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Black & White… 
Breuning!

Geen licht zonder duister, Geen wit zonder zwart. de twee uitersten van het kleurenspectrum 
zijn Geen teGenpolen, maar zielsverwanten die elkaar aantrekken en aanvullen. wit en zwart 
prijken niet voor niets bovenaan de shortlist van desiGners en architecten. passend bij deze 

trend presenteert breuninG de Gloednieuwe black & white-trouwrinGencollectie. 

In haar 85-jarige bestaan staat het 

merk Breuning wereldwijd bekend 

als zeer innovatief met 

uitzonderlijk trouwringendesign. 

Via geselecteerde juweliers in het 

land biedt Breuning een breed 

scala aan trouwringencollecties 

waarvan de nieuwste aanwinst de 

Black & White-collectie is, met in 

het bijzonder de Black & White 

Black Diamond-collectie. Met een 

exemplaar van topmerk Breuning 

heb je naast schoonheid ook 

kwaliteit voor het leven aan je 

vinger!

De kracht van zwart-wit

De liefde voor zwart en wit is weer 

helemaal opgebloeid, maar nu met 

meer gevoel voor nuances dan ooit 

tevoren. Het sterkste contrast 

vormt de basis voor een brede 

collectie trouwringen in zwart-wit. 

Het doordacht combineren van de 

talloze schakeringen levert 

verrassende resultaten op. Met de 

tinten zwart-wit creëert de 

vakman voor zijn klanten een 

wereld van zachte schakeringen en 

pittige contrasten. Het zijn kleuren 

die bij uitstek geschikt zijn om 

andere kleuren te laten opleven of 

om accenten te leggen. Bovendien 

passen zij perfect bij ieder juweel 

waarin zuiverheid van vormen 

voorop staat.

MoDieuze uitstraling

De nieuwe Black & White-

trouwringencollectie van Breuning 

is uniek door de samenstelling van 

twee witgoudlegeringen met een 

hoog palladiumgehalte. Een 

combinatie die een nieuwe 

dimensie geeft aan de moderne 

witgouden trouwring. Het 

doorontwikkelde design heeft de 

rust van de tijd en een flonkering 

naar de toekomst. In hun frisse, 

modieuze uitstraling zijn ze een 

absolute meerwaarde voor jullie 

huwelijk. Ga voor een ring die 

getuigt van een persoonlijke 

smaak en een gelukzalig gevoel. 
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