
CIRCLES TROUWRINGEN 1

ALS JE SAMEN DE TAAL VAN DE LIEFDE SPREEKT, 

VERWOORDEN RINGEN JE GEVOELENS.



“Beleef onze ringen, 
  ontdek onze collectie, 
  ervaar Circles.”
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Aanstaand bruidspaar,
Het kiezen van trouwringen is een bijzondere gebeurtenis. 

Deze ringen gaan tenslotte een leven lang mee. Een deskundig 

advies en goede service zijn daarom erg belangrijk. Bij Circles 

Trouwringen bent u hiervoor aan het juiste adres.

Circles Trouwringen opende in 1996 als eerste trouwringenspeciaalzaak in 

Nederland haar deuren. Onze winkel is gelegen op een prachtig plekje aan de 

Oude Maas, kijkt uit op de oude geveltjes van Dordrecht en ademt een unieke 

sfeer uit. Bij Circles staan respect, deskundigheid en een goede service hoog in het 

vaandel. Wij maken van uw bezoek iets speciaals. Een moment om met plezier op 

terug te kijken!

Circles heeft het keurmerk Trouwen, waardoor betrouwbaarheid, professionaliteit 

en innovatie gegarandeerd zijn. We bieden keuze uit een zeer uitgebreid 

assortiment trouw- en verlovingsringen in alle prijsklassen. Hieronder vallen 

ook onze ringen met vingerafdruk. Bij dit door Circles ontwikkelde concept 

garanderen wij een kwaliteit die niet te evenaren is.

Blader de brochure rustig door om zo een indruk te krijgen van wat we 

te bieden hebben. De afgebeelde ringen zijn in verschillende legeringen 

leverbaar. Wilt u een nog beter overzicht? Kijk dan op onze website www.

circles-trouwringen.nl of bel voor een afspraak, 078 620 09 66. 

Herma & Wilfried de Nobel



Configurator
EG1

Elk paar is uniek! 

Ontwerp zelf uw eigen trouwringen 

met ons on-line configuratie 
programma. Alles kan aangepast 
worden, de prijs veranderd mee!
Maak een keuze uit één van onze 
collecties zoals: Sickinger, Mokume 
Gane, EGF, Luce di Luna etc. Allen 
ringen van top kwaliteit.
Sla op, print uit en kom langs onze 
winkel, wij kunnen vervolgens laten 
zien hoe uw keuze er in het echt 
uit gaat zien. 

“Liefde is dromen, trouwen is samen ontwaken.”
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Exclusief

“De beste en mooiste dingen in deze wereld zijn 
  onzichtbaar en stil, u kunt ze alleen voelen met uw hart.“

Moderne degelijkheid!

De modellen uit deze collectie 

zijn aan uw wensen aan te 
passen.

Deze ringen onderscheiden 

zich in exclusiviteit, kwaliteit en 
door de bijzondere ontwerpen.

GR1
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Chique

Een mooie chique lijn 

trouwringen gemaakt door 

Hollandse goudsmeden!

Verkrijgbaar in verschillende 
combinaties zoals rosé-, rood, 
geel- en witgoud.

Ook deze modellen uit de 
Circles collectie zijn deels aan 
uw wensen aan te passen.

“Waar liefde tintelt, bruist het bestaan.”

ED1
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Bij Circles Trouwringen hechten wij waarde aan:

Betrouwbaarheid

We zijn een degelijk geloofwaardig en solide bedrijf wat haar 

afspraken nakomt en doet wat zij beloofd.

Innovatie

Circles Trouwringen is altijd bezig om nieuwe producten op 

de markt te brengen en bestaande producten te vernieuwen. 

Professionaliteit

Wij zien onszelf als een deskundig bedrijf waar vakmensen 

werken, experts die alles doen om uw huwelijksdag te laten 

slagen.

Kwaliteitsnormen en 
Keurmerk trouwen

Circles trouwringen is opgericht in 1996, een bedrijf wat 

kwaliteit, respect en beleving hoog in het vaandel heeft staan. 

Daarnaast heeft Circles Trouwringen het Keurmerk Trouwen; 

hét keurmerk om te laten zien waar wij voor staan en voor u 

een geruststellende gedachte.

CIRCLES TROUWRINGEN10

Een 
onuitwisbare 
indruk 
achterlaten...

Bij Circles Trouwringen 
bent u aan het juiste adres!
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Hardheid

De hardheid (slijtvastheid) van ringen hangt af van 

verschillende factoren. Van de bijzet van de ring 

(dit zijn de materialen die aan het goud worden 

toegevoegd zoals: palladium, zilver, koper, nikkel of 

mangaan) en van het feit of het een gegoten ring of een 

fabrieksring betreft. Gegoten ringen zijn zachter dan 

fabrieksringen, die op een speciale manier bewerkt 

worden waardoor zij veel harder zijn.

Legering

De combinatie van materialen waaruit de ring is 

samengesteld noemen we de legering. Rood- en 

roségoud zijn bijvoorbeeld legeringen van goud, koper 

en zilver. Witgoud is een legering van geelgoud met 

mangaan, nikkel of palladium. Omdat veel mensen 

allergisch zijn voor nikkel en samenstellingen met 

mangaan na een jaar kunnen verkleuren, gebruikt 

Circles voor witgouden ringen 11 of 20 procent 

palladium. Dit materiaal is hard en kleurvast. In de 

regel kiezen wij voor 20 procent palladium. Dit is 

kwalitatief de beste keuze.

Zuiverheid diamant

Diamanten kunnen gezet worden in verschillende 

zuiver-heden, zoals SI, VSI, VVSI of LZ. Hoe 

zuiverder een diamant hoe minder insluitsels 

(vervuiling).  Ook zijn er verschillende kleuren 

mogelijk. Hoe witter een diamant, hoe kostbaarder 

hij is, met uitzondering van de Fancy Colour 

Diamonds. Dit zijn natuurlijk gekleurde diamanten, 

deze zijn meestal erg kostbaar.

Karaat

Goud is er in verschillende gehaltes, namelijk 14, 18, 20 

of 22 karaat. Hoe hoger het aantal karaat, hoe meer goud 

de ring bevat. 14 karaat bestaat uit 585/1000 puur goud. 

18 karaat bestaat uit 750/1000 puur goud. Het overige 

materiaal, de bijzet, bestaat bijvoorbeeld uit palladium, 

zilver of koper. 

Zetting diamant

Diamanten worden in een ring ‘gezet’. De kwaliteit 

van de zetting is hierbij erg belangrijk. Er zijn 

verschillende technieken om de steen te zetten, ook 

wel zetvormen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn 

een pavé, rail of spanzetting. Diamanten kunnen ook 

worden ingewreven. Laat de gezette steen regelmatig 

controleren, door stoten kan deze los gaan zitten. Elke 

zetting heeft zijn eigen uitstraling, de kwaliteit blijft 

hetzelfde.

Dikte

Ook de dikte van de ring is belangrijk. Trouwringen 

gaan een leven lang mee, waardoor slijtage kan 

ontstaan. Het is daarom belangrijk om niet voor te 

dunne ringen te kiezen.

Maat

Het nemen van de maat van ringen is terecht 

maatwerk. Er zijn verschillende factoren van belang, 

zoals de temperatuur, het gebruik van medicijnen en 

een mogelijke zwangerschap. Er kan zomaar één tot 

anderhalve maat verschil zitten tussen het moment van 

bestellen van de ringen en het moment van afleveren. 

Ook de vorm van de vingers is een aandachtspunt.

Waar moet u op letten bij 
het aanschaffen van trouwringen?

Fair Trade
Door het verwerken van Fair Trade goud en platina en het 

zetten van conflict vrije diamanten in de trouwringen draagt 

Circles zijn steentje bij op het gebied van duurzaamheid. 

Mijnwerkers kunnen hierdoor veilig werken en er wordt 

een eerlijke prijs voor de grondstoffen betaald.



Carbon

Deze collectie trouwringen 

is anders en gedurfder, 

kortom stoer! 

De collectie onderscheid zich 

door de bijzondere combinatie 
van materialen
Door gebruik te maken van het 
harde carbon in combinatie met 
wit-, rood-, geel of roségoud 
worden er trouwringen 

ontworpen met een uitzonderlijke 
uitstraling. Onderscheidend!

“Liefde is als kwikzilver in de palm van uw hand.  Houd uw 
  hand open en het blijft liggen. Grijp het vast en het ontglipt u.”

SR1
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Symboliek

Ringen Signs of Love.

De symboliek ringen 
dragen passie uit door het 
verwerken van symbolen 
in de trouwringen. Alleen u 
weet dat die éne helft is bij 
diegene die u het meeste 

lief heeftt!

“Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is 
  als het samenvoegen van twee chemische stoffen.
  Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd.”
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Uniek

Unieke eigen afdrukken 

in de trouwringen! 

De afdrukken zijn te zetten 
in verschillende modellen en 
legeringen én met of zonder 
diamanten. 

Circles durft te stellen dat de 
kwaliteit ongeëvenaard is. 
De afdrukken kunnen ook in 
hangers of manchet-knopen 
gezet worden. 

“Als u samen de taal van de liefde spreekt,
  verwoorden ringen uw gevoelens.”
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Solitair

Circles heeft een grote 

collectie verlovings / solitair 

ringen.

De liefde aan haar bezegelen 
met zo’n mooie aanzoeksring 
van Circles. Rood-, geel-, wit- of 
roségoud met of zonder diamant 
in verschillende afmetingen, 
alles is mogelijk. 

“Romantiek is de brandstof die de liefde brandend houdt.”

SO1
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Fischer Flora

Romantiek en bloemen, 

de ideale combinatie

Een prachtige collectie ringen 
waarbij de nadruk ligt op de 
bloemmotieven die in de ringen 
zijn verwerkt. De patronen zijn 
diep in het oppervlakte gelaserd. 
Te leveren in verschillende 
kleuren goud.

“De liefde is als een schelp, 
  waarin u de zee van de eeuwigheid hoort ruisen.”

FL1
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Fisher Elise

“De ogen zijn de leiders van de liefde.”

Prachtige creaties van goud 

met keramiek

Een zeer exclusieve lijn 
ontworpen van 14 en 18 karaat 
goud met een speciale harde 
keramiek legering, leverbaar in 
verschillende kleuren. Herenring 
kan in verschillende uitvoeringen 
worden bijgeleverd.

Keramiek
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Circles trouwringen - Veerplein 14 - 3331 LE Zwijndrecht

+31 (0)78 620 0966 - www.circles-trouwringen.nl


