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Van Penninkhof 
TadBlu Collectie 



The Lazio Bracelet - BlackThe Lazio Bracelet - Black

TB-BR-LAZ-BL-STB-BR-LAZ-BL-S
TB-BR-LAZ-BL-MTB-BR-LAZ-BL-M
TB-BR-LAZ-BL-LTB-BR-LAZ-BL-L
TB-BR-LAZ-BL-XLTB-BR-LAZ-BL-XL

The Lazio Bracelet - BrownThe Lazio Bracelet - Brown

TB-BR-LAZ-BR-STB-BR-LAZ-BR-S
TB-BR-LAZ-BR-MTB-BR-LAZ-BR-M
TB-BR-LAZ-BR-LTB-BR-LAZ-BR-L
TB-BR-LAZ-BR-XLTB-BR-LAZ-BR-XL

The Lazio Bracelet - CognacThe Lazio Bracelet - Cognac

TB-BR-LAZ-CO-STB-BR-LAZ-CO-S
TB-BR-LAZ-CO-MTB-BR-LAZ-CO-M
TB-BR-LAZ-CO-LTB-BR-LAZ-CO-L
TB-BR-LAZ-CO-XLTB-BR-LAZ-CO-XL

De Heren Armbanden van TadBlu 
in glad of gevlochten leder zijn een 
stijlvol sieraad voor iedere man. 

Het leder koord gaat door de ashou-
der zodat deze nooit kan loskomen. 
Zowel de ashouder als de magneti-
sche sluiting zijn gemaakt van puur 
316 roestvrij staal. De ashouder heeft 
een grotere vulruimte en kan wel een 
halve theelepel as of haar bevatten.

De gladde armbanden zijn gemaakt 
van een sterk en stoer rundsleder. 
De gevlochten armbanden zijn 
gemaakt van soepel varkensleder. 
Tevens zijn er stoere armbanden 
gemaakt met sterk scheepskoord.

Heren Armbanden
TadBlu collectie

The Vilano Bracelet - BlackThe Vilano Bracelet - Black

TB-BR-ViL-BL-STB-BR-ViL-BL-S
TB-BR-ViL-BL-MTB-BR-ViL-BL-M
TB-BR-ViL-BL-LTB-BR-ViL-BL-L
TB-BR-ViL-BL-XLTB-BR-ViL-BL-XL

The Vilano Bracelet - BrownThe Vilano Bracelet - Brown

TB-BR-ViL-BR-STB-BR-ViL-BR-S
TB-BR-ViL-BR-MTB-BR-ViL-BR-M
TB-BR-ViL-BR-LTB-BR-ViL-BR-L
TB-BR-ViL-BR-XLTB-BR-ViL-BR-XL

The Vilano Bracelet - CognacThe Vilano Bracelet - Cognac

TB-BR-ViL-CO-STB-BR-ViL-CO-S
TB-BR-ViL-CO-MTB-BR-ViL-CO-M
TB-BR-ViL-CO-LTB-BR-ViL-CO-L
TB-BR-ViL-CO-XLTB-BR-ViL-CO-XL

Pols omvang   Centimeters
S     15.0 - 16.9
M    17.0 - 18.4
L    18.5 - 20.4 
XL    20.5 - 22.0

*De maten hebben betrekking op de precieze polsomvang!

Tadblu TBB 101 Tadblu Barrel bracelet braided TBB 
101 Tadblu Barrel bracelet braided Leather black   Mens 
Bracelet Braided Leather Black item: TB-BB1 – S/M/L/XL 
Mens Bracelets Mens Bracelet Gevlochten Leder zwart 
item: TB-BB1 – S/M/L/XL MRP: € 179.00 

Tadblu TBB 001 Tadblu Barrel bracelet Leather Tadblu TBB 001 
Tadblu Barrel bracelet Leather black  TB-BL1 – S/M/L/XL Mens 
Bracelet Leder Zwart item: TB-BL1 – S/M/L/XL MRP: € 179.00 
2018-05-16-12-19-34-BRadius8Smoothing4 tadblu-tbb-001-tad-
blu-barrel-bracelet-leather-black Tadblu TBB 102 Tadblu Barrel bracelet braided TBB 102 

Tadblu Barrel bracelet braided Leather brown  TB-BB2 
– S/M/L/XL Mens Bracelets Mens Bracelet Gevlochten 
Leder Bruin item: TB-BB2 – S/M/L/XL MRP: € 179.00

Tadblu TBB 002 Tadblu Barrel bracelet Leather Tadblu 
TBB 002 Tadblu Barrel bracelet Leather Cognac-coloured  
item: TB-BL2 – S/M/L/XL Mens Bracelets Mens Bracelet 
Bruin Leder item: TB-BL2 – S/M/L/XL MRP: € 179.00 

Tadblu TBB 102 Tadblu Barrel bracelet braided Tadblu 
TBB 102 Tadblu Barrel bracelet braided Leather brown  
TB-BB3 – S/M/L/XL  Mens Bracelets Mens Bracelet 
Gevlochten Leder Bruin item: TB-BB3 – S/M/L/XL MRP: 
€ 179.00

Tadblu
TBB 002 Tadblu Barrel bracelet Leather
Tadblu
TBB 002 Tadblu Barrel bracelet Leather Cognac-coloured
ARTICLE CODE TBB002M
TB-BL3 – S/M/L/XL
Mens Bracelets
Mens Bracelet Leder Cognac
item: TB-BL3 – S/M/L/XL
MRP: € 179.00

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/braided-black
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-lazio-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-lazio-bracelet-1
https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Men
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-vilano-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/new-product
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/smooth-brown-1


Tadblu Heren armbanden met koord
De TadBlu Heren Armbanden met koord zijn een modern sieraad 
voor iedere man. De armbanden zijn gemaakt met een sterk en stoer 
scheepskoord. Ze zijn verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren en 4 maten.

The Lago Bracelet - Green BlackThe Lago Bracelet - Green Black

TBB-LAG-GB-STBB-LAG-GB-S
TB-BR-LAG-GB-MTB-BR-LAG-GB-M
TB-BR-LAG-GB-LTB-BR-LAG-GB-L
TB-BR-LAG-GB-XLTB-BR-LAG-GB-XL

The Lago Bracelet - Brown BlueThe Lago Bracelet - Brown Blue

TB-BR-LAG-BB-STB-BR-LAG-BB-S
TB-BR-LAG-BB-MTB-BR-LAG-BB-M
TB-BR-LAG-BB-LTB-BR-LAG-BB-L
TB-BR-LAG-BB-XLTB-BR-LAG-BB-XL

The Lago Bracelet - Blue WhiteThe Lago Bracelet - Blue White

TB-BR-LAG-BW-STB-BR-LAG-BW-S
TB-BR-LAG-BW-MTB-BR-LAG-BW-M
TB-BR-LAG-BW-LTB-BR-LAG-BW-L
TB-BR-LAG-BW-XLTB-BR-LAG-BW-XL

The Lago Bracelet - BlackThe Lago Bracelet - Black

TB-BR-LAG-BL-STB-BR-LAG-BL-S
TB-BR-LAG-BL-MTB-BR-LAG-BL-M
TB-BR-LAG-BL-LTB-BR-LAG-BL-L
TB-BR-LAG-BL-XLTB-BR-LAG-BL-XL

The Lago Bracelet - Sand BrownThe Lago Bracelet - Sand Brown

TB-BR-LAG-SB-STB-BR-LAG-SB-S
TB-BR-LAG-SB-MTB-BR-LAG-SB-M
TB-BR-LAG-SB-LTB-BR-LAG-SB-L
TB-BR-LAG-SB-XLTB-BR-LAG-SB-XL

vTBB 201 Tadblu Barrel bracelet Naval Rope Black-Petrol  TB-BC4 – 
S/M/L/XL Mens Bracelet Koord in zwart en petroleum item: TB-BC4 – 
S/M/L/XL MRP: € 179.00  Herinneringsarmband assieraad assieraden urn  
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden  
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad 
hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela

Tadblu TBB 202 Tadblu Barrel bracelet Naval Rope Brown-Navy Mens Bracelets TB-BC1 
– S/M/L/XL Mens Bracelet Koord in Zwart item: TB-BC1 – S/M/L/XL MRP: € 179.00 
Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een haaksluiting, met een ge-
vlochten scheepskoord in zwart. Herinneringsarmband assieraad assieraden urn  gedenk-
sieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden  assieraad ring assieraad 
goud assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom assieraad 
man assieraad dela

Tadblu TBB 202 Tadblu Barrel bracelet Naval Tadblu TBB 202 Tadblu Barrel 
bracelet Naval Rope Brown-Navy  TB-BC5 – S/M/L/XL Mens Bracelets Mens 
Bracelet Koord Bruin en Marine item: TB-BC5 – S/M/L/XL MRP: € 179.00  
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn  gedenksieraad zilver goud. 
Diverse handgemaakte herinneringssieraden  assieraad ring assieraad goud 
assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom 
assieraad man assieraad dela 

  Tadblu TBB 203 Tadblu Barrel bracelet Naval Rope Denim  TB-BC7 – S/M/L/
XL Mens Bracelets Mens Bracelet Koord in Zandkleur item: TB-BC7 – S/M/L/
XL MRP: € 179.00 Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met 
een haaksluiting, met een gevlochten scheepskoord in gouden zandkleur. Her-
inneringsarmband assieraad assieraden urn  gedenksieraad zilver goud. Diverse 
handgemaakte herinneringssieraden  assieraad ring assieraad goud assieraad 
armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom assieraad man 
assieraad dela

 Tadblu TBB 203 Tadblu Barrel bracelet Naval Tadblu TBB 203 Tadblu Barrel 
bracelet Naval Rope Denim  TB-BC6 – S/M/L/XL Mens Bracelets Mens Bracelet 
Cord in Jeans item: TB-BC6 – S/M/L/XL MRP: € 179.00 Herinneringsarm-
band met ashouder in stainless steel met een haaksluiting, met een gevlochten 
scheepskoord in jeansblauw en lichtgrijs. Herinneringsarmband assieraad assie-
raden urn  gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssiera-
den  assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad 
hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela  

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/cord-petrol
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/brown-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/copy-of-cord-black
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/cord-black
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/cord-light-brown


Tadblu
TCB003 Tadblu Charm bracelet Leather Oyster
Tadblu
TCB003 Tadblu Charm bracelet Leather Oyster
ARTICLE CODE TCB003S
TB-CL13 – XS / XL
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Oester
item: TB-CL13 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een 
magnetische sluiting, in oesterkleurig leder.
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-oester/
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carduc-
ci-bracelet-4

The Carducci Bracelet - BlackThe Carducci Bracelet - Black

TB-BR-CAR-BL-XSTB-BR-CAR-BL-XS
TB-BR-CAR-BL-STB-BR-CAR-BL-S
TB-BR-CAR-BL-MTB-BR-CAR-BL-M
TB-BR-CAR-BL-LTB-BR-CAR-BL-L
TB-BR-CAR-BL-XLTB-BR-CAR-BL-XL

The Carducci Bracelet - CognacThe Carducci Bracelet - Cognac

TB-BR-CAR-CO-XSTB-BR-CAR-CO-XS
TB-BR-CAR-CO-STB-BR-CAR-CO-S
TB-BR-CAR-CO-MTB-BR-CAR-CO-M
TB-BR-CAR-CO-LTB-BR-CAR-CO-L
TB-BR-CAR-CO-XLTB-BR-CAR-CO-XL

The Carducci Bracelet - YellowThe Carducci Bracelet - Yellow

TB-BR-CAR-YE-XSTB-BR-CAR-YE-XS
TB-BR-CAR-YE-STB-BR-CAR-YE-S
TB-BR-CAR-YE-MTB-BR-CAR-YE-M
TB-BR-CAR-YE-LTB-BR-CAR-YE-L
TB-BR-CAR-YE-XLTB-BR-CAR-YE-XL

The TadBlu Dames Armbanden zijn 
een prachtig, tijdloos sieraad. 
Ze passen in iedere stijl en zijn 
makelijk te combineren met andere 
sieraden. Ze zijn gemaakt van 4 fijne 
leerkoorden. De druppelvormige 
ashouder omvat 2 koorden zodat 
deze nooit kan loskomen.

De druppelvormige ashouder kan 
wel een kwart theelepel as of haar 
bevatten. Zowel de ashouder als de 
magnetische sluiting zijn gemaakt 
van puur 316 roestvrij staal.

Dames Armbanden
TadBlu collectie

The Carducci Bracelet - GreenThe Carducci Bracelet - Green

TB-BR-CAR-GR-XSTB-BR-CAR-GR-XS
TB-BR-CAR-GR-STB-BR-CAR-GR-S
TB-BR-CAR-GR-MTB-BR-CAR-GR-M
TB-BR-CAR-GR-LTB-BR-CAR-GR-L
TB-BR-CAR-GR-XLTB-BR-CAR-GR-XL

The Carducci Bracelet - PearlThe Carducci Bracelet - Pearl

TB-BR-CAR-PE-XS TB-BR-CAR-PE-XS 
TB-BR-CAR-PE-STB-BR-CAR-PE-S
TB-BR-CAR-PE-MTB-BR-CAR-PE-M
TB-BR-CAR-PE-LTB-BR-CAR-PE-L
TB-BR-CAR-PE-XLTB-BR-CAR-PE-XL

The Carducci Bracelet - BronzeThe Carducci Bracelet - Bronze

TB-BR-CAR-BR-XSTB-BR-CAR-BR-XS
TB-BR-CAR-BR-STB-BR-CAR-BR-S
TB-BR-CAR-BR-MTB-BR-CAR-BR-M
TB-BR-CAR-BR-LTB-BR-CAR-BR-L
TB-BR-CAR-BR-XLTB-BR-CAR-BR-XL

Pols omvang   Centimeters
XS     14.0 - 14.9
S    15.0 - 16.9
M    17.0 - 18.4 
L    18.5 - 20.4
XL    20.5 - 22.0
*De maten hebben betrekking op de precieze polsomvang!

Tadblu TCB 001 Tadblu Charm bracelet 
Leather Gray Tadblu TCB 001 Tadblu Charm 
bracelet Leather Gray   TB-CL14 – XS / XL 
Charm Bracelets Charm Bracelet Leder Grijs 
item: TB-CL14 – XS / XL MRP: € 179.00 Herin-
neringsarmband met asruimte in roestvrij staal 
met een magnetische sluiting, in grijs leder. 
Tadblu Charm Bracelets zijn verkrijgbaar in 
maten XS – XL. Alle maten zijn gebaseerd op 
de precieze polsomvang. Raadpleeg onze ma-
tentabel voor meer info: Herinneringsarmband 
met ashouder in stainless steel met een haak-
sluiting, met een gevlochten scheepskoord in 
gouden zandkleur. Herinneringsarmband assie-
raad assieraden urn  gedenksieraad zilver goud. 
Diverse handgemaakte herinneringssieraden  
assieraad ring assieraad goud assieraad arm-
band assieraad zilver assieraad hart assieraad 
levensboom assieraad man assieraad dela

Tadblu
TCB003 Tadblu Charm bracelet Leather Oyster
Tadblu
TCB003 Tadblu Charm bracelet Leather Oyster
ARTICLE CODE TCB003S
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-petrol/
TB-CL9 – XS / XL
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Petrol
item: TB-CL9 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een magnetische 
sluiting, in petrol leder.
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet 
Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een haakslui-
ting, met een gevlochten scheepskoord in gouden zandkleur.
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad 
hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela

  Tadblu TCB002 Tadblu Charm 
bracelet Leather Tadblu TCB002 
Tadblu Charm bracelet Leather Cog-
nac-coloured  https://tadblu.com/nl/
charm-bracelet-leder-grijs/ TB-CL3 
– XS / XL Charm Bracelets Charm 
Bracelet Leder Cognac item: TB-
CL3 – XS / XL MRP: € 179.00 https://
tadblu.com/nl/charm-bracelet-le-
der-cognac/ Herinneringsarmband 
met asruimte in roestvrij staal met een 

Tadblu TCB002 Tadblu Charm bracelet Leather 
TB-CL8 – XS / XL TCB002 Tadblu Charm bracelet 
Leather Cognac-coloured
ARTICLE CODE TCB002S
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-grijs/    
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-geel/ 
Charm Bracelets  Charm Bracelet Leder Geel item: 
TB-CL8 – XS / XL MRP: € 179.00 VIND EEN WIN-
KEL Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij 
staal met een magnetische sluiting, in goudgeel leder. 
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/
the-carducci-bracelet-8 Herinneringsarmband met 
ashouder in stainless steel met een haaksluiting, met 
een gevlochten scheepskoord in gouden zandkleur. 
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn  
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte 
herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband 
assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom 
assieraad man assieraad dela

Tadblu
TCB 001 Tadblu Charm bracelet Leather
Tadblu
TCB 001 Tadblu Charm bracelet Leather Gray
ARTICLE CODE TCB001S
https://www.funeralproducts.eu/en/tcb001.html
TB-CL11 – XS / XL
Charm Bracelet
Charm Bracelet Leder Brons
item: TB-CL11 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een 
magnetische sluiting, in bronskleurig leder.
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-brons/
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carduc-
ci-bracelet-4
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom 

assieraad man assieraad dela

https://www.funeralproducts.eu/nl/tcb003.html
TCB 003 Tadblu Charm bracelet Leder Oyster
TCB 003 Tadblu Charm bracelet Leder Oyster
TB-CL10 – XS / XL
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Parel
item: TB-CL10 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een mag-
netische sluiting, in parelkleurig leder.
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-parel/
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-brace-
let-7
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom assieraad 
man assieraad dela

https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Bracelets
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-8
https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Bracelets
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-7
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-4


The Carducci Bracelet - OysterThe Carducci Bracelet - Oyster

TB-BR-CAR-OY-XSTB-BR-CAR-OY-XS
TB-BR-CAR-OY-STB-BR-CAR-OY-S
TB-BR-CAR-OY-MTB-BR-CAR-OY-M
TB-BR-CAR-OY-LTB-BR-CAR-OY-L
TB-BR-CAR-OY-XLTB-BR-CAR-OY-XL

The Carducci Bracelet - Dark BlueThe Carducci Bracelet - Dark Blue

TB-BR-CAR-DB-XSTB-BR-CAR-DB-XS
TB-BR-CAR-DB-STB-BR-CAR-DB-S
TB-BR-CAR-DB-MTB-BR-CAR-DB-M
TB-BR-CAR-DB-LTB-BR-CAR-DB-L
TB-BR-CAR-DB-XLTB-BR-CAR-DB-XL

The Carducci Bracelet - GreyThe Carducci Bracelet - Grey

TB-BR-CAR-GRE-XSTB-BR-CAR-GRE-XS
TB-BR-CAR-GRE-STB-BR-CAR-GRE-S
TB-BR-CAR-GRE-MTB-BR-CAR-GRE-M
TB-BR-CAR-GRE-LTB-BR-CAR-GRE-L
TB-BR-CAR-GRE-XLTB-BR-CAR-GRE-XL

The Carducci Bracelet - RedThe Carducci Bracelet - Red

TB-BR-CAR-RE-XSTB-BR-CAR-RE-XS
TB-BR-CAR-RE-STB-BR-CAR-RE-S
TB-BR-CAR-RE-MTB-BR-CAR-RE-M
TB-BR-CAR-RE-LTB-BR-CAR-RE-L
TB-BR-CAR-RE-XLTB-BR-CAR-RE-XL

The Carducci Bracelet - PinkThe Carducci Bracelet - Pink

TB-BR-CAR-PI-XSTB-BR-CAR-PI-XS
TB-BR-CAR-PI-STB-BR-CAR-PI-S
TB-BR-CAR-PI-MTB-BR-CAR-PI-M
TB-BR-CAR-PI-LTB-BR-CAR-PI-L
TB-BR-CAR-PI-XLTB-BR-CAR-PI-XL

Tadblu
TCB 001 Tadblu Charm bracelet Leather Gray
ARTICLE CODE TCB001S
TB-CL12 – XS / XL
https://tadblu.com/nl/charm-bracelets
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-blauw/
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Blauw
item: TB-CL12 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een magnetische sluiting, in marineblauw leder.
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-5
Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een haaksluiting, met een gevlochten scheepskoord in 
gouden zandkleur.
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom assieraad man 
assieraad dela

https://store.funeralwise.com/products/women-s-cre-
mation-urn-teardrop-charm-bracelet-by-tadblu?vari-
ant=32313582190654
WOMEN’S CREMATION URN TEARDROP CHARM BRACE-
LET BY TADBLU
#cremation-jewelry #womens-cremation-jewelry #womens-me-
morial-jewelry #cremation-bracelet #womens-cremation-brace-
let #memorial-jewelry #cremation-urn-bracelet #cremati-
on-charm-bracelet #teardrop-cremation-urn-bracelet
https://tadblu.com/nl/charm-bracelets
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-rood/
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Rood
item: TB-CL15 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een 
magnetische sluiting, in rood leder.
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carduc-
ci-bracelet-2
Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een 
haaksluiting, met een gevlochten scheepskoord in gouden zand-
kleur.
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinnerings-
sieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver 
assieraad hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela

https://www.funeralproducts.eu/nl/tcb003.html
TCB 003 Tadblu Charm bracelet Leder Oyster
TCB 003 Tadblu Charm bracelet Leder Oyster
TB-CL10 – XS / XL
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Parel
item: TB-CL10 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een magnetische 
sluiting, in parelkleurig leder.
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-parel/
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-7
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assieraad hart assieraad levensboom assieraad man assie-
raad dela

http://cremationproducts.ie/ash-jewellery/tadblu/tb-cc18/
Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een 
haaksluiting, met een gevlochten scheepskoord in gouden zand-
kleur.
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinnerings-
sieraden 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver 
assieraad hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela
TB-CC18

Category: Charm Bracelets
Name: Charm Bracelet Waxed Cotton Pink
Details: Memorial ash bracelet in stainless steel with a magnetic 
clasp in four thin waxed cotton cords in pink.
Tadblu Charm bracelets are available in sizes small, medium and 
large. Measurements given pertain to the wrist circumference:
TB-CL16 – XS / XL
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Roze
item: TB-CL16 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een 
magnetische sluiting, in roze leder.
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carduc-
ci-bracelet-6

TCB 001 Tadblu Charm bracelet Leather Gray
https://www.funeralproducts.eu/en/tcb001.html
Tadblu
TCB 001 Tadblu Charm bracelet Leather Gray
ARTICLE CODE TCB001S
TB-CL14 – XS / XL
https://tadblu.com/nl/charm-bracelets
Charm Bracelets
Charm Bracelet Leder Grijs
item: TB-CL14 – XS / XL
MRP: € 179.00
VIND EEN WINKEL
Herinneringsarmband met asruimte in roestvrij staal met een magneti-
sche sluiting, in grijs leder.
https://tadblu.com/nl/charm-bracelet-leder-grijs/
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-3

Herinneringsarmband met ashouder in stainless steel met een haakslui-
ting, met een gevlochten scheepskoord in gouden zandkleur.
Herinneringsarmband assieraad assieraden urn 
gedenksieraad zilver goud. Diverse handgemaakte herinneringssiera-
den 
assieraad ring assieraad goud assieraad armband assieraad zilver assie-
raad hart assieraad levensboom assieraad man assieraad dela

https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Bracelets
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-5
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-3
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-2
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-carducci-bracelet-6


De Ringen en Hangers zijn gezet met 
echte halfedelstenen. Zij komen uit 
alle delen van de wereld en zijn met 
grote zorg handgeslepen tot een 
ronde bead van 10 mm.

Van halfedelstenen wordt gezegd dat 
ze “speciale krachten” hebben. 
Ze brengen de drager rust of troost, 
balans of vreugde.

Dames 
Ringen & Hangers
TadBlu collectie

Belangrijk! Halfedelstenen zijn natuurlijke producten. Ieder heeft zijn unieke uiterlijk:
kleur en tekening kunnen varieren van de foto’s op de website en in de catalogus.

Van Blauwe Agaat wordt gezegd dat het een aardende, stabiliserende en beschermende steen is. Ze bevordert innerlijke rust en zelfreflectie.
Blauwe Agaat is licht transparant en zal warmer ogen in een gouden zetting en koeler in een stalen zetting.
Groene agaat is Aardend, stabiliserend en beschermend. Ze bevordert innerlijke rust en een kalme en nuchtere houding.
Rode agaat is stabiel en beschermend Het bevordert innerlijke vrede en rust.
Amethist Beschermend en spiritueel. Het bevordert het denken en de intuïtie en brengt inzichten.
Blauwe goudsteen De ultieme brenger van vrede en stabiliteit. Ze is zeer geschikt voor angstige en paniekerige mensen.
Kyaniet Een zeer vreedzame edelsteen, die zijn energie zacht en in balans brengt. Hij brengt gezondheid en bevordert het kunnen uitspre-
ken van gevoelens.
Grijze maansteen Kalmeert bezorgde en angstige mensen. Deze steen werkt zeer goed voor intuitieve en gevoelige personen.
Van Parelmoer wordt gezegd dat het een een zachte en reinigende energie heeft die innerlijke vrede, rust en verlichting brengt. Parelmoer is 
ondoorzichtig met een prachtig glanzend oppervlak.
Van Zwarte Onyx wordt gezegd dat het een steen is die evenwicht en balans brengt. Ze bevordert analytisch denken, logica en concentratie.
Zwarte Onyx is ondoorzichtig en helemaal zwart.
Rozenkwarts Heeft een milde, zachte werking en werkt kalmerend bij verdriet en trauma’s. Ze bevordert empathie, openheid en behulp-
zaamheid.
Zwarte rutielkwarts Opbeurend en kalmerend. Draag deze edelsteen in crisissituaties. Het vermindert angst, fobieën en bezorgdheid.
Gouden rutielkwarts Reinigt het aura en voorziet van energie. Helpt negatieve energie verdrijven en het verleden los te laten.
Aardbeienkwarts Brengt vreugde en positiviteit. Ze helpt de drager om luchtiger en met meer humor naar het leven te kijken.
Tijgeroog Beschermend, richt de aandacht naar binnen en naar het grotere geheel Ze beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf en 
geeft inzicht in onszelf en anderen.

Gedenksieraad as ring edelsteen Tadblu
De as ringen hebben een grote vulruimte en er is keuze uit wel 14 half edelstenen die op de vulruimte geschroefd 
wordt. Als u de as wilt zien dan is er de mogelijkheid om de helder glas as hanger te bestellen. U ziet hier de as of 
kleine herinneringen zichtbaar aan de oppervlakte. De hangers en ringen zijn verkrijgbaar in goud (hard goud 
met een 316 edelstalen binnenkant) Hard Goud is 99.8 procent puur 24 karaat goud, gemengd met Kobalt om het 
zeer vast te maken, of in puur 316 roestvast staal.

https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Rings


The Kyanite RingThe Kyanite Ring

TB-RI-KYA-SBL-16TB-RI-KYA-SBL-16
TB-RI-KYA-SBL-17TB-RI-KYA-SBL-17
TB-RI-KYA-SBL-18TB-RI-KYA-SBL-18
TB-RI-KYA-SBL-19TB-RI-KYA-SBL-19

The Grey Moonstone RingThe Grey Moonstone Ring

TB-RI-MOO-SGR-16TB-RI-MOO-SGR-16
TB-RI-MOO-SGR-17TB-RI-MOO-SGR-17
TB-RI-MOO-SGR-18TB-RI-MOO-SGR-18
TB-RI-MOO-SGR-19TB-RI-MOO-SGR-19

The Rose Quartz RingThe Rose Quartz Ring

TB-RI-QUA-SRO-16TB-RI-QUA-SRO-16
TB-RI-QUA-SRO-17TB-RI-QUA-SRO-17
TB-RI-QUA-SRO-18TB-RI-QUA-SRO-18
TB-RI-QUA-SRO-19TB-RI-QUA-SRO-19

The Strawberry Quartz RingThe Strawberry Quartz Ring

TB-RI-QUA-SST-16TB-RI-QUA-SST-16
TB-RI-QUA-SST-17TB-RI-QUA-SST-17
TB-RI-QUA-SST-18TB-RI-QUA-SST-18
TB-RI-QUA-SST-19TB-RI-QUA-SST-19

The Tiger’s Eye RingThe Tiger’s Eye Ring

TB-RI-TIG-SBR-16TB-RI-TIG-SBR-16
TB-RI-TIG-SBR-17TB-RI-TIG-SBR-17
TB-RI-TIG-SBR-18TB-RI-TIG-SBR-18
TB-RI-TIG-SBR-19TB-RI-TIG-SBR-19

The Mother of Pearl RingThe Mother of Pearl Ring

TB-RI-PEA-SWH-16TB-RI-PEA-SWH-16
TB-RI-PEA-SWH-17TB-RI-PEA-SWH-17
TB-RI-PEA-SWH-18TB-RI-PEA-SWH-18
TB-RI-PEA-SWH-19TB-RI-PEA-SWH-19

The Black Rutilated Quartz RingThe Black Rutilated Quartz Ring

TB-RI-QUA-SBL-16TB-RI-QUA-SBL-16
TB-RI-QUA-SBL-17TB-RI-QUA-SBL-17
TB-RI-QUA-SBL-18TB-RI-QUA-SBL-18
TB-RI-QUA-SBL-19TB-RI-QUA-SBL-19

The Golden Rutilated Quartz RingThe Golden Rutilated Quartz Ring

TB-RI-QUA-SGO-16TB-RI-QUA-SGO-16
TB-RI-QUA-SGO-17TB-RI-QUA-SGO-17
TB-RI-QUA-SGO-18TB-RI-QUA-SGO-18
TB-RI-QUA-SGO-19TB-RI-QUA-SGO-19

The Black Onyx RingThe Black Onyx Ring

TB-RI-ONY-SBL-16TB-RI-ONY-SBL-16
TB-RI-ONY-SBL-17TB-RI-ONY-SBL-17
TB-RI-ONY-SBL-18TB-RI-ONY-SBL-18
TB-RI-ONY-SBL-19TB-RI-ONY-SBL-19

The Clear Glass RingThe Clear Glass Ring

TB-RI-GLA-SCL-16TB-RI-GLA-SCL-16
TB-RI-GLA-SCL-17TB-RI-GLA-SCL-17
TB-RI-GLA-SCL-18TB-RI-GLA-SCL-18
TB-RI-GLA-SCL-19TB-RI-GLA-SCL-19

The Red Agate RingThe Red Agate Ring

TB-RI-AGA-SRE-16TB-RI-AGA-SRE-16
TB-RI-AGA-SRE-17TB-RI-AGA-SRE-17
TB-RI-AGA-SRE-18TB-RI-AGA-SRE-18
TB-RI-AGA-SRE-19TB-RI-AGA-SRE-19

The Green Agate RingThe Green Agate Ring

TB-RI-AGA-SGR-16TB-RI-AGA-SGR-16
TB-RI-AGA-SGR-17TB-RI-AGA-SGR-17
TB-RI-AGA-SGR-18TB-RI-AGA-SGR-18
TB-RI-AGA-SGR-19TB-RI-AGA-SGR-19

The Blue Agate RingThe Blue Agate Ring

TB-RI-AGA-SBL-16TB-RI-AGA-SBL-16
TB-RI-AGA-SBL-17TB-RI-AGA-SBL-17
TB-RI-AGA-SBL-18TB-RI-AGA-SBL-18
TB-RI-AGA-SBL-19TB-RI-AGA-SBL-19

The Amethyst RingThe Amethyst Ring

TB-RI-AME-SPU-16TB-RI-AME-SPU-16
TB-RI-AME-SPU-17TB-RI-AME-SPU-17
TB-RI-AME-SPU-18TB-RI-AME-SPU-18
TB-RI-AME-SPU-19TB-RI-AME-SPU-19

The Blue Goldstone RingThe Blue Goldstone Ring

TB-RI-GOL-SBL-16TB-RI-GOL-SBL-16
TB-RI-GOL-SBL-17TB-RI-GOL-SBL-17
TB-RI-GOL-SBL-18TB-RI-GOL-SBL-18
TB-RI-GOL-SBL-19TB-RI-GOL-SBL-19

De TadBlu Stalen Ring heeft de looks 
van een prachtig, gewoon sieraad. 
Het geheim van de assen bevindt zich 
in de binnenkant.

De ring is gemaakt van puur 316 
roestvrij staal. Het zal nooit verkleuren 
of bladderen.De binnenruimte kan 
gevuld worden met wel een kwart 
theelepel as of haar, om daarna 
verzegeld te worden door de 
professional van het uitvaart- centrum.

Ieder van de 15 verschillende ringen 
in edelstaal wordt gezet met een 
half- edelstenen bead van 10 mm.
Halfedelstenen hebben speciale 
eigenschappen. Ze kunnen troostend, 
kalmerend werken, energie of balans 
brengen.

De edelstalen ringen zijn verkrijgbaar 
in 4 maten

Dames 
Stalen ringen

Ring formaat  Europees formaat
16   50
17   53
18   56
19   59

Ring Grijze Maansteen 
– Staal

item: TB-RS-MOG
MRP: € 199

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in RVS met 
een Grijze Maansteen 
edelsteen
Men zegt dat de Grijze 
Maansteen bezorgde 
en angstige mensen 
kalmeert. Deze steen 
werkt zeer goed voor 
intuitieve en gevoelige 
personen.

https://tadblu.com/nl/
ring-grijze-maansteen-
staal/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-grey-
moonstone-ring-1

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-grijze-maan-
steen-2-varianten/

Ring Tijgeroog – 
Staal

item: TB-RS-TEY
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringsring 
met asruimte in RVS 
met een Tijgeroog 
edelsteen
Men zegt dat Tijge-
roog een bescher-
mende edelsteen is 
die de aandacht naar 
binnen richt en naar 
het grotere geheel. 
Ze beschermt tegen 
negatieve invloeden 
van buitenaf en geeft 
inzicht in onszelf en 
anderen.

https://tadblu.
com/nl/ring-tijge-
roog-staal/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-ti-
ger-s-eye-ring-1

Ring Rozenkwarts – 
Staal

item: TB-RS-ROQ
MRP: € 199

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring 
met asruimte in RVS 
met een Rozenkwarts 
edelsteen
Men zegt dat de Ro-
zenkwarts een milde, 
zachte werking heeft 
en kalmerend werkt 
bij verdriet en trau-
ma’s. Ze bevordert 
empathie, openheid 
en behulpzaamheid. 
Artikelnummer: sta-
len-of-geelgoud-ver-
gulde-ring-witro-
ze-rozenkwarts_tad-
blu-ring-geel-
goud-verguld-witro-
ze-rozenkwarts_tad-
blu_1632-1633_me-
mento-aan-jou

https://tadblu.com/
nl/ring-rozen-
kwarts-staal/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-rose-
quartz-ring-1

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-rozenkwarts-2-vari-
anten/

Ring Parelmoer – 
Staal

item: TB-RS-MOP
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring in 
316 Stainless Steel, 
gezet met een Parel-
moer Cabochon.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Men zegt dat de 
zachte en reinigende 
energie van de parel 
rust, vredigheid en 
verlichting brengt.

https://tadblu.
com/nl/ring-parel-
moer-staal/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-mo-
ther-of-pearl-ring-1

Ring Zwarte Rutiel-
kwarts – Staal
Op voorraad · 
Merk: Memento 
aan jou
Stalen ring, in 
staalkleur of 
geelgoud vergulde 
kleur, asruimte 
wordt gesloten met 
schroefdeksel en 
Rutielkwarts

item: TB-RS-RQB
MRP: € 199

VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 
RVS met een Zwar-
te Rutielkwarts 
edelsteen
Men zegt dat de 
Rutielkwarts een 
opbeurende en kal-
merende edelsteen 
is. Ze kan goed 
in crisissituaties 
gedragen worden 
en vermindert 
angst, fobieën en 
bezorgdheid.
https://tadblu.com/
nl/ring-zwarte-ru-
tielkwarts-staal/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-black-rutilated-
quartz-ring-1

Ring Zwarte Onyx – 
Staal

item: TB-RS-ONB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringsring in 
316 Stainless Steel, 
gezet met een Zwarte 
Onyx edelsteen.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Van Zwarte Onyx 
wordt gezegd dat ze 
helpt om evenwicht 
en balans te bereiken. 
Ze bevordert analy-
tisch denken, logica 
en concentratie.

https://tadblu.com/
nl/ring-zwarte-onyx-
staal/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-black-
onyx-ring-1

Ring Gouden Rutiel-
kwarts – Staal

item: TB-RS-RQG
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in RVS met 
een Gouden Rutielk-
warts edelsteen
Men zegt dat de 
Gouden Rutielkwarts 
het aura reinigt en 
voorziet van energie. 
Ze helpt negatieve 
energie verdrijven 
en het verleden los te 
laten.

https://tadblu.com/
nl/ring-gouden-ru-
tielkwarts-staal/
https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/
the-golden-rutila-
ted-quartz-ring-1

Ringen
Ring Helder Glas – 
Staal

item: TB-RS-GLA
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring in 
316 Stainless Steel, 
gezet met een ca-
bochon van Helder 
Glas.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
De Ring met de 
glazen cabochon is 
zeer bijzonder. In 
dit juweel kunt u 
de assen daadwer-
kelijk zien. Dit kan 
een zeer rustgevend 
effect hebben.

https://tadblu.com/
nl/ring-helder-glas-
staal/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
clear-glass-ring-1

Urnenhemel

gedenksieraad as ring 
edelsteen Tadblu
€ 199,00* · Op voor-
raad · Merk: Urnen-
hemel
... Mooie ring die 
u aan een ketting 
kunt hangen. Hierin 
kunt u as of kleine 
herinneringen bewa-
ren., Deze as ringen 
hebben een grote 
vulruimte 
https://www.urnen-
hemel.nl/winkel/
urnen-mini/gemsto-
ne-mini/gedenksie-
raad-as-ring-edel-
steen-tadblu/

Artikelnummer: Niet 
beschikbaar Catego-
rieën: Aanbevolen 
Urnen, Assieraden, 
Gemstone Mini, Her-
inneringssieraden, 
Mini Urnen, Nieuw 
Tags: as ring, crema-
tie, cremeren, edel-
steen, gedenksieraad, 
herinneringssieraad, 
ring, sieraad, tadblu
https://tadblu.com/
nl/ringen

TB-RG-AGR  TB-RS-
AGR  TB-RG-AGG  
TB-RS-AGG  TB-
RG-AMT  TB-RS-
AMT  TB-RG-BLG  
TB-RS-BLG  TB-RG-
KYN  TB-RS-KYN  
TB-RG-MOG  TB-
RS-MOG  TB-RG-
ROQ  TB-RS-ROQ  
TB-RG-RQB  TB-RS-
RQB  TB-RG-RQG  
TB-RS-RQG  TB-
RG-STQ  TB-RS-
STQ  TB-RG-TEY  
TB-RS-TEY  TB-RG-
MOP  TB-RS-MOP  
TB-RG-ONB  TB-RS-
ONB  TB-RG-AGB  
TB-RS-AGB  TB-RG-
GLA  TB-RS-GLA

Ring Blauwe Agaat – 
Staal

item: TB-RS-AGB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringsring in 
316 Stainless Steel, 
gezet met een Zwarte 
Onyx edelsteen
De ring kan gevuld 
worden met een sub-
stantiele hoeveelheid 
as.
Van Blauwe Agaat 
wordt gezegd dat ze 
een stabiliserende, 
aardende en bescher-
mende edelsteen is. Ze 
bevordert innerlijke 
rust en zelfreflectie.

https://tadblu.com/
nl/ring-blauwe-agaat-
staal/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-blue-
agate-ring

Ringen

Ring Amethist – 
Staal

item: TB-RS-AMT
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 
RVS met een Paarse 
Amethist edelsteen
Van Amethist wordt 
gezegd dat het een 
beschermende 
spirituele edelsteen 
is. Het bevordert 
het denken en de 
intuitie en brengt 
inzichten.

https://tadblu.com/
nl/ring-amethist-
staal/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-amethyst-ring-1

Ring Blauwe Goud-
steen – Staal

item: TB-RG-BLG
MRP: € 199

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in RVS met 
een Blauwe Goud-
steen edelsteen
Blauwe Goudsteen, 
zegt men, is de ultie-
me brenger van vrede 
en stabiliteit. Ze is 
zeer geschikt voor 
angstige en panieke-
rige mensen.

https://tadblu.com/
nl/ring-blauwe-goud-
steen-staal/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-blue-
goldstone-ring-1

Ringen
Ring Groene Agaat 
– Staal

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
green-agate-ring-1

item: TB-RS-AGG
MRP: € 199

VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 
RVS met een Groe-
ne Agaat edelsteen
Van Groene Agaat 
wordt gezegd dat 
het een aardende, 
stabiliserende en 
beschermende 
steen is. Ze bevor-
dert innerlijke rust 
en een kalme en 
nuchtere houding.

Ringen
Ring Kyaniet – Staal

item: TB-RS-KYN
MRP: € 199

VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in RVS 
met een Kyaniet 
edelsteen
Van Kyaniet wordt 
gezegd dat het een 
zeer vreedzame 
edelsteen is, die zijn 
energie zacht en in 
balans brengt. Hij 
brengt gezondheid 
en bevordert het 
kunnen uitspreken 
van gevoelens.

https://tadblu.com/
nl/ring-kyaniet-
staal/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-kyani-
te-ring

https://www.memo-
rabels.com/webshop/
Ring-Kyaniet-
Staal-p261201120

Ring Aardbeien-
kwarts – Staal

item: TB-RS-STQ
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinnerings-
ring met asruimte 
in RVS met een 
Aarbeienkwarts 
edelsteen
Men zegt dat de 
aarbeienkwarts 
een edelsteen is die 
vreugde en posi-
tiviteit brengt. Ze 
helpt de drager om 
luchtiger en met 
meer humor naar 
het leven te kijken.

https://tadblu.com/
nl/ring-aardbeien-
kwarts-staal/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-strawber-
ry-quartz-ring

Ringen
Ring Rode Agaat – 
Staal

item: TB-RS-AGR
MRP: € 199

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in 18 Karaat 
Goud Vergulde RVS 
met een Rode Agaat 
edelsteen
Van Rode Agaat 
wordt gezegd dat het 
een stabiliserende en 
beschermende edel-
steen is. Het bevor-
dert innerlijke vrede 
en rust
Alle Tadblu ringen 
zijn beschikbaar in 
4 maten. Raadpleeg 
onze matentabel voor 
meer info.

https://tadblu.com/nl/
ring-rode-agaat-staal/

https://www.memen-
toaanjou.nl/pro-
duct-categorie/tadblu/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
red-agate-ring

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-kyanite-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-grey-moonstone-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-rose-quartz-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-strawberry-quartz-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-tiger-s-eye-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-mother-of-pearl-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-rutilated-quartz-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-golden-rutilated-quartz-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-onyx-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-clear-glass-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-red-agate-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-green-agate-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-agate-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-amethyst-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-goldstone-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Rings&Material=Stainless+Steel


The Kyanite RingThe Kyanite Ring

TB-RI-KYA-GBL-16TB-RI-KYA-GBL-16
TB-RI-KYA-GBL-17TB-RI-KYA-GBL-17
TB-RI-KYA-GBL-18TB-RI-KYA-GBL-18
TB-RI-KYA-GBL-19TB-RI-KYA-GBL-19

The Grey Moonstone RingThe Grey Moonstone Ring

TB-RI-MOO-GGR-16TB-RI-MOO-GGR-16
TB-RI-MOO-GGR-17TB-RI-MOO-GGR-17
TB-RI-MOO-GGR-18TB-RI-MOO-GGR-18
TB-RI-MOO-GGR-19TB-RI-MOO-GGR-19

The Rose Quartz RingThe Rose Quartz Ring

TB-RI-QUA-GRO-16TB-RI-QUA-GRO-16
TB-RI-QUA-GRO-17TB-RI-QUA-GRO-17
TB-RI-QUA-GRO-18TB-RI-QUA-GRO-18
TB-RI-QUA-GRO-19TB-RI-QUA-GRO-19

The Strawberry Quartz RingThe Strawberry Quartz Ring

TB-RI-QUA-GST-16TB-RI-QUA-GST-16
TB-RI-QUA-GST-17TB-RI-QUA-GST-17
TB-RI-QUA-GST-18TB-RI-QUA-GST-18
TB-RI-QUA-GST-19TB-RI-QUA-GST-19

The Tiger’s Eye RingThe Tiger’s Eye Ring

TB-RI-TIG-GBR-16TB-RI-TIG-GBR-16
TB-RI-TIG-GBR-17TB-RI-TIG-GBR-17
TB-RI-TIG-GBR-18TB-RI-TIG-GBR-18
TB-RI-TIG-GBR-19TB-RI-TIG-GBR-19

The Mother of Pearl RingThe Mother of Pearl Ring

TB-RI-PEA-GWH-16TB-RI-PEA-GWH-16
TB-RI-PEA-GWH-17TB-RI-PEA-GWH-17
TB-RI-PEA-GWH-18TB-RI-PEA-GWH-18
TB-RI-PEA-GWH-19TB-RI-PEA-GWH-19

The Black Rutilated Quartz RingThe Black Rutilated Quartz Ring

TB-RI-QUA-GBL-16TB-RI-QUA-GBL-16
TB-RI-QUA-GBL-17TB-RI-QUA-GBL-17
TB-RI-QUA-GBL-18TB-RI-QUA-GBL-18
TB-RI-QUA-GBL-19TB-RI-QUA-GBL-19

The Golden Rutilated Quartz RingThe Golden Rutilated Quartz Ring

TB-RI-QUA-GGO-16TB-RI-QUA-GGO-16
TB-RI-QUA-GGO-17TB-RI-QUA-GGO-17
TB-RI-QUA-GGO-18TB-RI-QUA-GGO-18
TB-RI-QUA-GGO-19TB-RI-QUA-GGO-19

The Black Onyx RingThe Black Onyx Ring

TB-RI-ONY-GBL-16TB-RI-ONY-GBL-16
TB-RI-ONY-GBL-17TB-RI-ONY-GBL-17
TB-RI-ONY-GBL-18TB-RI-ONY-GBL-18
TB-RI-ONY-GBL-19TB-RI-ONY-GBL-19

The Clear Glass RingThe Clear Glass Ring

TB-RI-GLA-GCL-16TB-RI-GLA-GCL-16
TB-RI-GLA-GCL-17TB-RI-GLA-GCL-17
TB-RI-GLA-GCL-18TB-RI-GLA-GCL-18
TB-RI-GLA-GCL-19TB-RI-GLA-GCL-19

The Red Agate RingThe Red Agate Ring

TB-RI-AGA-GRE-16TB-RI-AGA-GRE-16
TB-RI-AGA-GRE-17TB-RI-AGA-GRE-17
TB-RI-AGA-GRE-18TB-RI-AGA-GRE-18
TB-RI-AGA-GRE-19TB-RI-AGA-GRE-19

The Green Agate RingThe Green Agate Ring

TB-RI-AGA-GGR-16TB-RI-AGA-GGR-16
TB-RI-AGA-GGR-17TB-RI-AGA-GGR-17
TB-RI-AGA-GGR-18TB-RI-AGA-GGR-18
TB-RI-AGA-GGR-19TB-RI-AGA-GGR-19

The Blue Agate RingThe Blue Agate Ring

TB-RI-AGA-GBL-16TB-RI-AGA-GBL-16
TB-RI-AGA-GBL-17TB-RI-AGA-GBL-17
TB-RI-AGA-GBL-18TB-RI-AGA-GBL-18
TB-RI-AGA-GBL-19TB-RI-AGA-GBL-19

The Amethyst RingThe Amethyst Ring

TB-RI-AME-GPU-16TB-RI-AME-GPU-16
TB-RI-AME-GPU-17TB-RI-AME-GPU-17
TB-RI-AME-GPU-18TB-RI-AME-GPU-18
TB-RI-AME-GPU-19TB-RI-AME-GPU-19

The Blue Goldstone RingThe Blue Goldstone Ring

TB-RI-GOL-GBL-16TB-RI-GOL-GBL-16
TB-RI-GOL-GBL-17TB-RI-GOL-GBL-17
TB-RI-GOL-GBL-18TB-RI-GOL-GBL-18
TB-RI-GOL-GBL-19TB-RI-GOL-GBL-19

De TadBlu Gouden Ring heeft de 
looks van een prachtig, gewoon 
sieraad.Het geheim van de assen 
bevindt zich in de binnenkant.

De ring is gemaakt van Hard Goud 
met een puur 316 edelstalen binnen- 
kant. Hard Goud is 99.8 procent puur 
24 karaat goud, gemengd met Kobalt 
om het zeer vast te maken. Het wordt 
gebruikt voor medische instrumenten 
en high end edelstalen juwelen.
In de ashouder in de binnenkant wordt 
de ring gevuld met een significante 
hoeveelheid as of haar, om daarna 
verzegeld te worden door de professi-
onal van het uitvaartcentrum.

Ieder van de 15 verschillende gouden 
ringen wordt gezet met een half- edel-
stenen bead van 10 mm.

De ringen zijn verkrijgbaar in 4 maten.

Dames 
Gouden ringen

Ring formaat  Europees formaat
16   50
17   53
18   56
19   59

Ring Kyaniet – Goud

STALEN RING, 
ASRUIMTE, BLAU-
WE KYANITE, 2 
VARIANTEN

Artikelnummer: sta-
len-of-geelgoud-ver-
gulde-ring-blau-
we-kyanite_tad-
blu-ring-staal-blau-
we-kyanite_tad-
blu_1620-1621_me-
mento-aan-jou

item: TB-RG-KYN
MRP: € 249

VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 18 
Karaat Goud Ver-
gulde RVS met een 
Kyaniet edelsteen
Van Kyaniet wordt 
gezegd dat het een 
zeer vreedzame 
edelsteen is, die zijn 
energie zacht en in 
balans brengt. Hij 
brengt gezondheid 
en bevordert het 
kunnen uitspreken 
van gevoelens.

https://tadblu.com/
nl/ring-kyaniet-
goud/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
blue-kyanite-ring

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-blauwe-kyani-
te-2-varianten/

Ring Aardbeien-
kwarts – Goud

item: TB-RG-STQ
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 
18 Karaat Goud 
Vergulde RVS met 
een Aarbeienkwarts 
edelsteen
Men zegt dat de 
aarbeienkwarts 
een edelsteen is die 
vreugde en posi-
tiviteit brengt. Ze 
helpt de drager om 
luchtiger en met 
meer humor naar het 
leven te kijken.

https://tadblu.com/
nl/ring-aardbeien-
kwarts-goud/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-straw-
berry-quartz-ring-1

Ring Grijze Maan-
steen – Goud

STALEN RING, 
ASRUIMTE, GRIJZE 
MAANSTEEN, 2 
VARIANTEN

Artikelnummer: sta-
len-of-geelgoud-ver-
gulde-ring-grij-
ze-maanstaan_tad-
blu-ring-geel-
goud-verguld-grij-
ze-maansteen_tad-
blu_1628-1629_me-
mento-aan-jou

item: TB-RG-MOG
MRP: € 249

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in 18 Karaat 
Goud Vergulde RVS 
met een Grijze Maan-
steen edelsteen
Men zegt dat de 
Grijze Maansteen 
bezorgde en angstige 
mensen kalmeert. 
Deze steen werkt zeer 
goed voor intuitieve 
en gevoelige perso-
nen.

https://tadblu.com/
nl/ring-grijze-maan-
steen-goud/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-grey-
moonstone-ring

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-grijze-maan-
steen-2-varianten/

https://blijvend-
gedenken.nl/pro-
duct-categorie/vin-
gerafdruk-assieraden/
tadblu-sieraden/

Ring Tijgeroog – 
Goud

item: TB-RG-TEY
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in 18 Karaat 
Goud Vergulde RVS 
met een Tijgeroog 
edelsteen
Men zegt dat Tijge-
roog een bescher-
mende edelsteen is 
die de aandacht naar 
binnen richt en naar 
het grotere geheel. 
Ze beschermt tegen 
negatieve invloeden 
van buitenaf en geeft 
inzicht in onszelf en 
anderen.

https://tadblu.com/nl/
ring-tijgeroog-goud/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-tiger-s-
eye-ring

Tadblu
TBB 001 Tadblu 
Barrel bracelet Leather 
black

Ring Parelmoer – 
Goud

item: TB-RG-MOP
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
in 24 Karaat Goud 
met een stainless 
steel kern, gezet 
met een Parelmoer 
Cabochon.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Men zegt dat de 
zachte en reinigende 
energie van de parel 
rust, vredigheid en 
verlichting brengt.

https://tadblu.
com/nl/ring-parel-
moer-goud/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
mother-of-pearl-ring

Ring Gouden Rutiel-
kwarts – Goud

item: TB-RG-RQG
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 18 
Karaat Goud Vergul-
de RVS met een 
Gouden Rutielk-
warts edelsteen
Men zegt dat de 
Gouden Rutiel-
kwarts het aura 
reinigt en voorziet 
van energie. Ze helpt 
negatieve energie 
verdrijven en het 
verleden los te laten.

https://tadblu.com/
nl/ring-gouden-ru-
tielkwarts-goud/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-golden-rutila-
ted-quartz-ring

https://www.urnen-
hemel.nl/winkel/
urnen-mini/gemsto-
ne-mini/gedenksie-
raad-as-ring-edel-
steen-tadblu/

Ring Zwarte Onyx – 
Goud

item: TB-RG-ONB
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
in 24 Karaat Goud 
met een stainless 
steel kern, gezet met 
een Zwarte Onyx 
edelsteen.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Van Zwarte Onyx 
wordt gezegd dat ze 
helpt om evenwicht 
en balans te berei-
ken. Ze bevordert 
analytisch denken, 
logica en concen-
tratie.

https://tadblu.com/
nl/ring-zwarte-onyx-
goud/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
black-onyx-ring

Tadblu
TBB 001 Tadblu 
Barrel bracelet 
Leather black

Ring Helder Glas – 
Goud

item: TB-RG-GLA
MRP: € 249
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
in 24 Karaat Goud 
met een stainless 
steel kern, gezet 
met een cabochon 
van Helder Glas.
De ring kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoe-
veelheid as.
De Ring met de 
glazen cabochon is 
zeer bijzonder. In 
dit juweel kunt u de 
assen daadwerkelijk 
zien. Dit kan een 
zeer rustgevend 
effect hebben.

https://tadblu.com/
nl/ring-helder-glas-
goud/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
clear-glass-ring

Tadblu
TBB 001 Tadblu Bar-
rel bracelet Leather 
black

Ringen
Ring Groene Agaat – 
goud

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-green-
agate-ring

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-agaat-6-varianten/

STALEN RING, IN 
STAALKLEUR OF 
GEELGOUD VER-
GULDE KLEUR, 
ASRUIMTE WORDT 
GESLOTEN MET 
SCHROEFDEKSEL 
EN AGAATSTEEN (3 
VARIANTEN)

item: TB-RG-AGG
MRP: € 249

VIND EEN WINKEL

Herinneringsring met 
asruimte in 18 Karaat 
Goud Vergulde RVS 
met een Groene Agaat 
edelsteen
Van Groene Agaat 
wordt gezegd dat het 
een aardende, stabi-
liserende en bescher-
mende steen is. Ze 
bevordert innerlijke 
rust en een kalme en 
nuchtere houding.

Ring Blauwe Agaat – 
Goud

item: TB-RG-AGB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

HerinneringsRing in 
24 Karaat Goud met 
een stainless steel kern, 
gezet met een Blauwe 
Agaat edelsteen.
De ring kan gevuld 
worden met een sub-
stantiele hoeveelheid as.
Van Blauwe Agaat 
wordt gezegd dat ze een 
stabiliserende, aarden-
de en beschermende 
edelsteen is. Ze bevor-
dert innerlijke rust en 
zelfreflectie.

https://tadblu.com/
nl/ring-blauwe-agaat-
goud/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-blue-
agate-ring-1

Ringen

Ring Amethist – Goud

item: TB-RG-AMT
Herinneringsring met 
asruimte in 18 Karaat 
Goud Vergulde RVS 
met een Paarse Ame-
thist edelsteen
Van Amethist wordt 
gezegd dat het een 
beschermende spiri-
tuele edelsteen is. Het 
bevordert het denken 
en de intuitie en brengt 
inzichten.

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-ame-
thyst-ring

https://www.memento-
aanjou.nl/product/sta-
len-ring-asruimte-ame-
thist-2-varianten/

Artikelnummer: 
stalen-of-geelgoud-ver-
gulde-ring-paar-
se-amethist_tad-
blu-ring-geelgoud-ver-
guld-amethist_tad-
blu_1622-1623_me-
mento-aan-jou

Ring Blauwe Goud-
steen – Goud

Artikelnummer: sta-
len-of-geelgoud-ver-
gulde-ring-blau-
we-goudsteen_tad-
blu-ring-geel-
goud-verguld-blau-
we-goudsteen_tad-
blu_1616-1617_me-
mento-aan-jou

item: TB-RG-BLG
MRP: € 249

VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringsring 
met asruimte in 18 
Karaat Goud Ver-
gulde RVS met een 
Blauwe Goudsteen 
edelsteen
Blauwe Goudsteen, 
zegt men, is de 
ultieme brenger van 
vrede en stabiliteit. 
Ze is zeer geschikt 
voor angstige en pa-
niekerige mensen.

https://tadblu.com/
nl/ring-blauwe-
goudsteen-goud/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-blue-
goldstone-ring

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-ring-asruim-
te-blauwe-goud-
steen-2-varianten/

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-kyanite-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-grey-moonstone-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-rose-quartz-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-strawberry-quartz-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-tiger-s-eye-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-mother-of-pearl-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-rutilated-quartz-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-golden-rutilated-quartz-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-onyx-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-clear-glass-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-red-agate-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-green-agate-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-agate-ring-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-amethyst-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-goldstone-ring
https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Rings&Material=Gold|Stainless+Steel


The Kyanite The Kyanite PendantPendant

TB-PE-KYA-SBLTB-PE-KYA-SBL

The Grey Moonstone PendantThe Grey Moonstone Pendant

TB-PE-MOO-SGRTB-PE-MOO-SGR

The Rose Quartz PendantThe Rose Quartz Pendant

TB-PE-QUA-SROTB-PE-QUA-SRO

The Strawberry Quartz The Strawberry Quartz PendantPendant

TB-PE-QUA-SSTTB-PE-QUA-SST

The Tiger’s Eye PendantThe Tiger’s Eye Pendant

TB-PE-TIG-SBRTB-PE-TIG-SBR

The Mother of Pearl PendantThe Mother of Pearl Pendant

TB-PE-PEA-SWHTB-PE-PEA-SWH

The Black Rutilated Quartz The Black Rutilated Quartz pendantpendant

TB-PE-QUA-SBLTB-PE-QUA-SBL

The Golden Rutilated Quartz PendantThe Golden Rutilated Quartz Pendant

TB-PE-QUA-SGOTB-PE-QUA-SGO

The Black Onyx The Black Onyx PendantPendant

TB-PE-ONY-SBLTB-PE-ONY-SBL

The Clear Glass PendantThe Clear Glass Pendant

TB-PE-GLA-SGLTB-PE-GLA-SGL

The Red Agate The Red Agate PendantPendant

TB-PE-AGA-SRETB-PE-AGA-SRE

The Green Agate The Green Agate PendantPendant

TB-PE-AGA-SGRTB-PE-AGA-SGR

The Blue Agate PendantThe Blue Agate Pendant

TB-PE-AGA-SBLTB-PE-AGA-SBL

The Amethyst The Amethyst PendantPendant

TB-PE-AME-SPUTB-PE-AME-SPU

The Blue Goldstone The Blue Goldstone PendantPendant

TB-PE-GOL-SBLTB-PE-GOL-SBL

De TadBlu Stalen Hangers hebben 
een serene en tijdloze uitstraling.
De aandacht wordt getrokken naar 
de halfedelsteen. Het geheim van 
de bewaarde assen ligt binnen in de 
hanger.

De hanger is gemaakt van puur
316 roestvrij staal. Hierdoor kan ze 
nooit verkleuren, bladderen of breken. 
In de ashouder in de hanger kan
wel een kwart theelepel as of haar 
geplaatst worden, om daarna door de 
professional van het uitvaartcentrum 
gesloten te worden.

Er zijn 15 verschillende hangers. Ieder 
wordt gezet met een half- edelstenen 
bead van 10 mm.
Aan halfedelstenen worden al eeu-
wenlang speciale eigenschappen 
toegedicht. Sommige zijn troostend, 
anderen kalmerend. Ze brengen ener-
gie of balans.

De edelstalen hanger kan gecombi- 
neerd worden met de zilveren ketting* 
van 45 cm uit de TadBlu collectie.

Dames 
Stalen hangers

Pendants
Stalen Pendant 
Kyaniet

item: TB-PG – KYN
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Kyaniet edelsteen De 
pendant kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Van Kyaniet wordt 
gezegd dat het een 
zeer vreedzame 
edelsteen is, die zijn 
energie zacht en in 
balans brengt. Hij 
brengt gezondheid 
en bevordert het 
kunnen uitspreken 
van gevoelens.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-kyaniet/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-kyani-
te-necklace-1

https://www.swan-
boroughfunerals.
com.au/product/kya-
nite-ring-steel/

Pendants
Stalen Pendant Aard-
beienkwarts

item: TB-PS – STQ
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 316 Stainless Steel, 
gezet met een Aard-
beienkwarts cabochon. 
De pendant kan gevuld 
worden met een sub-
stantiele hoeveelheid 
as.
Men zegt dat de aar-
beienkwarts een edel-
steen is die vreugde en 
positiviteit brengt. Ze 
helpt de drager om op 
een lichtere manier en 
met meer humor naar 
het leven te kijken.

https://tadblu.com/nl/
stalen-pendant-aard-
beienkwarts/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-st-
rawberry-quartz-nec-
klace-1

Pendants
Stalen Pendant Grij-
ze Maansteen
item: TB-PS – MOG
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL
Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Grijze Maansteen. 
De pendant kan ge-
vuld worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-grijze-maan-
steen/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-grey-moonsto-
ne-necklace

https://www.antver-
pialiberty.be/huis-
dierencrematorium/
juwelen/armban-
den-bedels-en-rin-
gen/

Pendants
Stalen Pendant Tij-
geroog

item: TB-PS – TEY
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL
Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Tijgeroog halfedel-
steen. De pendant 
kan gevuld worden 
met een substantiele 
hoeveelheid as.
Van Tijgeroog wordt 
gezegd dat het 
een beschermen-
de edelsteen is die 
de aandacht naar 
binnen en naar het 
grotere geheel brengt. 
Ze beschermt tegen 
negatieve invloeden 
van buitenaf en geeft 
inzicht in onszelf en 
anderen.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pendant-tij-
geroog/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-tiger-
s-eye-necklace-1

Pendants
Stalen Pendant Ro-
zenkwarts

item: TB-PS – ROQ
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Rozenkwarts ca-
bochon. De pendant 
kan gevuld worden 
met een substantiele 
hoeveelheid as. Men 
zegt dat de Rozen-
kwarts een milde, 
zachte werking heeft 
en kalmerend werkt 
bij verdriet en trau-
ma’s. Ze bevordert 
empathie, openheid 
en behulpzaamheid.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-rozenkwarts/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-rose-quartz-nec-
klace-1

Pendants
Stalen Pendant 
Parelmoer
item: TB-PS – MOP
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL
Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Parelmoer Ca-
bochon. De pendant 
kan gevuld worden 
met een substantiele 
hoeveelheid as.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-parelmoer/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-
mother-of-pearl-
necklace-1

https://cubos.nl/pro-
ducts/colares-tad-
blu-aco

Pendants
Stalen Pendant Zwar-
te Rutielkwarts
item: TB-PS – RQB
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringspendant 
in 316 Stainless Steel, 
gezet met een Zwarte 
Rutielkwarts edel-
steen. De pendant 
kan gevuld worden 
met een substantiele 
hoeveelheid as. De 
pendant kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.
Men zegt dat de Ru-
tielkwarts een opbeu-
rende en kalmerende 
edelsteen is. Ze kan 
goed gedragen wor-
den in crisissituaties 
en vermindert stress, 
angst en fobieen.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-zwarte-rutielk-
warts/

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-black-rutila-
ted-necklace

Pendants
Stalen Pendant Zwar-
te Onyx

item: TB-PS – ONB
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL
Herinneringspendant 
in 316 Stainless Steel, 
gezet met een Zwarte 
Onyx edelsteen. De 
pendant kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoeveel-
heid as.

https://tadblu.com/nl/
stalen-pendant-zwar-
te-onyx/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-black-
onyx-necklace-1

Pendants
Stalen Pendant Gouden 
Rutielkwarts

item: TB-PS – RQG
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 316 Stainless Steel, 
gezet met een Gouden 
Rutielkwarts cabochon. 
De pendant kan gevuld 
worden met een substan-
tiele hoeveelheid as.
Men zegt dat de Gouden 
Rutielkwarts het aura 
reinigt en voorziet van 
energie. Ze helpt negatie-
ve energie verdrijven en 
het verleden los te laten.

https://tadblu.com/nl/
stalen-pendant-gou-
den-rutielkwarts/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-gol-
den-rutilated-necklace

Pendants
Stalen Pendant 
Helder Glas

item: TB-PS – GLA
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met 
een cabochon van 
Helder Glas. De 
pendant kan gevuld 
worden met een 
substantiele hoe-
veelheid as.
De pendant met de 
glazen cabochon is 
zeer bijzonder. In 
dit juweel kunt u de 
assen daadwerkelijk 
zien. Dit kan een 
zeer rustgevend 
effect hebben.

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-page/
the-clear-glass-nec-
klace-1

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-helder-glas/

Pendants
Stalen Pendant Rode 
Agaat

item: TB-PS – AGR
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL
Herinneringspendant 
in 316 Stainless steel, 
gezet met een rode 
agaat edelsteen. De 
pendant kan gevuld 
worden met een sub-
stantiele hoeveelheid as.

https://tadblu.com/
nl/stalen-pendant-ro-
de-agaat/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-red-aga-
te-necklace-1

https://www.antver-
pialiberty.be/huis-
dierencrematorium/
juwelen/armban-
den-bedels-en-ringen/

Pendants
Stalen Pendant 
Groene Agaat

item: TB-PS – 
AGG
MRP: € 199
VIND EEN WIN-
KEL

Herinnerings-
pendant in 316 
Stainless Steel, 
gezet met een 
Groene Agaat 
edelsteen. De 
pendant kan ge-
vuld worden met 
een substantiele 
hoeveelheid as. 
Deze as hangers 
hebben een grote 
vulruimte en er is 
keuze uit wel 14 
half edelstenen 
die op de vul-
ruimte geschroefd 
wordt. Als u de as 
wilt zien dan is er 
de mogelijkheid 
om de helder 
glas as hanger te 
bestellen. U ziet 
hier de as of klei-
ne herinneringen 
zichtbaar aan de 
oppervlakte

https://www.
vanpenninkhof.
com/product-pa-
ge/the-green-aga-
te-necklace-1

https://tadblu.
com/nl/sta-
len-pendant-groe-
ne-agaat/

https://www.
urnenhemel.nl/
winkel/urnen-mi-
ni/gemstone-mi-
ni/gedenksie-
raad-as-han-
ger-edelsteen-tad-
blu/

Pendants

Stalen Pendant Blauwe 
Agaat
item: TB-PS – AGB
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL
Herinneringspendant 
in 316 Stainless Steel, 
gezet met een Blauwe 
Agaat edelsteen. De 
pendant kan gevuld 
worden met een sub-
stantiele hoeveelheid as.

STALEN HANGER, 
IN STAALKLEUR 
OF GEELGOUD 
VERGULDE KLEUR, 
ASRUIMTE WORDT 
GESLOTEN MET 
SCHROEFDEKSEL 
EN AGAATSTEEN (3 
VARIANTEN)
Deze prachtige moder-
ne hanger uit de col-
lectie van TADBLU is 
helemaal nieuw in onze 
collectie. De hangers is 
gemaakt van 316 stain-
less staal waardoor het 
een lange levensduur 
heeft. Hij is verkrijg-
baar in staalkleur of in 
een 24 karaat geelgoud 
vergulde variant. De 
hanger is prachtig afge-
werkt met een natuur-
steen, de Agaat. Deze 
natuursteen is bevestigd 
op het schroefdeksel 
waaronder de open 
ruimte zich bevindt. De 
steen in verkrijgbaar 
in 3 kleuren, blauw, 
rood en groen. In de 
ruimte onder de steen 
heeft u de mogelijkheid 
om DNA-materiaal te 
plaatsen. U kunt hierbij 
denken aan de assen 
van een overleden 
dierbare. Daarnaast is 
het ook mogelijk om 
haar te plaatsen in deze 
hanger. Wij adviseren 
wel na het plaatsen van 
het DNA-materiaal de 
schroefdeksel te verze-
gelen. Door de verzege-
ling kan de open ruimte 
in de hanger niet meer 
geopend worden.

Pendants
Stalen Pendant Ame-
thist

item: TB-SP – AMT
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringspen-
dant in 316 Stainless 
Steel, gezet met een 
Amethist edelsteen. 
De pendant kan 
gevuld worden met 
een substantiele hoe-
veelheid as. € 199,00* 
· Op voorraad. Deze 
prachtige ketting uit 
de TADBLU-col-
lectie, is gemaakt 
van roestvrij staal. 
geelgoud.
Deze prachtige 
ketting uit de TAD-
BLU-collectie, is 
gemaakt van roest-
vrij staal. geelgoud. 
De hanger is mooi 
afgewerkt met een 
klein natuursteen, 
genaamd Ágata. Deze 
natuursteen is beves-
tigd aan het schroef-
deksel waaronder 
de open ruimte zich 
bevindt. 

https://tadblu.com/
nl/stalen-pen-
dant-amethist/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-amet-
hyst-necklace-1

Pendants
Stalen Pendant Blauwe 
Goudsteen

item: TB-PS – BLG
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
316 Stainless Steel, gezet 
met een Blauwe Goud-
steen. De pendant kan 
gevuld worden met een 
substantiele hoeveelheid 
as.
STALEN HANGER, 
IN STAALKLEUR 
OF GEELGOUD 
VERGULDE KLEUR, 
ASRUIMTE WORDT 
GESLOTEN MET 
SCHROEFDEKSEL 
EN BLAUWE GOUD-
STEEN 

Artikelnummer: 
stalen-hanger-geel-
goud-verguld-blau-
we-goudsteen_tadblu-
tb-ps-pg-blg

https://tadblu.
com/nl/steel-pen-
dant-blue-goldstone/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/
the-blue-goldstone-nec-
klace-1

https://www.memen-
toaanjou.nl/product/
stalen-hanger-as-
ruimte-blauwe-goud-
steen-2-varianten/

gedenksieraad as 
hanger edelsteen 
Tadblu
gedenksieraad as 
hanger edelsteen 
Tadblu. Mooie 
as hanger of as 
bedel die u aan 
een ketting kunt 
hangen. Hierin 
kunt u as of 
kleine herinne-
ringen bewaren.
Deze as hangers 
hebben een 
grote vulruimte 
en er is keuze uit 
wel 14 half edel-
stenen die op de 
vulruimte ge-
schroefd wordt. 
Als u de as wilt 
zien dan is er de 
mogelijkheid om 
de helder glas as 
hanger te bestel-
len. U ziet hier 
de as of kleine 
herinneringen 
zichtbaar aan de 
oppervlakte.
Er zijn 15 
verschillende 
hangers. Ieder 
wordt gezet met 
een halfedelste-
nen bead van 10 
mm. Er is een 
ketting mee te 
bestellen in RVS 
(zilverkleur) of 
in goud verguld.

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-kyanite-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-grey-moonstone-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-rose-quartz-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-strawberry-quartz-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-tiger-s-eye-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-mother-of-pearl-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-rutilated-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-golden-rutilated-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-onyx-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-clear-glass-necklace-2
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-red-agate-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-green-agate-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/blue-agate-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-amethyst-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-goldstone-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Pendant+Necklaces&Material=Sterling+Silver+925


De TadBlu Gouden Hangers hebben 
een chique en moderne uitstraling. De 
hangers zijn gemaakt van Hard Goud 
met een puur 316 edelstalen binnen-
kant.

Hard Goud is 99.8 procent puur 24 
karaat goud, gemengd met Kobalt om 
het zeer vast te maken. Het wordt ge-
bruikt voor medische instrumenten en 
high end edelstalen juwelen.

In de ashouder in de binnenkant wordt 
de hanger gevuld met een significan-
te hoeveelheid as of haar, om daarna 
verzegeld te worden
door de professional van het uitvaart- 
centrum.

Ieder van de 15 verschillende gouden 
hangers wordt gezet met een half- 
edelstenen bead van 10 mm.

De gouden hanger kan gecombineerd 
worden met de 45 cm vermeil ketting* 
in onze collectie. Vermeil is verguld 
zilver.

Dames 
Gouden hangers

The Kyanite The Kyanite PendantPendant

TB-PE-KYA-GBLTB-PE-KYA-GBL

The Grey Moonstone PendantThe Grey Moonstone Pendant

TB-PE-MOO-GGRTB-PE-MOO-GGR

The Rose Quartz PendantThe Rose Quartz Pendant

TB-PE-QUA-GROTB-PE-QUA-GRO

The Strawberry Quartz The Strawberry Quartz PendantPendant

TB-PE-QUA-GSTTB-PE-QUA-GST

The Tiger’s Eye PendantThe Tiger’s Eye Pendant

TB-PE-TIG-GBRTB-PE-TIG-GBR

The Mother of Pearl PendantThe Mother of Pearl Pendant

TB-PE-PEA-GWHTB-PE-PEA-GWH

The Black Rutilated Quartz The Black Rutilated Quartz PendantPendant

TB-PE-QUA-GBLTB-PE-QUA-GBL

The Golden Rutilated Quartz PendantThe Golden Rutilated Quartz Pendant

TB-PE-QUA-GGOTB-PE-QUA-GGO

The Black Onyx The Black Onyx PendantPendant

TB-PE-ONY-GBLTB-PE-ONY-GBL

The Gold Clear Glass PendantThe Gold Clear Glass Pendant

TB-PE-GLA-GGLTB-PE-GLA-GGL

The Red Agate The Red Agate PendantPendant

TB-PE-AGA-GRETB-PE-AGA-GRE

The Green Agate The Green Agate PendantPendant

TB-PE-AGA-GGRTB-PE-AGA-GGR

The Blue Agate PendantThe Blue Agate Pendant

TB-PE-AGA-GBLTB-PE-AGA-GBL

The Amethyst The Amethyst PendantPendant

TB-PE-AME-GPUTB-PE-AME-GPU

The Blue Goldstone The Blue Goldstone PendantPendant

TB-PE-GOL-GBLTB-PE-GOL-GBL

Pendants
Gouden Pendant Kyaniet

item: TB-PG – KYN
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Kyaniet edelsteen. 
De pendant kan gevuld 
worden met een substan-
tiele hoeveelheid as.

https://tadblu.com/nl/gou-
den-pendant-kyaniet/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-kyanite-necklace

https://tadblu-usa.
com/wp-content/up-
loads/2020/03/TadBlu_
USA_Cat-2020-01-email.
pdf

Pendants
Gouden Pendant Aardbei-
enkwarts

item: TB-PG – STQ
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Aardbeienkwarts 
cabochon. De pendant kan 
gevuld worden met een 
substantiele hoeveelheid 
as.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-aardbei-
enkwarts/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-strawber-
ry-quartz-necklace

Pendants
Gouden Pendant Grijze 
Maansteen

item: TB-PG – MOG
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Grijze Maansteen. 
De pendant kan gevuld 
worden met een substan-
tiele hoeveelheid as.

Urnenhemel

gedenksieraad as hanger 
edelsteen Tadblu
€ 199,00* · Op voorraad · 
Merk: Urnenhemel
... Mooie as hanger of as 
bedel die u aan een ketting 
kunt hangen. Hierin kunt 
u as of kleine herinne-
ringen bewaren., Deze as 
hangers hebben een …

https://tadblu.com/nl/gou-
den-pendant-grijze-maan-
steen/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-grey-moonstone-nec-
klace

Pendants
Gouden Pendant Tijge-
roog

item: TB-PG – TEY
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 24 Karaat Goud met 
een stainless steel kern, 
gezet met een Tijgeroog 
halfedelsteen. De pendant 
kan gevuld worden met 
een substantiele hoeveel-
heid as.
Van Tijgeroog wordt ge-
zegd dat het een bescher-
mende edelsteen is die de 
aandacht naar binnen en 
naar het grotere geheel 
brengt. Ze beschermt 
tegen negatieve invloe-
den van buitenaf en geeft 
inzicht in onszelf en 
anderen.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-tijge-
roog/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-tiger-s-eye-necklace

Pendants
Gouden Pendant Rozen-
kwarts

item: TB-PG – ROQ
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Rozenkwarts 
cabochon. De pendant 
kan gevuld worden met 
een substantiele hoeveel-
heid as.
Men zegt dat de Rozen-
kwarts een milde, zachte 
werking heeft en kalme-
rend werkt bij verdriet 
en trauma’s. Ze bevordert 
empathie, openheid en 
behulpzaamheid.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-rozen-
kwarts/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-rose-quartz-necklace

Tadblu
TBB 001 Tadblu Barrel 
bracelet Leather black

Pendants
Gouden Pendant Zwarte 
Rutielkwarts

item: TB-PG – RQB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 24 Karaat Goud met 
een stainless steel kern, 
gezet met een Zwarte 
Rutielkwarts edelsteen. De 
pendant kan gevuld wor-
den met een substantiele 
hoeveelheid as.
Men zegt dat de Rutiel-
kwarts een opbeurende 
en kalmerende edelsteen 
is. Ze kan goed gedragen 
worden in crisissituaties en 
vermindert stress, angst en 
fobieen.

https://tadblu.com/nl/gou-
den-pendant-zwarte-ru-
tielkwarts/
https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-black-quartz-necklace

Pendants
Gouden Pendant Zwarte 
Onyx

item: TB-PG – ONB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Zwarte Onyx 
edelsteen. De pendant 
kan gevuld worden met 
een substantiele hoeveel-
heid as.

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-black-onyx-necklace

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-zwar-
te-onyx/

Pendants
Gouden Pendant Gou-
den Rutielkwarts

item: TB-PG – RQG
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 24 Karaat Goud met 
een stainless steel kern, 
gezet met een Gouden 
Rutielkwarts cabochon. 
De pendant kan gevuld 
worden met een substan-
tiele hoeveelheid as.
Men zegt dat de Gouden 
Rutielkwarts het aura 
reinigt en voorziet van 
energie. Ze helpt negatie-
ve energie verdrijven en 
het verleden los te laten.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-gou-
den-rutielkwarts/

https://www.van-
penninkhof.com/
product-page/the-gol-
den-quartz-necklace

Pendants
Gouden Pendant Helder 
Glas

item: TB-PG – GLA
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een cabochon van 
Helder Glas. De pendant 
kan gevuld worden met 
een substantiele hoeveel-
heid as.
De pendant met de glazen 
cabochon is zeer bijzon-
der. In dit juweel kunt u 
de assen daadwerkelijk 
zien. Dit kan een zeer 
rustgevend effect hebben.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-hel-
der-glas/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-clear-glass-necklace

Pendants
Gouden Pendant Rode 
Agaat

item: TB-PG – AGR
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een rode agaat edel-
steen.

https://tadblu.com/nl/gou-
den-pendant-rode-agaat/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-red-agate-necklace

https://www.urnenhemel.
nl/winkel/urnen-mini/
gemstone-mini/gedenk-
sieraad-as-hanger-edel-
steen-tadblu/

Pendants

Gouden Pendant Groene 
Agaat

item: TB-PG – AGG
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Groene Agaat 
edelsteen. Ashanger met 
halfedelsteen in 316 roest-
vrij staal of geplateerd met 
24 karaats goud.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-groe-
ne-agaat/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-green-agate-necklace

https://blijvendgedenken.
nl/product-categorie/
vingerafdruk-assieraden/
tadblu-sieraden/

Pendants
Gouden Pendant Blauwe 
Agaat

item: TB-PG – AGB
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

gedenksieraad as hanger 
edelsteen Tadblu
€ 199,00* · Op voorraad · 
Merk: Urnenhemel
... Mooie as hanger of 
as bedel die u aan een 
ketting kunt hangen. 
Hierin kunt u as of kleine 
herinneringen bewaren.

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Blauwe Agaat 
edelsteen. De pendant 
kan gevuld worden met 
een substantiele hoeveel-
heid as.

Van Blauwe Agaat wordt 
gezegd dat ze een stabi-
liserende, aardende en 
beschermende edelsteen 
is. Ze bevordert innerlijke 
rust en zelfreflectie.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-blau-
we-agaat/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
agate-blue-gold-1

Pendants
Gouden Pendant Ame-
thist

item: TB-PG – AMT
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant 
in 24 Karaat Goud met 
een stainless steel kern, 
gezet met een Amethist 
edelsteen. Deze prachtige 
ketting uit de TAD-
BLU-collectie, is ge-
maakt van roestvrij staal. 
geelgoud. De hanger 
is mooi afgewerkt met 
een klein natuursteen, 
genaamd Ágata. Deze 
natuursteen is bevestigd 
aan het schroefdeksel 
waaronder de open 
ruimte zich bevindt. 

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-ame-
thist/

https://www.vanpen-
ninkhof.com/pro-
duct-page/the-amet-
hyst-necklace-1

https://cubos.nl/pro-
ducts/colares-tadblu-aco

Gouden Pendant Blauwe 
Goudsteen
item: TB-PG – BLG
MRP: € 249
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in 
24 Karaat Goud met een 
stainless steel kern, gezet 
met een Blauwe Goud-
steen. The TadBlu Golden 
Cremation Urn Ring is 
an exquisitely designed 
piece of jewelry. Made of 
hard gold with a pure 316 
stainless steel core and 
topped with a high-qua-
lity gemstone, this is not 
just any piece of jewelry. 
Besides its quality as 
a fine piece of jewelry, 
each ring houses a secret 
chamber for storing a 
small amount of cre-
mation ash beneath the 
semi-precious gemstone 
bead of 0.4 inch/10 mm.

https://tadblu.com/nl/
gouden-pendant-blau-
we-goudsteen/

https://www.vanpennink-
hof.com/product-page/
the-blue-goldstone-nec-
klace

https://store.funeral-
wise.com/products/
women-s-gemsto-
ne-gold-cremati-
on-urn-ring-by-tad-
blu?vari-
ant=32524771622974

https://www.vanpenninkhof.com/shop?Collection=Pendant+Necklaces&Material=Gold
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-kyanite-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-grey-moonstone-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-rose-quartz-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-strawberry-quartz-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-tiger-s-eye-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-mother-of-pearl-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-quartz-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-golden-quartz-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-black-onyx-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-clear-glass-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-red-agate-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/agate-blue-gold-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-green-agate-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-amethyst-necklace
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-blue-goldstone-necklace


Pendants
Gouden Pendant Druppel
item: TB-PG – DRO
MRP: € 199
VIND EEN WINKEL
Herinneringspendant in de vorm van een 24 
Karaat Gouden Druppel met een stainless 
steel kern.
De pendant kan gevuld worden met een sub-
stantiele hoeveelheid as.
 • • Deze pendant wordt gele-
verd met een stainless steel Spang Ketting in 
de kleur Zwart.
 • 
https://tadblu.com/nl/gouden-pendant-drup-
pel/

https://www.vanpenninkhof.com/product-pa-
ge/la-goccia-necklace-1

Pendants
Stalen Pendant Druppel

item: TB-PS – DRO
MRP: € 179
VIND EEN WINKEL

Herinneringspendant in de vorm van een 
316 Stainless Steel Druppel. De pendant kan 
gevuld worden met een substantiele hoeveel-
heid as.
 • • Deze pendant wordt gele-
verd met een stainless steel Spang Ketting in 
de kleur Staal.

https://tadblu.com/nl/stalen-pendant-drup-
pel/

https://www.vanpenninkhof.com/product-pa-
ge/la-goccia-necklace-3

La Goccia NecklaceLa Goccia Necklace
TB-PE-GOC-GOTB-PE-GOC-GO

La Goccia NecklaceLa Goccia Necklace
TB-PE-GOC-STTB-PE-GOC-ST

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/la-goccia-necklace-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/la-goccia-necklace-3


Van Penninkhof 
Premium Collectie 



The Italian Nappa Bracelet
VP-BR-NAP-WH-M2M

MRSP - €510 Inc. BTW

The Anacapri Bracelet
VP-BR-ANA-CO-M2M

MRSP - €447 Inc. BTW

The Verdano Bracelet
VP-BR-VER-RE-M2M

MRSP - €389 Inc. BTW

The Lucca Bracelet
VP-BR-LUC-SI-M2M

MRSP - €495 Inc. BTW

The Anacapri Bracelet
VP-BR-ANA-BL-M2M

MRSP - €447 Inc. BTW

The Anacapri Bracelet
VP-BR-ANA-BR-M2M

MRSP - €447 Inc. BTW

The Anacapri Bracelet
VP-BR-ANA-DB-M2M

MRSP - €447 Inc. BTW

The Verdano Bracelet
VP-BR-VER-CO-M2M

MRSP - €389 Inc. BTW

The Italian Nappa Bracelet
VP-BR-NAP-BL-M2M

MRSP - €510 Inc. BTW

The Italian Nappa Bracelet
VP-BR-NAP-CO-M2M

MRSP - €510 Inc. BTW

The Verdano Bracelet
VP-BR-VER-BL-M2M

MRSP - €389 Inc. BTW

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-italian-nappa-bracelet-2
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-anacapri-bracelet-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-verdano-bracelet-3
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-lucca-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-verdano-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-anacapri-bracelet-2
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-anacapri-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-verdano-bracelet-4
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-italian-nappa-bracelet
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-italian-nappa-bracelet-1
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-verdano-bracelet-1


The 14 Karat Golden Amaris Ring
VP-RI-AMA-BL-M2M

MRSP - €1.129.00 Inc. BTW

The Sterling Silver Padua Ring
VP-RI-PAD-SI-17
VP-RI-PAD-SI-18

MRSP - €410 Inc. BTW

The Sterling Silver Dumas ring
VP-RI-DUMA-SI-17
VP-RI-DUMA-SI-18

MRSP - €495 Inc. BTW

RING SIZE US SIZE EU SIZE 
17  6.5 53
18  8.0 56

Onderhoud 
Gebruik &
Veiligheid

https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-14-karat-golden-amaris-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-sterling-silver-padua-ring
https://www.vanpenninkhof.com/product-page/the-sterling-silver-dumas-ring


Instructies omtrent onderhoud.

Gebruik en veiligheid
Van Penninkhof raadt aan om ’s morgens 
de sieraden aan te doen en het ’s avonds 
voor het slapen gaan aftedoen. 
Lichamelijk veeleisende oefeningen kunnen 
onnodige slijtage aan een sieraad veroorza-
ken. We raden u aan om altijd uw sieraden 
uit te doen voor dat u huis-en tuinwerk doet, 
kookt, zwemt, baadt, zonnebaadt, sauna 
gebruikt en sportactiviteiten verricht.

Om slagen en vlekken op handgemaakte 
oppervlakken te voorkomen, moeten fijne 
sieraden voorzichtig worden gedragen.
Het mag niet direct worden blootgesteld 
aan harde en ruwe voorwerpen die het edel-
metaal kunnen beschadigen - tussen andere 
stukken (gouden) sieraden, deurknoppen, 
railingen, tuingereedschap, gereedschap 
en aardewerk.

Bewaar uw mooie sieraden op een veilige 
plaats, bij voorkeur in de originele doos/zak 
die bij het artikel is geleverd. Plaats geen 
zware voorwerpen op sieraden of ernaast, 
omdat dit schade aan uw sieraden kan 
veroorzaken of ze kan uitwringen. 
Colliers en kettingen moeten worden 
gesloten en in een vlakke positie worden 
geplaatst, opgehangen of gewikkeld rond 
een zacht element om te voorkomen dat 
ze in de knoop raken en gereed blijven 
voor gebruik.

Edelstenen en parels
Edelstenen en parels zijn handgemaakte of 
natuurlijke producten die zijn opgegraven uit 
het binnenste van de aarde. Onzuiverheden 
en variaties op afzonderlijke stenen kunnen 
voor- komen. Dit is geen fout voor de steen, 
maar een uitzonderlijke eigenschap van 
een natuurlijk product. Twee stenen kunnen 
kleurtinten en vormen delen, maar ze zullen 
nooit helemaal identiek zijn. Vandaar dat
 elke edelsteen geheel uniek is. Kralen, edel-
stenen en parels zijn fragiel en bezitten 
niet de duurzaamheid van diamanten.

Slijtage aan edelsten en aan hanger of 
ringen moet worden verwacht. Om te voorko-
men dat gebroken edelstenen en gekraste, 

gekneusde of afgestoken kralen, edelsten en 
parels worden gedragen, moeten de siera-
den voor- zichtig worden gedragen en is het 
raadzaam om niet tegen harde oppervlakken 
of voor- werpen te stoten. Kralen, parels en 
edelstenen lopen het risico hun glans te ver-
liezen wanneer ze worden bloot- gesteld aan 
oliën, lotions, parfum, wasmiddelen 
en frequente blootstelling aan zonlicht enz.

Kralen, edelstenen en parels zijn fragiele 
natuur- lijke materialen en kunnen 
gemakkelijk worden bekrast en aangetast 
door chemicaliën. Gebruik daarom edelste-
nen sieraden voorzichtig met een zachte 
doek.

Ringen, hangers, ashouders en sluitingen
raden zijn niet ongevoelig voor normale 
slijtage, activiteiten of trauma. We bieden 
geen garantie voor schade als gevolg van 
normale slijtage, product verlies, verlies 
van stenen of diefstal. Schade of verlies als 
gevolg van het niet kunnen verkrijgen van 
reparaties die nodig zijn om de integriteit 
van het product te behouden, vallen evenmin 
onder de dekking.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende 
sieradenkwesties die niet als fabricagefouten 
worden beschouwd, zijn:
• Verkleuring door blootstelling aan 
chemicaliën,
make-up, zwembaden, bubbelbaden, sau-
na of baden, of langdurige blootstelling aan 
zonlicht 
• Gebogen, opgevangen of versleten uit-
steeksels waardoor een kraal eruit valt of 
verloren gaat door normale slijtage of andere 
schade. 
• Verloren kraal of een kraal is gevallen als
gevolg van hakken of breken veroorzaakt 
door normale slijtage of andere schade.
• Loskomen van een edelsteen, parel of 
bead door herhaaldelijk ‘frummelen’, 
‘frunniken’ of draaien, of door de hanger ’s 
nachts te dragen.

Lederen armbanden
Lederen armbanden van Van Penninkhof  
zijn handge- maakt in België met koeienhuid 
of varkenshuid. Aangezien leder een 
natuurlijk product is, kan de kleur van het 
leder variëren van armband tot armband. 
Houd er rekening mee dat lichte kleuren 
gevoeliger zijn voor vuil dan donkere kleuren.
De kleur van het leder kan vervagen als het 
wordt blootgesteld aan direct zonlicht of 
water. Als de armband wordt blootgesteld 
aan water tot dat het leder vochtig wordt, 

kan het als gevolg daarvan uitdrogen. 
Een neutrale lederen balsem zal voeden en 
helpen het materiaal te behouden. Lederen 
armbanden die dagelijks gebruikt worden, 
zullen een patina creëren en het leer een 
iets versleten uiterlijk geven. Dit zijn normale 
gebruikssporen.

Bedels kunnen zwarte vlekken achterlaten 
op een leren armband. Dit is een natuurlijke 
reactie op het edelmetaal waarmee het leer 
wordt geconfronteerd en zal daarom niet 
worden aanvaard als consumentenklacht.

Verkopers van Van Penninkhof assieraden
Wijs uw klant op deze zorginstructies. De 
zorg- instructies zijn te allen tijde na te lezen 
op: www.vanpenninkhof.com/care



Bestel Informatie

Bestel informatie.

Online Van Penninkhof sieraden bestellen?
Op onze website www.VanPenninkhof.com kunt u de sieraden bekijken door op de 
“shop” te klikken. . 

Bent u een bedrijf? Scrol dan naar beneden en klik op “Resellers Log In”. Hier kunt u 
met uw KVK nummer een account aanmaken. Zodra u de login heeft aangevraagd, 
zal u per mail een bevestiging ontvangen. Vervolgens kunt u met uw gebruikersnaam 
en wachtwoord inloggen op het zakelijke gedeelte en in de B2B webshop een
 bestelling plaatsen.Kortingen en verzendkosten worden automatisch berekend.

Per telefoon bestellen? 
Bel of stuur een WhatsApp naar; 06-41588640

Per e-mail bestellen?
Mail naar: Tabitha@vanpenninkhof.com

Wij helpen u graag met eventuele vragen!

Warme groet,

Ian Joosten

https://api.whatsapp.com/send?phone=31641588640
mailto:Tabitha%40vanpenninkhof.com?subject=



