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ARMBAND
met zilveren Bloem-slot 

en glaskraal

Kies uit 4 combinaties
It’s Party Time!

* t/m 31 januari 2018  of zolang de voorraad strekt

€ 79,-
€ 132,-

ARMBAND
met zilveren slot en kraal en 

gefacetteerde glaskraal

Wishful Sky

* t/m 31 januari 2018  of zolang de voorraad strekt

€ 99,-
ACTIEPRIJS

Special edition

Trollbeads, een origineel cadeau
De feestdagen staan voor de deur! Het mooiste moment van het jaar om een dierbaar persoon te verrassen met 
een persoonlijk sieraad. Of om uzelf te verwennen met een prachtig geschenk. Speciaal voor u hebben wij de 
mooiste sieraden van Trollbeads geselecteerd.

Trollbeads is een hoogwaardig Deens merk dat al meer dan 40 jaar bestaat. De collectie bestaat uit kralen in sterling zilver, 18-karaats 
goud, edelstenen en handgemaakte glaskralen. Alle kralen vertellen een eigen verhaal. Zo wordt uw sieraad, of het cadeau dat u geeft, 
een sieraad met betekenis. Het vertelt een levensverhaal. 

Blader snel door deze brochure en ontdek de magische kracht van Trollbeads. Laat u verleiden door prachtige armbanden, colliers, 
ringen en oorsieraden. Uiteraard hebben we ook aan actie armbanden gedacht waarmee u kunt starten met Trollbeads.  

Fijne feestdagen gewenst!
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Trollbeads bij Juwelier Dumoulin
De feestdagen staan voor de deur! Het mooiste moment van het jaar om een dierbaar persoon te verrassen met 
een persoonlijk sieraad. Of om uzelf te verwennen met een prachtig geschenk. Speciaal voor u hebben wij de 
mooiste sieraden van Trollbeads geselecteerd.

Trollbeads is een hoogwaardig Deens merk dat al meer dan 40 jaar bestaat. De collectie bestaat uit kralen in sterling zilver, 18-karaats 
goud, edelstenen en handgemaakte glaskralen. Alle kralen vertellen een eigen verhaal. Zo wordt uw sieraad, of het cadeau dat u geeft, 
een sieraad met betekenis. Het vertelt een levensverhaal. 

Blader snel door deze brochure en ontdek de magische kracht van Trollbeads. Laat u verleiden door prachtige armbanden, colliers, 
ringen en oorsieraden. Uiteraard hebben we ook aan actie armbanden gedacht waarmee u kunt starten met Trollbeads.  Ook hebben 
wij het merk Spirit Icons voor u geselecteerd, sinds dit jaar nieuw in onze winkel. Draai deze folder om en ontdek het Deens Design voor 
vrouwen met stijl.

Wij delen graag onze passie voor het juweliersvak met u. Kom langs en ontdek onze uitgebreide collectie. Vergeet u niet de coupon uit 
deze brochure mee te nemen? Daarmee maakt u kans op een prachtige Trollbeads-armband t.w.v € 161,- .

Fijne feestdagen gewenst!



Jouw persoonlijke sieraad

Start met een armband en kies een slotje

Kies jouw favoriete kralen

Breid jouw collectie steeds verder uit

Verzamel verhalen en dierbare momenten op jouw armband



€ 52,-
Gele Jasmijn  

Oorknoppen

€ 83,-

Ring met sneeuwbol 

€ 151,-

Najaarsarmband 
Leren armband

Make it a DECEMBER 
  to REMEMBER

€ 235,-

Ster-bangle
Zilveren bangle met Levenscapsule, stopper en facetgeslepen glaskraal

€ 256,-
Winters wit

Sterling zilveren armband met strik-slot, parel, Chalcedoon, glaskraal 
en zilveren kraal Liefde komt van binnen.

€ 153,-
In liefde verbonden

Twisted Bangle

€ 45,-

Ster van zuiverheid
Steenbok

Ster van kracht
Boogschutter

Volg de ster 
Sterling zilver verwisselbaar  

Fantasy collier met zilveren hanger 
Volg de ster, zilveren kraal Momentum 

en koperen stopper.

€ 236,-

Voor eeuwig  
Ring en oorknoppen

€ 56,-

€ 52,-

(prijs bij collier 
90 cm lengte)

Sneeuwvlokken
Oorsieraden

€ 74,-



WINTER in the WOODS

€ 226,-

Luxe reis-etui**
Neem je sieraden veilig mee op reis.

Leren armband met 
Universal Uniques

Kleine kunstwerkjes waarvan 
er geen twee hetzelfde zijn, 

het zijn handgemaakte  
glaskralen waar je de  

landen en culturen van de 
glaskunstenaars in terugziet.

Samen met een gekleurde 
leren armbandje is het een 

perfect cadeau-item.

€ 46,-

€ 49,-

(prijs bij collier 
90 cm lengte)

Collier
Sterling zilveren collier met dubbel slot zilver en glaskraal

€ 171,-

(prijs bij collier 
45 cm lengte)

Winterse dagen set 
Liefde ontdooit een bevroren hart.

Special edition glasset 

€ 42,-
per kraal

** exclusief 
      sieraden

* t/m 31 januari 2018 of zolang de voorraad strekt

€ 99,-

Wishful Sky bracelet*
Zilveren armband met zilveren slot en kraal en gefacetteerde glaskraal

Volg de ster 
Sterling zilveren collier met onyx, 

dubbel slot zilver en de zilveren kraal 
Volg de ster. 



       Ja, ik wil graag nieuwsbrieven van Trollbeads ontvangen.

Win deze

TER WAARDE VAN ,-

armband!
Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Vrouw/Man: 

E-mailadres:

Telefoonnummer:

V              M

* Telefoonnummers worden gebruikt om de prijswinnaar te informeren. De verantwoordelijkheid voor deze winactie ligt bij de juwelier die deze brochure uitbrengt.  
   Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

Wil jij deze prachtige kerstarmband t.w.v. € 161,-  
winnen? Vul dan deze coupon volledig in en  
breng hem bij ons langs. Je vindt ons adres op de 
achterzijde van deze brochure. Wij loten eind  
december onder alle coupons de winnaar van  
deze armband.*

Mistig woud
Een lichte mist betovert 
het woud bij het vallen 

van de avond.
€ 31,-

Wijze uil
Net als de wind weet de 

wijze uil alles.
€ 51,-

Kattenoogkwarts
Een steen voor geluk 

en optimisme. De 
Kattenoogkwarts 

versterkt je intuïtie en 
helpt je negatieve energie 

kwijt te raken.
€ 58,-

Mama’s boeket
Rozen zijn rood, viooltjes zijn 
blauw, jij bent lief en ik hou 

van jou.
€ 42,-

Zonnestraal, stopper
“Een lach is een 

zonnestraal 
vanuit je ziel.”

 - Thomas Mann
€ 28,-

Aardbeikwarts
Aardbeikwarts helpt liefde 
aan te trekken en te geven, 

en te genieten van ieder 
dierbaar moment.

€ 58,-

€ 239,- € 317,-€ 144,-

Elk verhaal een eigen kraal 



€ 219,-

€ 239,-
€ 219,-

€ 54,-

€ 209,-

€ 229,-

€ 209,-

€ 54,-

€ 69,-
€ 69,-

M/ € 109,-
L/ € 135,-

TASTE
Taste

Laat u deze feestdagen verleiden door Spirit Icons - Scandinavisch design voor een aantrek-
kelijke prijs! Prachtige ringen, verfijnde colliers of juist een statement piece? U vindt het in de 
uitgebreide collectie.

Embrace your feminity
and create your own look

Uniek aan Spirit Icons zijn de verschillende varianten waarin de ontwerpen worden uitgebracht. In de 
meeste gevallen heeft een ring, collier, oorsieraad of armband vier uitvoeringen. Naast glanzend sterling  
zilver, worden de ontwerpen ook uitgevoerd in geoxideerd zilver, 18 karaats goud verguld en rosé verguld. 

Draait u deze brochure om dan ontdekt u ons andere Deense merk, Trollbeads - the original since 1976.

Graag tot ziens in onze winkel!

STACKABLE RINGS

Al deze ringen kunnen met elkaar 
gecombineerd worden om zo een 
eigen look te creëren.

BLOCK

spirit Icons
Laat u deze feestdagen verleiden door Spirit Icons - Scandinavisch design voor een aan-
trekkelijke prijs! Prachtige ringen, verfijnde colliers of juist een statement piece? U vindt het in 
de uitgebreide collectie.

Embrace your feminity
and create your own look

Uniek aan Spirit Icons zijn de verschillende varianten waarin de ontwerpen worden uitgebracht. In de 
meeste gevallen heeft een ring, collier, oorsieraad of armband vier uitvoeringen. Naast glanzend sterling 
zilver, worden de ontwerpen ook uitgevoerd in geoxideerd zilver, 18 karaats goud verguld en rosé verguld. 
De Deense designers streven ernaar tijdloze en elegante sieraden te ontwerpen.
 
Draait u deze brochure om dan ontdekt u ons andere Deense merk, Trollbeads - the original since 1976.
 
Graag tot ziens in onze winkel!

StackabLe rIngS

Al deze ringen kunnen met elkaar 
gecombineerd worden om zo een 
eigen look te creëren.

bLock

spirit Icons bij Juwelier Dumoulin



€ 69,-

€ 89,-
€ 109,-

€ 159,-

€ 109,-

iris

€ 54,-

€ 54,-

street

€ 69,-

passion
€ 109,-

€ 69,-

€ 69,-
€ 69,-
chic rustic

€ 119,-

GRACE
Grace€ 209,-

€ 209,-

€ 229,-

Energy



STEPS
Steps

RAW
Raw

€ 69,-

€ 26,-€ 26,-

€ 89,-

€ 89,-

€ 54,-

€ 54,-

€ 26,-

GLORYGlory

COCOONcocoon

€ 69,-

€ 79,-

€ 119,-

€ 89,-

€ 54,-

€ 39,-

€ 79,-

€ 79,-

€ 39,-

spike

€ 39,-

€ 39,-

€ 54,- € 54,-

€ 89,-

€ 79,-

beautiful  
combinations



€ 89,-

€ 109,-

€ 69,-

€ 39,-
€ 39,-

€ 26,-

€ 26,-
€ 26,-

€ 39,-

€ 39,-

€ 119,-

€ 89,-

€ 54,-

€ 54,-

€ 54,-

mini€ 69,-

€ 69,-

€ 69,-

€ 69,- GHETTO
Ghetto

€ 69,- € 69,-

€ 69,-

LOVE
Love

€ 79,-

€ 79,-

€ 79,-

€ 79,-

northstar

€ 109,-

Block

Sunset



Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

actIe
PrIJS!

Combineer verschillende ringen met 
elkaar en creëer steeds een nieuwe look.

StaPeLrIngen

JUWELEN - OPTIEK - HORLOGES

BRUGGESTRAAT 25  •  8770 INGELMUNSTER  •  T   051 30 15 07

WWW.DUMOULIN-INGELMUNSTER.BE  •  INFO@DUMOULIN-INGELMUNSTER.BE




