijkbaar uiterlijk dankzij de
smalle, gekartelde lunette. Traditioneel is het een chronograaf
voor piloten. Breitling nam de beroemde chronograaf als
uitgangspunt, verwijderde de chronograaffunctie en verkleinde
Navitimer Automtatic
€ 8.300,-
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de kast tot 35 mm. Het resulteerde is de gracieuze Navitimer
Chronomat B01 Bentley € 7.900,-

Automatic 35 met een verfijnde parelmoeren wijzerplaat.
Chronomat B01
€ 11.600,-
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DOORDACHT

DE KRACHT VAN KUNDE

De krachtige Yacht
Club Chronograph is de
sportiefste telg van de
Portugieser-familie.
I N T E G R AT I E
De Portugieser Yacht Club Chronograph is voorzien
van het automatische manfactuurkaliber 89361 met
flyback-functie dat de gemeten uren en minuten toont
in een subdial op 12 uur. De geïntegreerde stalen band
is nieuw en zeer robuust-sportief.
Portugieser Yacht Club
€ 12.800,-

De Portugieser en de Portofino delen een
klassiek voorkomen, maar hebben een compleet
verschillend karakter. De Portugieser is van
oorsprong een goed doordacht, functioneel
horloge dat uitgroeide tot stijlicoon. De
Portofino daarentegen is een levensgenieter die
zijn gevoel voor de mooie dingen van het leven
op ingetogen wijze toont. Maar beide creaties
zijn honderd procent IWC Schaffhausen.

Portugieser 7days
€ 12.800,-

Portofino Chrono
€ 5.650,-

Pilot Spitfire € 4.890,21

Origineel
ontworpen
uurwerken met
eigenzinnige
complicaties.

HAUTE HORLOGERIE

VOOR HEM & VOOR HAAR

Mirrored Force
€ 59.750,-

In de opmerkelijke Mirrored Force Resonance tikt een uurwerk dat
gebruik maakt van resonantie voor een uiterst nauwkeurige gang. De
carbon componenten van het kaliber ARM12 onderschrijven de passie
voor autosport in de One Week Racing Carbon.

Gravity equal force
€ 16.900,-

Lady beat
€ 16.900,-

GEEN ZWAARTEKRACHT
De Gravity Equal Force strijdt tegen de zwaartekracht, maar doet
dat zonder tourbillon. Een ontkoppelmechanisme is toegevoegd
aan de hoofdveer waardoor deze een constante kracht afgeeft aan
de balans. De Lady Beat is het eerste damesmodel gebouwd in
de manufactuur van Armin Strom. Voor het design tekende een
team van uitsluitend vrouwelijke ontwerpers.
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One Week Racing Carbon
€ 22.500,23

M U R AT C I TG E Z

LIEFHEBBER PUR SANG

“Ik adviseer altijd oprecht.
Koop als het gevoel goed is”
“Ik ben een gepassioneerd juwelier. Ik hou van horloges

Ik adviseer altijd oprecht. Koop als het gevoel goed is.

en ook van sieraden. Mijn eerste horloge was een

Maar als je als op zoek bent naar een tweede of derde

gelimiteerde Swatch naar aanleiding van een James

horloge, is het proberen van iets nieuws en onverwachts

Bond-film, het eerste horloge waar ik echt heel bewust

een aanrader. Sta open voor diversiteit en denk er

mijn zinnen op heb gezet een MeisterSinger. Toen

gerust een nachtje over na. Ik wil niet dat iemand iets

Saffier Juweliers het 25-jarig jubileum vierde, zijn bij

koopt om vervolgens snel terug te komen omdat het

MeiserSinger 25 jubileumhorloges gemaakt en één van

horloge toch niet goed voelt. Maar natuurlijk beslist de

die horloges draag ik elke dag. Om mijn linker pols. Om

klant uiteindelijk helemaal zelf.

mijn rechter pols draag ik overigens óók een horloge.
Dat komt door een vroegere vertegenwoordiger van

De horlogekeuze bij Saffier Juweliers is gelukkig

Omega die altijd twee horloges droeg. Ik dacht, dat

heel groot en divers. Denk bijvoorbeeld aan Maurice

probeer ik ook een keer. Inmiddels doe ik dat al 13 jaar.

Lacroix, Rado en Ebel. In een hoger segment hebben we
Cartier, IWC, Omega en Breitling. Met Armin Strom

Met het rechter horloge wissel ik af. Ik draag deze een

hebben we bovendien een top nichemerk in huis. We

maand of twee voordat ik wissel. Ik raak echt verknocht

zijn met Armin Strom een samenwerking aangegaan die

aan een horloge. Ik geloof ook in liefde op het eerste

bedoeld is om lang te duren. We hebben commitment

gezicht als het gaat om horloges. Soms groeit de liefde,

wat dat aangaat. Als familiebedrijf voelen we ons

maar er moet wel altijd eerst een klik zijn. Dat breng ik

namelijk sterk verbonden met onze klanten, maar óók

ook naar voren wanneer ik met klanten praat.

met onze merken.”
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VERSCHIJNINGSVORMEN

MEESTERLIJK DESIGN

Cartier heeft een
onderscheidende
signatuur die getuigt
van een sterk karakter.
Ballon Blue
€ 5.350,-

Ballon Blue
€ 13.800,-

BALLON BLEU DE CARTIER
Cartier is een meester in het creëren van originele en
onderscheidende horlogevormen. Vierkant is nooit
zomaar vierkant en ook de ronde, meest voorkomende
vorm voor een horlogekast, weet Cartier op geniale wijze
Panthère
€ 3.900,-

Panthère
€ 22.400,-

Panthère
€7.900,-

nieuw leven in te blazen.
De Ballon Bleu is een moderne
horlogeklassieker voor hem en haar met
een atypische ronde kast die de kroon

PANTHÈRE DE CARTIER
De panter is het symbool van Cartier en dat dankzij
juwelenontwerpster Jeanne Toussaint. Zij heeft een bijzondere
liefde voor de wilde kat en na een ontmoeting met Louis
Cartier in 1914 gaat zij voor hem aan de slag. De Française met

omsluit. Hierdoor heeft de Ballon Bleu een
eigenzinnig elegant silhouet. Het is een
creatie die vraagt om aangeraakt te worden.
Bovendien resulteren de afgeronde vormen
in een zeer comfortabel tijdsieraad.

de bijnaam ‘La Panthère’ heeft een gedurfde ontwerpstijl en
geeft de gevlekte kat een prominente plek in een horloge met de
naam Panthère. De huidige Panthère de Cartier is een moderne
herinterpretatie van het baanbrekende horloge uit 1914.
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Ballon Blue 33mm
€ 8.500,27

Pasha de Cartier 41mm € 6.800,-

Behalve stijlvol is de
nieuwe Pasha de Cartier
ook praktisch.

De eigenzinnige Pasha de Cartier was in de jaren ’80 zeer
geliefd onder trendsettende beroemdheden en ook de nieuwste
varianten maken een ijzersterk stijlstatement. Maar behalve
stijlvol is de hedendaagse Pasha de Cartier ook praktisch.
Dankzij het QuickSwitch-systeem is het verwisselen van de
band die leidt tot een complete metamorfose van het horloge,
uiterst eenvoudig. De nieuwe Pasha de Cartier verenigt de zeer
uiteenlopende gezegden ‘stijl is nooit uit de mode’ en ‘gemak
dient de mens’ met speels gemak.

IN GOEDE HANDEN
Een horloge verdient de grootste zorg en
aandacht. Het is per slot van rekening een micromechanisch wonder dat nooit stilstaat en veel
meer ‘kilometers maakt’ dan bijvoorbeeld de
motor in uw auto. Daarom verdient een uurwerk
op gezette tijden onderhoud dat wordt uitgevoerd
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door een gespecialiseerde horlogemaker.

ONTHAASTEND

LEEF MET DE TIJD, NIET TEGEN DE TIJD

De enkele wijzer schetst
de tijd en dringt deze
niet op.
De kenmerkende enkele wijzer van
MeisterSinger geeft niet alleen de tijd weer,
die ene enkele wijzer geeft de drager van het
horloge tevens rust en ruimte. Doordat een
MeisterSinger een open en opgeruimd karakter
heeft en omdat de enkele wijzer de tijd min of
meer suggereert. Dat werkt zeer onthaastend in
een wereld die op digitale topsnelheid draait.
Circularis Power Reserve
€ 4.990,-

Meistersinger N°3
€ 1.590,-

ESSENTIËLE FUNCTIONALITEIT
Een MeisterSinger mag dan een poëtisch

Twente Editie € 1.790,-

tijdsinstrument zijn, de functionaliteit staat
met beide benen in de werkelijkheid. Een
datumaanduiding bijvoorbeeld is voor velen

EXCLUSIEF TWENTE

een essentiële horlogefunctie. MeisterSinger

De MeisterSinger Twente Edition 2020 met één enkele wijzer is een passend

toont de datum in een traditioneel venster in de

eerbetoon aan onze regio. Op basis van de 43 mm N°03 brengt MeisterSinger een

Pangaea Date en in de Perigraph op een draaiende

gelimiteerd model met een stralend blauwe wijzerplaat met opgelegde indexen en

datumschijf op het midden van de wijzerplaat.

goudkleurige cijfers. Het silhouet van Twente is gedrukt op de achterkant van de
zichtbodem. Draag de liefde voor Twente in het hart en om de pols.
30

Pangea date
€ 1.790,-

Perigraph
€ 1.690,-
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ZELFVERZEKERD

MODERNE TRADITIES
Bij Maurice Lacroix wordt traditionele horlogerie op meesterlijke
wijze gevierd met de vaak gecompliceerde creaties uit de Masterpiececollectie. De hoekige, zelfverzekerde Aikon vertegenwoordigt de
contemporaine kant van het nog relatief jonge horlogehuis.

Moonphase bicolor € 1.490,Moonphase € 1.290,-

Fiaba date
€ 1.390,-

TEMPERAMENTVOL
De dames-uitvoeringen van de Aikon met
parelmoeren wijzerplaat en soms ook fonkelende
diamanten op de lunette, hebben net als het
herenmodel een krachtig temparament.
Met de Fiaba heeft Maurice Lacroix een uiterst
delicaat en subtiel dameshorloge in de collectie.
De lijnvoering is zwierig en vrouwelijk, de
wijzerplaten zacht en glanzend en bieden
Masterpiece retrograde € 4.250,Aikon chrono
€ 1.150,-

bovendien de keuze uit klassieke Romeinse of
tijdloze Arabische cijfers. Voor wie écht niet
kan kiezen zijn er bovendien uitvoeringen met
diamanten als urenaanduidingen. De Fiaba met
maanfaseaanduiding is pure horlogepoëzie.

Aikon lady date
€ 1.950,-

Aikon lady date
€ 995,-
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BONDGENOOT

Captain Cook € 2.050,-

DYNAMISCHE PIONIER

Captain Cook
€ 1.950,-

Golden horse
€ 2.050,-

O N A A N TAS T B A A R

Le Locle Powermatic
€ 525,-

Le Locle Chrono
€ 1.495,-

Gentleman quartz
€ 375,-

CHARISMA
Rado is uiterst veelzijdig. Het
horlogehuis heeft met minimalistische,
strakke horlogeontwerpen uitgevoerd
in krasbestendig keramiek, de
harten van de Nederlandse
horlogeliefhebbers veroverd. De retromodellen Captain Cook en Golden
True Automaat Plasma
€ 1.810,34

True Secret ‘Open heart’
€ 1.950,-

Tissot is een merk met een pioniershart. Het vooruitstrevende
horlogehuis creëerde in de jaren ’30 ‘s werelds eerste anti-magnetische
polshorloge en sportief is het merk ook. Al decennia lang sponsort en
timet Tissot een groot aantal sporten, van MotoGP tot wielrennen. Dat
is terug te zien in de brede collectie.

Horse zijn minstens zo charismatisch.
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UNIQUE

JEWELLERY
Juwelen zijn misschien klein en delicaat, ze bezitten
ook de grote kracht de drager een uniek gevoel te
geven. Een juweel geeft en toont persoonlijke emotie.

KAMPIOEN
De naam ‘tennisarmband’ werd in 1987

CREATIES VOL VERHALEN

bedacht nadat de Amerikaanse, altijd stijlvol
voor de dag komende tenniskampioene,
Chris Evert tijdens een wedstrijd op het US
Open haar diamanten armband verloor.

De tennisarmband
heeft diamanten in lijn
en een veilige sluiting.
Chris Evert vroeg de scheidsrechter de
wedstrijd stil te leggen om de kostbare
armband terug te vinden. Het incident
werd een gedenkwaardig moment, want de
armband die de tennislegende droeg, werd
populair én voortaan voorzien van een
steviger sluiting. Bij Saffier Juweliers hebben
we in het design van een tennisarmband ook
verrassende tennisringen.
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Armband € 34.950,- Ring links € 9.850,- rechts € 6.400,-

Ring van boven naar onder € 12.950,- € 10.750,- € 9.750,-
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TRADITIE EN TOEKOMST

VAKMANSCHAP

ZACHT
Nanis Italian Jewels is het merk van

Als juwelier bewaken we een erfgoed dat bestaat uit vakmanschap,

goudsmid Laura Bicego. Zij opende haar

esthetiek en identiteit. Bovendien stellen we ons tot taak schoonheid

juwelenhuis in 1990 met een duidelijke

te bewaren en uit te dragen, en de traditie van ons fraaie ambacht een

visie op sieraden. Nanis staat inmiddels

toekomst te bieden. Dat lijkt op een missie, maar bij Saffier Juweliers

bekend om de hoge karaats gouden

vinden we het vooral een voorrecht.

juwelen met hand gegraveerde afwerking
die het goud een zachte uitstraling geeft.
Elk sieraad wordt met de hand vervaardigd
in het Italiaanse goudsmidatelier.

DE AZUURBLAUWE FRISHEID VAN DANCING
IN THE RAIN IS ZO VREUGDEVOL
In de Dancing in the Rain Azure-collectie weet Nanis de
ongrijpbare blauwe tinten van de lucht en de zee te vangen.

Armband € 3.010,- Oorbellen € 3.030,- Ringen onder vanaf € 680,-
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De gouden
bessen van
de Nanis
Mulberrycollectie zijn
smaakvol
gestileerd.

EXPRESSIEF
De delicate Nanis Mulberry-collectie
heeft een fris design en doet denken
aan heerlijk zomerfruit. De gestileerde
gouden bessen zijn niet alleen een
creatieve vondst, de schoonheid van de
natuur blijkt eens temeer vruchtbare

NANIS BRENGT GOUD TOT
L E V E N E N L A AT H E T DA N S E N
De spetterende collectie Dancing in the Rain Gold
gaat uit van verbazingwekkend lichte, stralende
gouden regendruppels die met de hand zijn bewerkt.

grond voor artistieke expressie.
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Collier € 1.530,- Ring links € 570,- rechts € 990,-

Collier € 9.380,- Oorbellen € 1.340,- Ring boven € 810,- onder € 590,-
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SLIJPVORMEN IN OVERVLOED
De slijpvorm van een diamant bepaalt de wijze waarop deze
fonkelt. In onze collectie sieraden vindt u onder andere de
beroemde Asscher cut en de zeer vrouwelijke princess cut.

Diamanten verfraaien elke sieradencreatie. Bovendien spelen
diamantsieraden op het gevoel en maken ze een emotie los.
Een diamant laat simpelweg niemand onberoerd.
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Hangers van links naar rechts € 7.750,- € 13.500,- € 7.650,- € 4.350,- collier rechts € 3.250,Ringen van links naar rechts € 18.950,- € 7.900,- € 9.250,-

Hanger € 29.500,- Ring links € 17.750,- rechts € 21.950,- Oorsieraad € 22.500,-
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HELEEN CITGEZ

“EEN SIERAAD IS ALS HET LEVEN”

“Klanten voelen onze passie en dat het
oprecht is wat we doen en adviseren”
“Onze klanten maken mijn werk al 27 jaar interessant

Omdat het ontstaan van een sieraad een proces is dat

en uitdagend. Bij Saffier Juweliers willen we dat klanten

de innerlijke betekenis ervan versterkt. Zo komt het

gelukkig zijn met wat ze kopen en dat bereiken we onder

sieraad tot leven. Een sieraad is ook als het leven.

andere door naar ze te luisteren. Mensen zijn zichzelf bij
ons. Onze trouwe klanten vertrouwen ons en wanneer

Een sieraad van Saffier Juweliers is tijdloos. We zijn

ze bij ons zijn, praten we tachtig procent over het leven

geen modezaak, onze collectie bestaat voornamelijk

en twintig procent over sieraden en horloges. Ik vind

uit kwaliteitssieraden met een traditionele basis. Denk

het heerlijk om verschillende collecties te laten zien en

bijvoorbeeld aan een tijdloze creatie zoals een gouden

het verhaal achter de sieraden en horloges te vertellen.

solitaire ring of klassieke sieraden in traditioneel

Het is met sieraden net als in de liefde, alleen een fraai

geelgoud. Trouwens, ook bij merken als Fope en Nanis

uiterlijk is vaak niet genoeg voor een langdurige relatie.

zie je steeds meer geelgoud in de collecties.

Klanten voelen zich bij ons op hun gemak omdat we

Nieuw in onze collectie is Pianegonda. Een mooie

een familiebedrijf zijn. Klanten voelen onze passie en

aanvulling op onze ruime merkcollectie. Pianegonda

dat het oprecht is wat we doen en adviseren. Als een

staat voor fraaie en goed gemaakte sieraden van

klant bijvoorbeeld iets uitzonderlijks heeft meegemaakt

bereikbare klasse. Maar voor elk sieraad geldt dat het

en aan ons vraagt of we tijd voor ze willen vrijmaken,

pas echt tot leven komt wanneer het gedragen wordt.

omdat ze iets bijzonders zoeken om die gebeurtenis vast

Wanneer iemand een sieraad bij ons komt uitzoeken,

te leggen, doen we dat met liefde. Dan zoeken we samen

ontstaat een spel met aan de ene kant de wensen en

het juiste sieraad bij het verhaal. Dat kan een sieraad

ideeën van de klant en aan de andere kant de ervaring

zijn van een merk uit ons assortiment, maar natuurlijk

en expertise van de juwelier. Het is de magie van de

ook een custom made juweel uit ons eigen atelier. Bij

juwelier die een persoon ziet en daar het juiste sieraad

het vervaardigen van een sieraad in ons atelier sturen

of horloge bij vindt.”

we de klant op verzoek een filmpje van de vervaardiging.
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ONBERISPELIJK

FLAIR EN EXPERTISE

PANORAMA
De wortels van familiebedrijf Fope zijn te vinden in Vicenza waar aan
het begin van de 20e eeuw het eerste edelsmedenatelier wordt gevestigd.
Fope-creaties komen voort uit de rijke Italiaanse sieradentraditie en
putten uit de rijke cultuur van Italië. De Panorama-collectie toont een
nieuwe manier om de stijl en architectuur van het land te interpreteren.

De signatuur
is typisch
Fope, net als
de feilloze
kwaliteit.

EKA
Eka betekent ‘één’ in het Sanskriet
en dat is een toepasselijk naam
voor een sieradencollectie die zich
met niets laat vergelijken. Eka is
een compleet originele manier om
gouden armbanden te dragen.

De Eka-armbanden zijn gebaseerd op een uitvinding van Fope
uit de jaren ’50, Flex’it. Het idee van flexibiliteit is toegepast
op sieraden in een innovatieve mix van luxe, stijl en ambacht.
Delicaat en toch ongelooflijk sterk en dus geschikt voor
alledaags gebruik. Eka-armbanden hebben geen sluitingen
nodig, ze rollen heel eenvoudig en comfortabel om de pols.
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Collier € 13.620,- Creolen € 3.400,- Armband € 7.870,-

Colliers € 2.760,- Armbanden € 2.740,-
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SCHOONHEID VERMENIGVULDIGD
Het zetten van
diamanten is
precisiewerk
waarmee de
edelsmid
zich kan
onderscheiden.

Een diamant is van zeldzame schoonheid. De edelsmid herkent die
schoonheid en vermenigvuldigd deze in bijvoorbeeld een verfijnde ring
met zowel princess als briljant geslepen diamanten.

Een armband met oplichtende diamanten als minuscule
sterren in een gouden universum.
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Ringen van boven naar onder € 26.950,- € 11.950,- € 18.250,Ring onder € 24.950,-

Ring liggend € 5.600,- rechtstaand € 4.250,- Creolen € 3.750,- Oorknoppen € 1.795,Armband € 4.750,- Schakelarmband € 7.250,-

GRACIEUS SAMENSPEL
Sieraden zijn objecten die door mensen tot leven komen. Wanneer ze
gemaakt worden én wanneer ze gedragen worden. De steeds veranderende
weerkaatsing van licht van bijvoorbeeld een armband met ronde, natuurlijke
vormen, geeft een levendige gloed om de pols. De verstrengeld vormgegeven
gouden ringen zijn als een ballet aan de vinger.

EEN UITING VAN LIEFDE
De visie van de juwelier spreekt uit de creaties die
het atelier verlaten. In de handen van de edelsmid
wordt een idee gesmeed tot een uniek juweel. De
liefde voor edele materialen zorgen voor een gloed
die nooit uitdooft. Bij Saffier Juweliers combineren
we passie, kunde en creativiteit en creëren zo
onderscheidende juwelen.
52

Armbanden € 2.795,- € 2.295,- € 5.750,- Armbanden flexibel € 2.250,- € 2.395,- Ringen € 6.250,-

53

GEPASSIONEERD
VAKMANSCHAP
Delicaat en ragfijn. De detaillering van het
allerhoogste niveau. Bij Saffier Juweliers hebben
we de kunde en de passie die aan de basis staan van
verbluffende sieradencreaties.

Creolen € 5.250,- Ring € 11.500,- Armbanden van links naar rechts € 6.950,- € 9.995,- € 17.450,-

Collier links € 1.395,- Hangers € 1.495,- € 1.995,- € 3.495,- Collier € 1.050,- Hanger rechts € 990,Creolen links € 2.250,- Ringen van boven naar onder € 1.290,- € 1.495,- € 1.325,- € 995,-
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HANDWERK

DURF IN STIJL

Maison Pianegonda is een eigenzinnig Italiaans

en geometrische vormen zoals die in de natuur

VIRENTIA

sieradenmerk dat sinds 1994 furore maakt met

voorkomen. Een sieraad van Pianegonda laat zich goed

De bladeren die het hart vormen van de Virentia

gedurfde, innovatieve ontwerpen. Oprichter Franco

omschrijven als een draagbaar sculptuur. Maar hoe

collectie zijn gemaakt van gepolijst en gesatineerd

Pianegonda vestigde zijn juwelenhuis natuurlijk in

grillig en avantgardistisch sommige ontwerpen ook

sterling zilver, al dan niet 18 karaat goud verguld.

Vicenza, de iconische edelsmedenstad in het noorden

zijn, puurheid staat centraal in elk sieraad. Bovendien

van Italië.

is het draagcomfort altijd optimaal. Dat onderstrepen

Wat voor de stukken met de naam Virentia

onder andere Jennifer Lopez, Rihanna, Usher en

geldt, geldt voor alle collecties van Pianegonda;

Sharon Stone en ook wij van Saffier Juweliers doen dat.

alles wordt volledig met de hand gemaakt in een

BEROEMD
Pianegonda is een uitgesproken meester in het

ambachtelijke werkplaats in Italië, met authentiek

werken met zilver en combineert dat edelmetaal

goud en zilver en edelstenen die af komstig

met diamanten en andere edelstenen, maar ook
natuurlijke rivierparels, buffelhoorn en leer. De
sieraden worden gemaakt voor zowel dames als heren
en zijn vaak geïnspireerd door moderne architectuur

Pianegonda is een
uitgesproken meester in
het werken met zilver.

Domina armband € 584,-

Fijne zilveren
bladen accentueren
natuurlijke
vrouwelijkheid.

zijn uit conflictvrije zones.

Virentia collier € 439,- Virentia oorbellen € 155,- Virentia ring € 119,- Sterling zilver
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HANDTEKENING
De Scripta-collectie is de handtekening van Pianegonda.
Geïnspireerd door klassieke kaligrafie is het een
‘handgeschreven’ serie juwelen met een persoonlijke stijl.

De verschillende sieraden in de Scripta-collectie worden
met de hand uit één vel zilver gesneden en vervolgens
handmatig gevormd, gesoldeerd en gepolijst.

EERLIJK
Een sieraad is eerlijk. Een
sieraad is meedogenloos. Een
sieraad is uitdagend. Alleen het
beste vakwerk doet een sieraad
stralen. Bij Saffier Juweliers
zijn we trots op het vakwerk dat
we leveren en waarvan u het
58

Scripta oorbellen € 150,- Scripta ring € 119,- Scripta armband € 355,- Sterling zilver

stralende resultaat ziet.
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Color

De kleur van
de seizoenen
is gevangen in
edelstenen.

SAFFIER COLOR
De kleuren die Moeder Natuur produceert
zijn ongeëvenaard. Hier ziet u een selectie

Niets is zo tijdloos als de combinatie van goud en diamant. De Saffier

edelstenen met aardse tonen in ongekend

Classic-collectie is een toonbeeld van traditionele edelsmedentechnieken

subtiele kleurschakeringen. De edelsmid heeft de

en – ontwerpen. Edele sieraden die een gevoel van geborgenheid geven.

edelstenen gezet in diverse ringen met een zeer

Vertrouwde ringen, colliers en oorsieraden die nooit zullen vervelen en

individueel karakter. Diamanten omlijsten de

stralend voor de dag blijven komen.

verschillende natuurkleuren met extra licht.
Het samenspel van vorm, licht, materiaal en kleur
is niets anders dan magie. Het sterke karakter
van deze creaties overheerst echter niet, het is
voornamelijk complementair aan de persoon die
kiest voor één van deze sieraden. Wat vervolgens
ontstaat is een band voor het leven.
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Ringen links boven € 1.150,- onder € 1.495 Ringen midden boven € 3.295,- € 2.895,- € 3.295,- Armband € 5.250,-

Hangers van links naar rechts € 675,- € 3.325,- € 2.695,- Oorknoppen € 2.575,- Stapel links € 595,- € 3.175,- € 595,Ringen van links naar rechts € 2.750,- € 1.575,- € 1.795,- € 2.450,- Stapel rechts € 1.050,- € 1.255,- € 1.850,-
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Collection

SAVANE
Giraffe
RUST & KALMTE
Geen cijfers, geen wijzers, geen
hectiek. Een klok van Qlocktwo
vertelt de tijd in woorden. Dat oogt
zeer intrigerend en het brengt tevens
een zekere rust en kalmte.
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HORLOGES
Omega
Ebel
Breitling
IWC
Armin Strom
Cartier
Meistersinger
Maurice Lacroix
Rado
Tissot

JUWELEN
Nanis
Fope
Saffier
Pianegonda
Saffier Color
Saffier Classic
Albanu

Alle in dit magazine afgebeelde juwelen zijn vervaardigd in rosé-, geel- of witgoud, tenzij anders vermeld. Dit magazine
bevat slechts een selectie van ons aanbod. In onze zaak tonen wij u samen met onze medewerkers een uitgebreide collectie.

Uit fotografisch oogpunt zijn een aantal juwelen en horloges vergroot weergegeven. Prijzen onder voorbehoud.
Vormgeving, Concept & Productie: INK the image builders - Fotografie: Sven Geboers
Haarstraat 11, 7462 AK Rijssen

Redactie: Lex Stolk

info@saffierjuwelier.nl - www.saffierjuwelier.nl
Tel: 05 48 - 51 93 33
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www.saffierjuwelier.nl

