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TALRIJKE KLEURVARIATIES 
VOOR DEZE FLANDERS CREATIES

Deze kleurstenen zijn ronde diamanten van 100% natuurlijke oorsprong.
 Door speciale behandelingen werd hun moleculaire samenstelling veranderd 

waardoor hun kleur is geëvolueerd.
De hierbij afgebeelde kleuren kunnen licht verschillen van de werkelijkheid.  

De 
FLANDERS CUT  ®   

De “Flanders Cut” heeft 61 facetten en bezit een zeer complexe symmetrie. 

Om de absolute schittering te kunnen behalen moeten alle facetten op een zeer precieze wijze geslepen worden. 

In vergelijking met een klassieke ronde briljant neemt het slijpen van een “Flanders Cut”  
gemiddeld 1/3 meer tijd in beslag.  

       
Het geheim van zijn uitzonderlijke schittering ligt in het feit dat de basisstructuur van een ronde briljant 

volledig behouden blijft na het slijpen van de diamant in zijn achtzijdige vorm. 

  Deze uitzonderlijke diamant overtreft de meeste diamantslijpvormen in vurigheid en schittering. 

Flanders Cut Ronde briljant

Door de hoogtechnologische “Flanders Cut” samen met ronde kleurdiamanten te zetten heeft
 “The Flanders Collection” een unieke en originele juwelencollectie gecreëerd.

Purplish pink Sky blue Royal blue Reddish cognac Canary yellow Black       

Een uniek concept dat U talloze fascinerende variaties biedt.



Model 181 

Een uniek concept dat U talloze fascinerende variaties biedt.



Model 161A



Model 163A



Model 183

U kiest het model en de kleurcompositie.



U kiest het model en de kleurcompositie.



Model 178B 



183
178B

 It’s all in the magic...



Model 152



Model 152H  
Ketting niet inbegrepen

Een uniek
concept in

België.



Model 160



152H
160 -  152 - 160



Model 138
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Model 88



Model 130



Model 166 KL



Model 173



Model 68  



Model 70  



Model 87

De juwelen in deze brochure zijn groter afgebeeld dan de ware grootte. Deze juwelen zijn uitgevoerd in goud 18 kt..



68
87 -  161A - 130De juwelen in deze brochure zijn groter afgebeeld dan de ware grootte. Deze juwelen zijn uitgevoerd in goud 18 kt..
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