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P E T I T E  C O M E T E

Naystones presenteert haar nieuwe collectie «Petite Comète». De nieuwe

collectie stelt de luxueuze, solitaire steen op een eigentijdse manier centraal.

Naystones werd geïnspireerd door de cosmos en meer bepaald het traject van

een komeet als uitgangspunt van haar nieuwe creaties. Zoals een pad vol

diamanten dat is uitgetekend in de hemel, plaatst de Petite Comète-collectie

haar stenen op de huid. Deze collectie vervoert ons naar een verlichte astrale

reis.

Omdat asymmetrie een concept is dat aan het hart ligt van ontwerpster Natalie

Schayes, is de solitaire steen van de collectie doelbewust niet gecentreerd en

wordt hij tussen de vingers gedragen. Zo geeft hij de illusie dat de steen zweeft.

De ontwerpster vindt de solitaire opnieuw uit op een hedendaagse manier. De

iconische ring is gemoderniseerd en de simpele of dubbele ring «Petite

Comète» is perfect om liefde te vieren.

Ook de simpele ringversie (zonder solitaire steen) kan worden gebruikt als een

originele en onconventionele trouwring, en gecombineerd met de falanxring

zorgt het voor een modieus effect. Creoolse oorbellen en earcuffs waar de

steen zich in de holte van het oor plaatst maken de collectie compleet.

Met diamanten, tourmaline of smaragd voor de luxueuzere versie van de

collectie of topaz, tanzaniet of aquamarine voor de versie in 9K, herdefinieert

Nayestones de klassieke zetting en biedt een nieuwe esthetiek aan: die van

asymmetrie.

De ontwerpster volgt hier haar streven naar eenheid van lichaam en juweel. Na

het vinden van de vorm, bestudeert ze de huidkenmerken om uiteindelijk de

luchtige lijnen van de juwelen aan de huid aan te passen. Ver weg van

traditionele sieraden creëert Nayestones een verfijnde, delicate maar krachtige

wereld waarin de vrouwelijke complexiteit en schoonheid samenvloeien.
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D E  O N T W E R P S T E R

Nayestones is 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.

Haar begrip van het lichaam brengt haar ertoe de sieraden 

tegen de contouren ervan in te zetten om zo evenwichtige 

stukken te creëren die tegemoet komen aan de wensen van alle 

vrouwen, van degenen die durf tonen tot degenen die de 

voorkeur geven aan sensualiteit.

Haar ambitie is om tijdloze en onverwachte sieraden te maken 

met een mix van pure lijnen en stenen om de ziel te verheffen.

Deze bij uitstek draagbare sieraden met hun sensuele 

minimalisme rollen zachtjes tegen de stroom van de conventie 

in om een emotie over te brengen.

V I D E O

Van de ontwerpster die het merk en de collecties uitlegt: 

https://youtu.be/7qQ7zmgM3FE



W E R K P L A A T S  

Nayestones juwelen worden in Antwerpen handgemaakt door

een team van goudsmeden en ambachtslieden met wie de 

ontwerpster nauw samenwerkt.

Antwerpen, een stad die sinds de 15e eeuw bekend staat als

diamanthoofdstad, is niet alleen een business center, maar ook

betrokken bij het behouden van waardevolle knowhow.

Natalie Schayes koos Antwerpen voor de onbetwiste kwaliteit

en  knowhow van haar workshops en ambachtslieden en voor

de nabijheid om zo lokaal te kunnen werken. De workshop 

voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid, 

ethiek, veiligheid, transparantie en dienstverlening.

Elk juweelstuk wordt op verzoek gemaakt voor de klant, 

vandaar de mogelijkheid om de steen, de kleur van het goud

aan te passen en aan elk specifiek verzoek te beantwoorden.



C o l l e c t i e

Vind Nayestones juwelen in een selectie internationale boetieks, in haar

showroom die open is op afspraak dicht bij Brussel (Overijse) en op haar

e-shop. 

Natalie Schayes

info@nayestones.com

+32 (0)474 215 608 

www.nayestones.com

U vindt alle foto's en video's van deze collectie via de onderstaande link :

Indien u Nayestones graag in uw tekst wil vermelden, staat de 

ontwerpster tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. 

P e r s r u i m t e

Ontdek de persruimte op onze website met al de eerdere persberichten

van de collecties. 

https://nayestones.com/pages/presse

@nayestones

@nayestones

Naar de foto’s :  https://photos.app.goo.gl/pPjFyCvR17Jjycpr6

Naar de video’s :  https://photos.app.goo.gl/o3tsRFDN7UR37Rgr8
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