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DE MAGIE 
VAN JULLIE 
   trouwdag!

Trends komen en gaan. Ze horen nu eenmaal bij de mens, die voortdurend op zoek is naar 
nieuwe prikkelingen. Dat zie je niet alleen terug in mode, architectuur en muziek, maar ook 
in de evolutie van sieraden. En dan vooral bij de trouwring: het belangrijkste en dierbaarste 
sieraad dat je ooit zult geven of krijgen.

De 21ste eeuw ging van start met een explosie van kleuren en vormen. Momenteel zijn 
witgoudcombinaties enorm in opkomst; deze zijn ideaal om juwelen een rijke, evenwichtige 
en tijdloze uitstraling te geven.

BREUNING DESIGN-COLLECTIE
Sinds afgelopen najaar vind je in onze trouwringenboutiques ook de prachtmodellen van 
de Breuning Design-collectie. De mooiste selectie Breuning-ringen voor 2014. Hun opwin-
dende ontwerpen en fluïde vormen zijn betoverend mooi. De frisse, warme accenten geven 
een meerwaarde aan iedere ‘ja, ik wil’.

STAPJE VERDER
‘Tijdens de gesprekken met onze aanstaande bruiden en bruidegoms hoor je vaak zeggen 
dat trouwen iets magisch heeft’, vertelt een trouwringadviseur van Breuning trouwringen. 
‘En daarmee slaan de aanstaanden natuurlijk de spijker op z’n kop. Want laten we eerlijk 
zijn: anno 2014 hóef je niet meer te trouwen, maar mensen doen het toch! Waarom? 
Omdat ze gek op elkaar zijn en een stap verder willen gaan. Dat is nou precies het
ongrijpbare waar bruidsparen het over hebben.’

GOEDE RAAD
Bij zoiets magisch als een bruiloft hoort natuurlijk ook een schitterende trouwring. We 
snappen maar al te goed dat jullie tijdens de voorbereiding op een grote roze wolk leven, 
en dat jullie geen idee hebben waar jullie moeten beginnen met zoeken. Geen paniek, bij 
de Breuning verkooppunten leggen we je precies uit waar jullie op moeten letten, en geven 
we jullie goede raad bij het vinden van passende ringen. Maak nu alvast een afspraak, dan 
hopen we jullie snel te mogen ontmoeten in een van onze trouwringenboutiques!

NIEUW CONCEPT
Breuning introduceerde onlangs een nieuw concept met drie sieradenlijnen: Pure Love, Pure 
Elegance en Pure Fashion. Voor een volledig collectie-overzicht én de Breuning-dealers bij 
jou in de buurt, bezoek dan www.breuning-trouwringen.nl.jou in de buurt, bezoek dan www.breuning-trouwringen.nl.
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