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Onze collectie
Met het uitbrengen van deze collectie, willen wij laten weten,
dat we dichtbij U (jullie) staan. We hebben nagedacht over
wat U (jullie) bezighoudt. Ook, óf, en zoja, welk signaal je af
wilt geven. In deze folder staan een paar ideeën van ons.

Wij realiseren ons terdege, dat die echt niet zaligmakend zijn.
Ook zal lang niet iedereen zich er door aangesproken voelen.
Daarom staan wij volledig open voor UW ideeën en wensen.
Laat ons weten, welke kleuren, tekens, symbolen, e.d. voor U
(jullie) belangrijk zijn. Als bedrijf gaan wij daar uitermate in-
teger mee om. We kunnen uiterst subtiel een symbool/teken,
dat voor jullie veel betekenis heeft, verwerken in een sieraad.

Mochten jullie echter liever (een) heel duidelijk herken-
bare kleur(enl. willen, of anderszins een signaal af willen
geven,dan kunnen wij daar ook op inspelen, laat het ons
weten I Of het nu om een assieraad gaat, of een gewoon
sieraad, het moet gewoon "kloppen': Het moet echt helemaal
bij je passen. Als dat zo is, dan hebben wij de wensen goed
vertaald.

het moet gewoon "kloppen"
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Out of the box
We hebben een eerste aanzet gegeven, om te laten zien, dat
we out of the box kunnen denken. We staan graag open voor
suggesties, kritiek, op- en aanmerkingen. Kom alsjeblieft.
Alleen zó kunnen we iets heel bruikbaars maken. Zodra de
collectie enigszins kompleet is, zal direct de website de lucht
ingaan. We willen geen enkele groep vergeten.

Mocht je tot nu toe misschien alleen artikelen gezien hebben
voor gays, we willen de genders en bi's zeker niet vergeten.
Dus help ons en je vrienden hierbij, en samen maken we iets
heel moois en dierbaars.

We zien jullie suggesties/wensen graag tegemoet.
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Verbonden heid
Soms heb je zo'n moment,waarop je denkt: ik ben eigenlijk
best gek op je. Heel vaak wordt dat niet echt uitgesproken.
Een heel goede manier om dat naar je partner toe toch te
laten blijken,is b.v.een attentie in de vorm van een sieraad.
Dat geeft uiting aan je diepste gevoelens. 1

1Nog mooier is natuurlijk,als je allebei hetzelfde symbool
draagt, het teken van verbondenheid.

Onze partnerringen iets voor jullie?
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