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B R U I D S

Als specialist in alternatieve verlovingsringen, stelt

Nayestones haar Bruidscollectie voor.

De ontwerpster, Natalie Schayes, geeft haar bruidssieraden

hetzelfde luchtige minimalisme dat zo kenmerkend is voor

Nayestones.

Resoluut modern, biedt Nayestones het alternatief voor de

klassieke verlovingsring, door nieuwe vormen voor te stellen voor

de handen van diegenen die JA hebben gezegd.

De diamanten zijn gedecentraliseerd en de ringen worden

Double C, Moon Ellipse, Petite Comète of Heart genoemd.

Voor de Petite Comète collectie passen de verlovings- en

trouwringen perfect in elkaar om een harmonieus geheel aan de

hand te vormen. Voor de durfal bevat de collectie ook een

diamanten falanx ring om de set compleet te maken

Nieuw is ook dat alle 18K gouden ringen nu gemaakt zijn van

gerecycleerd goud en dat de ontwerpster de meeste van haar

diamanten betrekt van gerecycleerde diamanten die opnieuw

geslepen zijn om ze een nieuwe glans en leven te geven. Er is in

kwaliteit geen verschil met een nieuwe diamant behalve dat het

de vraag naar mijnbouw beperkt.

Voor wie niet per se een solitaire diamant wil, biedt Nayestones

ook Smaragd- en Toermalijnringen aan.

Ver weg van traditionele sieraden creëert Nayestones een

verfijnde, delicate maar krachtige universum waarbij het

lichaam en het juweel één zijn.
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D E  O N T W E R P E R

Nayestones werd opgericht door Natalie Schayes. De
naam Nayestones is een combinatie van voor- en
achternaam en het woord stenen in het Engels,
essentieel in haar werk.

Als hedendaags juweelontwerpster ontwikkelt Natalie
collecties en definieert ze de visie en het imago van het
merk. Haar esthetiek wordt beïnvloed door minimalisme
dankzij het gebruik van vloeiende lijnen, rondingen en
cirkels.

Natalie heeft een volledig begrip van het lichaam en
zijn bewegingen. Ze ontwerpt juwelen die de rondingen
van het lichaam omarmen. Nayestones’ ontwerpen zijn
gericht op alle originele vrouwen die niet per se een
sieraad willen dat de trends weerspiegelt, maar een
sterke eigen identiteit heeft.

Haar ambitie is om tijdloze en onverwachte sieraden
te creëren met een mix van pure lijnen en edelstenen.
Deze bij uitstek draagbare sieraden met hun sensuele
minimalisme rollen zachtjes tegen de stroom van de
conventie.

De ethische dimensie, het respect voor mens en milieu
is een belangrijke overweging bij het ontwerp van haar
juwelen.



H E T  A T E L I E R

De juwelen van Nayestones worden in Antwerpen met
de hand gemaakt, maar ook met behulp van de
nieuwste 3D-printtechnologie door een team van
goudsmeden en ambachtslieden met wie de ontwerpster
nauw samenwerkt.

Het goud dat gebruikt wordt om de juwelen te maken is
afkomstig van gerecycleerd goud en de diamanten
ook. Ze komen grotendeels van oude juwelen waar de
diamanten verwijderd en herslepen zijn met de
technieken van vandaag om een mooie schittering uit
de stenen te krijgen.

Natalie Schayes koos voor Antwerpen om te profiteren
van de onbetwiste kwaliteit van haar talrijke
ambachtslui en van de nabijheid die lokaal werk
bevordert.
Haar atelier beantwoordt aan kwaliteitseisen op het vlak
van duurzaamheid, ethiek, veiligheid, transparantie en
service.

Elk juweel wordt op maat voor de klant gemaakt, wat
de mogelijkheid biedt om de steen, de kleur van het
goud, maar ook specifieke wensen met betrekking tot de
vorm van het juweel aan te passen.



C O L L E C T I E S

Natalie Schayes
info@nayestones.com

+32 (0)474 215 608 

www.nayestones.com

P R E S S  R O O M

https://nayestones.com/pages/presse

@nayestones

https://photos.app.goo.gl/jjcHTW3HedKTZhUF9

U vindt hier alle foto's uit deze collectie via onderstaande link:

Ontdek de persruimte op onze website met al de eerdere 
persberichten van de collecties: 

Indien u Nayestones graag in uw tekst wil vermelden, staat de 
ontwerpster tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Vind Nayestones juwelen in een selectie internationale boetieks, 
in de showroom dicht bij Brussel (Overijse) en op de e-shop

https://nayestones.com/pages/presse

