


UNIEKE VINGERAFDRUKSIERADEN

Persoonlijk & tastbaar
Royolz is ontworpen door een creatief duo met passie voor  
innovatie. Door gebruik te maken van een innovatief procedé 
is Royolz het eerste bedrijf ter wereld met unieke, doorzichtige 
en tastbare vingerafdruk sieraden. Elk sieraad is voorzien 
van een persoonlijke vingerafdruk dat door middel van de 
‘verloren was methode’ in het sieraad wordt aangebracht. 
Deze unieke procedure zorgt er voor dat (bijna) elk model  
gerealiseerd kan worden. Vanuit creativiteit en passie voor 
ontwerpen, denkt Royolz graag met u mee in maatwerk. 
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HANGERS

Binnen de Royolz collectie zijn de mogelijkheden  
eindeloos, zo ook bij de hangers. Iedere vingerafdruk 
is uniek, zo ook onze sieraden. Het karakteristieke van 
de vingerafdruk, wordt door ons vormgegeven in 
kwalitatief hoogwaardig edelmetaal.  

Extra mogelijkheden 
Naast de vingerafdruk is er bij ieder sieraad een  
toevoeging mogelijk. Zo is er de mogelijkheid om as 
toe te voegen. Dit realiseren wij door het creëren van 
een as compartiment in het sieraad, waarbij er de keuze 
is uit verschillende kleuren hars. Naast of in plaats van 
een as compartiment is er altijd de mogelijkheid om 
een zirkonia of briljant toe te voegen. 
Zie onze website voor meer informatie.

RJP 007

RJP 002 RJP 002 AC

Royolz hangers met &
zonder as compartiment   

RJP 007 AC
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RJM 903 RJM 905RJM 901 RJM 901 AC

RJP 001 RJP 004 RJP 005 RJP 010

RJP  001 AC RJP  004 AC RJP  005 AC RJP 010 AC

Royolz hangers met & zonder as compartiment   

EDELMETAAL IS METAAL DAT ZIJN KWALITEIT, 
ZUIVERHEID EN WAARDE BEHOUDT
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Persoonlijk & variaties
Dankzij de innovatieve procedure waarmee wij de sieraden 
vervaardigen, is bijna elk model te realiseren. Dit maakt  
Royolz tot een collectie met oneindig veel mogelijkheden. 
Vanuit de basis maakt Royolz sieraden met een vingerafdruk. 
Maar ook zonder vingerafdruk denken wij graag met u mee. 
Onze creativiteit staat nooit stil. 
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RJR 308

RJR 304

RJR  302 RJR  306

RJR  303.0010

RJR 301

RJR  303.007 RJR  307 
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Persoonlijk & tastbaar

FEEL YOUR LOVED ONES      

Een sieraad uit de Royolz collectie; 
een  tastbare verbintenis voor ieder moment.
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schakel
verbinding

Feel your loved ones
DE LETTERS R (ROYOLZ) EN J (JEWELLERY) 
VORMEN SAMEN EEN GEZAMENLIJKE SCHAKEL

Een schakel wordt veel gebruikt bij sieraden, maar staat ook voor verbinding. De sieraden 
van Royolz staan symbool voor verbindingen tijdens vele verschillende momenten in 
het leven. Een stel wat in het huwelijk treedt, verbindt zich door de woorden ‘Ja, ik wil’ 
uit te spreken, waarnaar er ringen uitgewisseld worden. Twee ringen die symbolisch een 
verbintenis vormen omdat de tussenschakel liefde is. Voor altijd ‘verbonden’ aan elkaar. 
Na het verlies van een dierbare staat het dragen van de vingerafdruk symbool voor de 
verbintenis die er ooit was. Het dragen van het sieraad vertaalt het gevoel dat je samen  
tastbaar ‘verbonden’ blijft. 
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open & dichte 
vingerafdruk 



RJP 010 RJP 003 RJP 001 RJP 008

RJP 014 RJP 009RJP 012 RJP 006

FEEL YOUR LOVED ONES      

UNIEKE VINGERAFDRUKSIERADEN

Persoonlijk & tastbaar
Een sieraad uit de Royolz collectie;
een tastbare verbintenis voor ieder moment.
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EMMERALD & BULLA
Collection
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UNIEKE VINGERAFDRUKSIERADEN 

Persoonlijk & verbintenissen  
De  trouwdag wordt als één van de mooiste dagen uit het leven gezien. De dag waarbij de verbintenis tussen 
twee personen wordt bezegeld, mede door het uitwisselen van ringen. Ringen als uiting van liefde en trouw. Juist 
ook voor deze bijzondere dag denkt Royolz graag met u mee. Niets is persoonlijker dan een trouwring met jullie  
vingerafdruk.   

Ooit komt de dag van het onvermijdelijke afscheid. Afscheid nemen van elkaar, maar niet van de verbindende 
schakel in elkaars harten. Bij dit moment in het leven denkt Royolz graag met u mee. Vormgeven vanuit bestaande 
sieraden of opnieuw kijken naar het weergeven van de symboliek van jullie liefde.   

Twee ringen, schakels, zonder verbintenis
want die verbinding wordt 
slechts dan gevormd
als de tussenschakel liefde is.

Twee levens, oneindig in verbintenis,
want die verbinding zal ook 
na de dood blijven
omdat de tussenschakel liefde is

Als de 
tussenschakel 
liefde is
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Feel your loved ones

ROYOLZ

FINGERPRINT JEWELRY

E info@royolz.com

W www.royolz.com

UW GARANTIE VOOR KWALITEIT

EN EERLIJKHEID

Deze exclusieve ontwerpen zijn alle individueel door

onze ambachtslieden handgemaakt. De unieke voelbare 

vingerafdruk(ken) is/zijn op een innovatieve wijze in het 

sieraad aangebracht.

Ieder sieraad wordt zorgvuldig en volgens onze 

kwaliteitsaspecten persoonlijk gecontroleerd en 

goedgekeurd.

UW ROYOLZ DEALER

ECHTHEIDSCERTIFICAAT 

Kwaliteit & eerlijkheid   
Het Royolz sieraad wordt met zorg en aandacht voor u gemaakt en wordt altijd geleverd met een echtheidscertificaat.  
Op dit certificaat staat de door u aangeleverde vingerafdruk en ziet u het gebruikte gedeelte voor uw sieraad. 

MAATWERK  

Persoonlijk & uniek 
De Royolz collectie bestaat uit een uitgebreide collectie die constant in beweging is. Naast deze uitgebreide  
collectie denken wij graag mee met uw wensen in de vorm van maatwerk. Het is onze passie om samen met u een 
sieraad te ontwerpen naar uw wens.  Wij waarborgen de juiste balans tussen kwaliteit, draagcomfort en uitstraling. 
Wij gaan op zoek naar de beste technische mogelijkheden om samen met u tot een persoonlijk en uniek sieraad 
te komen.       
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royolz.com

@royolzofficial @royolzofficial


