
Het magazine voor de ware  
momenten in het leven

Kwaliteit, service & 
gevoel – altijd bij u 
in de buurt

U N I E K  
P L AT I N A

Ontdek de verschillende soorten platina van 
123gold. Platina is pure emotie.

D E  P E R F E C T E  
T R O U W R I N G
 Helemaal in uw stijl.  
Ontwerp uw ring zelf.

L I E F D E  G E V E N  
M I X   &  M AT C H

Briljante cadeau-ideeën voor  
speciale momenten.
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N E T Z O  U N I E K  A L S  D E  L I E F D E

Verlovingsring, Trouwringen en Geschenken voor het leven

#123gold

Unieke mogelijkheden 
Uw persoonlijke wensen en ideeën staan bij ons 
centraal. Met onze onbeperkte ontwerpmogelijkheden 
worden uw droom ringen werkelijkheid. 

Unieke veelvoud
Van klassiek tot romantisch, van eenvoudig tot luxe,  
van voordelig tot exclusief – onze ringmodellen 
zullen u inspireren.

Uniek advies
U vindt ons in meer dan 60 vestigingen in Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Overal nemen wij 
uitgebreid de tijd voor uw wensen en uw ideeën.

Unieke kwaliteit
Iedere unieke ring wordt bij toonaangevende 
fabrikanten in Duitsland vervaardigd.

Unieke prijzen
In onze configurator ziet u bij iedere verandering aan uw 
gewenste ringen meteen de juiste prijs. 
Wij ontwerpen niet alleen de meest individuele ringen 
met u. Wij bieden u deze unieke droomringen ook voor 
de beste prijs!

Onze merken:

Trouwringen op titelpagina A-1755-1 
1 | Trouwringen Q-1487-1 2 | Verlovingsring A-1170-1 3 | Trouwringen A-1748-1 4 | Ringenset Q-1579-1
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4 | | 5Pagina 4: Trouwringen op scherm | Q-1474-3 Q-1565-1
Trouwringen van boven naar beneden: A-1940-1, A-1977-1, A-1952-1, A-2009-1, A-1297-4, A-1460-5, A-1534-4, A-1541-1, A-1540-1, A-1678-1

Katharina & Philipp

Julia & Alexander

Stefanie & Torsten

Monika & Christian

Sarah & Michael

Nina & Andreas

123gold is de uitvinder van de  
trouwringconfigurator, de weg naar uw 
persoonlijke droomringen. 

Of u nu thuis bent of onderweg, met 
de trouwringconfigurator kunt u uw 
persoon lijke stijl ontdekken. Kies uw 
lievelingsdesign en ontwerp uw unieke 
ringen heel eenvoudig, stap voor stap.

U kunt kleur, profielvorm, breedte, de 
steenzetting en nog veel meer zelf  
kiezen en meteen het resultaat zien. 
Vertel met uw trouwringen uw eigen 
liefdesgeschiedenis. 

Een unieke gravure maakt uw ring nog 
persoonlijker. Wordt designer en ont-
werp uw eigen ringen. 

We wensen u veel plezier bij het  
uitproberen.

D E  T R O U W R I N G C O N F I G U R AT O R

Laat uw dromen werkelijkheid worden
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S TA P  1
Maak uw keuze en sla deze op  

als favoriet.

S TA P  2
Personaliseer uw product naar uw 

eigen smaak met onze  
trouwringconfigurator.

S TA P  3
Bezoek een locatie bij u in de  
buurt en ontvang persoonlijk 

advies.



Ja, ik wil 
Verlovingsringen van acredo hebben een 
moderne, krachtige uitstraling en zijn 
desondanks tijdloos. In het middelpunt 
staat altijd een excellente diamant.  
De verlovingsring van acredo – zo veelzijdig 
en mooi als uw liefde.

De perfecte ring voor de  
liefde van uw leven

Pagina 6: Verlovingsringen van boven naar beneden: A-2055-25, A-2058-15, A-2056-8, A-2057-27
1 | Verlovingsring A-1842-1 2 | Verlovingsring A-1501-1 3 | Ringenset A-1901-1



Met oog voor detail 
Inspirerende designs, perfecte vormen, een 
zekere vanzelfsprekendheid en uitstekende 
kwaliteit kenmerken de trouwringen van 
acredo. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland exclusief verkrijgbaar bij 
123gold.

Alle ringdesigns zijn verkrijgbaar in goud 
585/-, goud 750/-, palladium en de  
exclusieve platina-legeringen.

Uw liefde. Uw stijl.  
Uw ringen.

www.acredo.com Pagina 8: Trouwringen van boven naar beneden: A-1539-1, A-1530-1, A-1805-1, A-1711-1
1 | Trouwringen A-2018-1 2 | Trouwringen A-1742-5 3 | Trouwringen A-1745-1



Familie begint  
met acredo

Liefdevol le geschenken 
Trouwdag, kerst, de geboorte van een kind – 
uw gezamenlijke leven zal u veel  
bijzondere momenten schenken. Voor de 
mooiste herinneringen ontwikkelen wij bij 
acredo memoire ringen en sieraden die 
perfect bij uw trouwringen passen. 

Colliers A-2 064-1 en A-2060-1 Oorstekers A-2063-2 en A-2063-1 Memoire ringen A-1110-259, A-2047-1 en A-1112-309
www.acredo.com



12 | | 13Ringenset: A-2027-1

U N I E K E  K W A L I T E I T

Meesterlijke sieraden: van legering tot individuele gravure

Verlovingsringen en trouwringen zitten boordevol emoties.  
De hoge standaard waar de ringen aan moeten voldoen staat bij 
123gold centraal en is terug te zien in iedere fase van de creatie 
van de individuele sieraden. 

Elke handeling van de fabrikanten kenmerkt zich door het streven 
naar perfectie en precisie en gaat gepaard met liefde voor het 
product. Zo ontstaan de unieke verlovings- en trouwringen in een 
combinatie van modernste productietechnologie en traditionele 
goudsmidskunst. Ieder model ring wordt met grote zorg en veel 
gevoel tot voltooiing gebracht in de meest toonaangevende  
fabrieken van Duitsland. 

De individualiteit en creativiteit van onze klanten inspireren ons 
elke dag opnieuw. Dit enthousiasme zit ook in de creatie van de 
ringen en is later bij het dragen van de unieke sieraden nog steeds 
voelbaar.

De trouwring is het symbool van eeuwigheid en liefde. Daarom 
ondergaat de ring in de loop van zijn creatie een grote hoeveelheid 
handelingen, uitgevoerd door vakkundige handen. Alleen met 
behulp van de juiste legeringen en door het materiaal extra te 

verdichten bereikt de trouwring de Vickers-hardheid waarmee hij 
een leven lang plezier geeft. Met de persoonlijke gravure wordt de 
trouwring de perfecte liefdesverklaring voordat hij zijn uiteindelijke 
glans krijgt door het polijsten en de eindcontrole kan doorstaan.

Deze competentie van de fabrikanten vormt de basis voor  
123gold merkenportfolio: acredo, eternal touch, Merii en  
Steinberg - 4 sterke merken die aan elke wens voldoen.
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De krachtigste symbolen van 
de liefde: Zo sterk als een leeuw 
en met groot effect. 

Uitzonderlijke ontwerpen en 
spannende oppervlaktetexturen 
in combinatie met merkbare 
kwaliteit.

Jong en aantrekkelijk design 
voor de grote liefde en een 
kleine portemonnee.

Het internationale premium-
merk met compromisloze 
kwaliteit - elegantie met een 
zekere natuurlijkheid.
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DE 
KRACHTIGSTE 

SYMBOLEN 
VAN DE LIEFDE

Verlovingsringen: 1 | Q-1587-1, 2 | Q-1589-1, 3 | Q-1598-1, 4 | Q-1597-1, 5 | Q-1595-1, 6 | Q-1593-1, 7 | Q-1592-1
www.123gold.nl  |  www.123gold.at  |  www.123gold.ch  |  www.123gold.de



16 | | 17Trouwringen: 1 | Q-1608-1  2 | Q-1607-1  3 | Q-1612-1  4 | Q-1605-1, 5 | Q-1611-1   6 | Q-1606-1

DE 
KRACHTIGSTE 

SYMBOLEN 
VAN DE LIEFDE
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18 | | 19Sieraden: 1 | Q-1604-1 2 | Q-1603-1 3 | Q-1604-1 
Memoire ringen: 4 | Q-1437-1 5 | Q-1582-1 6 | Q-1581-1 Ring-Set: 7 | Q-1602-1

DE 
KRACHTIGSTE 

SYMBOLEN 
VAN DE LIEFDE
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20 | | 21Trouwringen 1 | A-1707-1 2 | Q-1155-2 3 | A-1742-5 4 | Q-1168-1 
Platina 600/- Niet beschikbaar in Zwitserland.

P L AT I N A  I S  P U R E  E M OT I E

Waardevol, zeldzaam en puur -  
platina maakt sieradendromen waar. 

Platina is het kostbaarste en edelste metaal dat er is. Het fascineert 
ons met zijn witte glans en voelbare zwaarte. Zijn hardheid, glans 
en zuiverheid maken dit edelmetaal zo gewild. Bij 123gold werken 
we graag met platina. Daarom bieden wij een unieke variëteit aan 
met in totaal vier platina-legeringen. Een absoluut pluspunt voor de 
vormgeving van uw ringen.

Platina werd waarschijnlijk al in het oude Egypte gebruikt: In Oud-
egyptische sieraden zijn delen van het edelmetaal gevonden. Platina 
werd in 1751 als zelfstandig element ontdekt door de Zweedse 
scheikundige Henrik Scheffer. De legering platina 600/- bevat 600 
delen platina, platina 950/- bestaat zelfs voor 95% uit zuiver platina. 
Vandaag de dag is platina bĳzonder populair bĳ de productie van 
sieraden. Iedereen die ooit een platinaring heeft vastgehouden weet 
waarom: De waarde van het materiaal is onmiddellijk voelbaar.  
Platina ligt aangenaam zwaar in de hand en voelt erg prettig aan.  
Bijzonder mooi is platina in combinatie met diamanten. Het is  
dan ook geen wonder dat vandaag de dag de meest exclusieve 
verlovings- en trouwringen van dit edelmetaal gemaakt zijn.

De Vickers-hardheid van platina is zeer hoog - tussen 170 en 270 
HV. Daarom zijn platina ringen uitermate robuust. Vooral voor 
trouwringen, die dagelijks worden gedragen, is dit ideaal. Platina 
combineert schoonheid met duurzaamheid. 

Bruid en bruidegom willen het beste voor hun liefde. Daarom  
ontdekken steeds meer paren platina. Het is het metaal van  
koningen. Het merk acredo komt daarom met een hele nieuwe 
platinastandaard. Met PlatinGold en RiverPlatin biedt acredo twee 
innovatieve platinalegeringen. Het onvergelijkbaar hoge edelmetaal-
gehalte van 96,8% in PlatinGold zet nieuwe maatstaven en is zelfs 
hoger dan in Platina 950. RiverPlatin is de helderste platina-legering 
die momenteel beschikbaar is voor trouwringen. Net als bij diaman-
ten staat River hier voor het mooiste wit. Het helderste edelmetaal 
voor de mooiste stenen. Een onweerstaanbare combinatie.

P L AT I N A 
600/-

P L AT I N A 
950/-

Deze legering is de voordelige 
platinasoort met 600 delen van 
dit zeldzame en waardevolle 
edelmetaal.

De legering van koningen met 
950 delen platina, een  
fascinerende uitstraling en 
aangenaam gewicht.

De edelste platina-legering met 
950 delen platina en nog eens 
18 delen goud. Exclusief bij 
acredo.

De witste platina-legering voor 
trouwringen met een  
geelheidsindex van 7,0,  
exclusief bij acredo.

www.123gold.nl  |  www.123gold.at  |  www.123gold.ch  |  www.123gold.de



22 | | 23Trouwringen 1 | Y-1395-3 2 | Y-1389-2 3 | Y-1407-2 4 | Y-1385-1 5 | Y-1382-1 6 | Y-1384-1

Ontdek betoverende trouwringen met 
het symbool van de liefde of laat u 
verleiden door individuele ringcreaties 
met bloemen- of paisley-patroon aan de 
binnen-of buitenkant van de ring.

Bij eternal touch komt de veelzijdigheid van 
123gold goed tot haar recht. 

De keuze varieert van symbolische  
liefdesringen van roestvrij staal tot ringen  
met textuuroppervlakken die geïnspireerd  
zijn op de organische vormen van de natuur.  

R I N G E N  V O O R 
A LT I J D

M E T H E E L  
M I J N  H A R T

www.123gold.nl  |  www.123gold.at  |  www.123gold.ch  |  www.123gold.de



24 | | 25Trouwringen: 1 | M-1202-2 2 | M-1137-1 3 | M-1265-1 4 | M-1262-1 5 | M-1260-3 6 | M-1203-1

Merii biedt ringontwerpen voor de grote liefde en een kleine  
portemonnee. Een- en of meerdere kleuren ringklassiekers vormen in  
combinatie met aantrekkelijke edelsteenzettingen betaalbare en  
speciale liefdessymbolen.

J O N G  E N  
A A N T R E K K E L I J K

www.123gold.nl  |  www.123gold.at  |  www.123gold.ch  |  www.123gold.de
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V O L L E D I G  I N D I V I D U E E L

Vier jullie liefde. Zeg het met woorden,  
symbolen of getekend - de gravure.

De gravure van de trouwringen of de verlovingsring is de kers op de 
taart van elk liefdesverhaal. We zijn telkens weer overweldigd door 
de romantische liefdesverklaringen van de vele bruidsparen die het 
huwelijk ingaan met ringen van 123gold.

De klassieke gravure bij trouwringen bestaat uit de naam van de 
partner en de huwelijksdatum. 
Soms zijn het ook gedichten of de eerste noten van een liefdeslied. 
De coördinaten van de plek waar u elkaar hebt leren kennen of op 
vakantie bent geweest zijn een andere creatieve manier om de 
ringen te personaliseren.

123gold heeft ook een grote hoeveelheid symbolen zoals het hart, 
het dubbele hart, de duif, het anker en nog vele anderen die deze 
klassieke varianten kunnen aanvullen.

De gravure wordt nog verfijnder in combinatie met edelstenen.  
Een kleine diamant kan bijvoorbeeld als puntje op de i gebruikt 
worden of in de spatie tussen naam en datum.

De gravure staat meestal aan de binnenkant van de ring.  
Nog duidelijker zichtbaar wordt ze aan de buitenkant van de ring.   
Maar ook aan de zijkant van een ring is vanaf een bepaalde hoogte 
een gravure mogelijk. Laat uw creativiteit de vrije loop.

En voor de kunstenaars onder u graveren we uw handgemaakte 
tekeningen in uw ringen. Een perfect voorbeeld hiervan is onderaan 
deze pagina te zien. Twee harten hebben elkaar gevonden. De ene 
kwam uit de bergen, de andere uit het noorden. Op 01-01-2016 zijn 
ze één geworden op Amrum.

Wat is er mooier dan de liefde?

www.123gold.nl  |  www.123gold.at  |  www.123gold.ch  |  www.123gold.de



28 | | 291 | Ringenset A-1988-1 2 | Ringenset A-1902-1 3 | Balringen: E-1146-2, E-1147-14, E-1147-18, E-1148-6 und E-1148-26
4 | Solitair ringen:  E-1117-4, E-1116-1 und E-1150-12 5 | Sieraden ringen: E-1149-17, E-1150-37, E-1149-22  
6 | Sieraden ringen: E-1149-23, E-1150-11, E-1149-9 7 | Sieraden ringen: E-1150-27, E-1150-52, E-1150-17

T I J D  V O O R 
M E E R  K L E U R

Sieraden zijn leuk en laten u steeds weer 
anders voor de dag komen. Deze kleurrijke 
ringen met buitengewone steenvormen 
zoals navette- of smaragdslijping zijn een 
prachtige aanvulling op de ronde briljant. 
Boven elkaar gedragen zorgen de ringen 
voor een vrolijk geheel.

Mix & match

Bij 123gold kunt u niet alleen uw verlovings-
ringen en trouwringen individueel ontwerpen 
en perfect op elkaar afstemmen.
Hetzelfde geldt voor memoire ringen, colliers 
en oorbellen.

Creëer unieke combinaties:
Memoire ringen met saffieren en gekleurde 
diamanten of bolvormige memoire ringen 
met of zonder stenen zijn mooie  
aanvullingen op uw liefdessymbolen.  
Breng afwisseling in uw leven.

L I E F D E  G E V E N

Verloving, bruiloft, en daarna? Er is altijd wel een gelegenheid om een sieraad cadeau te geven.
Houd de belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast met sieraden.
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30 | | 31| 31Pagina 31: Trouwringen Q-1570-1
Uitgever: Conftec GmbH, Siemensstr. 21, 61352 Bad Homburg, Duitsland. Contact: info@123gold.de
De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen of fouten. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld.

W I J  S TA A N  V O O R  U  K L A A R

U N I E K  A D V I E S

Wij zijn de experts voor verlovingsringen, trouwringen, memoire ringen en  
diamanten. Ons advies is professioneel en authentiek. Met onze grote hoeveelheid 
modellen bieden we een absoluut onvergelijkbare wereld van trouwringen.

Volg ons via:

KOM LANGS OF MAAK EEN 
AFSPRAAK PER TELEFOON 
OF ONLINE. WE HOPEN U 
SNEL TE ZIEN.

Steinberg Trouwringen Centrum  
Amsterdam

Steinberg Ringfabriek Amsterdam bv
Van Baerlestraat 15
1071 AM Amsterdam
Tel.: +31-(0)20-3034513
E-Mail: amsterdam@123gold.nl

Steinberg Trouwringen Centrum  
Rotterdam
Steinberg Ringfabriek bv
Meent 3
3011 JA Rotterdam
Tel.: +31-(0)10-4120905
E-Mail: rotterdam@123gold.nl
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Solitaire Q-1593-1
Ringenset Q-1410-1

Vertrouwen is goed, GIA is beter.

Alleen de meest hoogwaardige diamanten ter wereld 
worden voor onze sieradencollecties gebruikt. Om deze 
uitstekende kwaliteit te kunnen waarborgen, hebben de 
diamanten van onze Premium Selectie een GIA certifi-
caat, een excellente slijpvorm, een excellente polijsting 
en een excellente symmetrie.

Niets laat vrouwen zo stralen als fonkelende diaman-
ten. In een zetting van goud of platina zijn ze gewoon-
weg onweerstaanbaar.

Bij 123gold, uw trouwring- en diamantspecialist, vindt 
u sieraden om verliefd op te worden. Overtuig uzelf 
op www.123gold.nl

E X C E L L E N T E  D I A M A N T E N

Fascinerend en waardevol - 123gold biedt de mooiste diamanten tegen de beste prijs.
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