
Mogelijkheden tot het bestellen van een zegelring online.

Het liefst zien wij U bij ons in de winkel om de zeer uitgebreide collectie te tonen. Dit is echter door 
omstandigheden niet altijd mogelijk, vandaar hieronder een uitleg om een zegelring online te kunnen 
bestellen. Tevens vindt U op de laatste bladzijden een groot aantal afbeeldingen van standaard ringen die 
wij leveren

Indien U een ring online wilt bestellen hebben wij de volgende gegevens nodig:
1. De ringmaat
2. Het model zegelring
3. De grootte van bovenvlak
4. De steenkeuze
5. De keuze van het metaal waar de ring in uitgevoerd moet worden
6. Uw naam en adresgegevens

Ringmaat

Één van de belangrijkste zaken is de ringmaat. Deze moet goed opgemeten worden. Hiervoor 
kunnen we U een ringenbos toesturen, opdat U thuis de ringmaat kan opnemen. 

De ringmaat is ook van belang om U te kunnen adviseren in de grootte van het ringoppervlak. Bij een 
bescheiden ringmaat, hoort een bescheiden zegelring, zeker niet met een te groot- of te klein van oppervlak.

Standaard zegelringen voor heren met een zegelsteen 

• Klassiek ovaal,getailleerde zijkanten en laag op de vinger

      
• Klassiek achtkant,getailleerde zijkanten en laag op de vinger

     
• Klassiek stomphoek,getailleerde zijkanten en laag op de vinger 

  
Standaard zegelringen voor dames met een zegelsteen

• Klassiek ovaal,getailleerde zijkanten en laag op de vinger



• Klassiek ovaal, zeer sterk getailleerde zijkanten en een trompetscheen

• Ovaal, dubbele scheen, enkel bontje

• Ovaal, enkele scheen, enkel bontje

• Ovaal,dubbele scheen , dubbel bontje

Uitvoering: 

De afgebeelde modellen worden uitgevoerd met standaard steenformaten.
Voor heren zijn deze standaardformaten van de steen( de zetrand niet meegerekend)

14 bij 12 mm
15 bij 13 mm
16 bij 14 mm
17 bij 15 mm



Bij damesringen zijn de gebruikelijke steenformaten:
9 bij 7 mm
10 bij 8 mm
11 bij 9 mm
12 bij 10 mm
13 bij 11 mm

 
Bij de keuze van het steenformaat kunnen wij van advies dienen. De ringmaat is hiervoor van essentieel 
belang.

Elk model zegelring kan uitgevoerd worden met een zegelsteen naar keuze.In feite is elke steensoort te 
leveren maar de meest gebruikelijke zijn blauwlagenstenen( bovenlaag blauw, onderlaag zwart),daar is een 
keuze van zes kleuren blauw,
groene stenen( Jaspis), zwarte stenen( Onyx en Hematiet), bruine stenen( Karnolijn) en roodlagenstenen.

  

Geen steen maar helemaal goud

Elk model kan geleverd worden in een uitvoering van alleen goud, dus geen gebruik makend van een steen.
 



Metaalkeuze 

14 karaats geel-, wit- of rosé goud, 18 karaats geel-, wit of rosé goud en platina 

De meeste ringen die wij vervaardigen worden uitgevoerd in 14 karaats geelgoud. 

 

Kosten

Gezien de sterk wisselde koersen is het lastig om een prijslijst te publiceren. Mocht U een model hebben
uitgekozen en weten we wat Uw wensen zijn kunnen we U per email of telefonisch  een opgave van de

kosten geven

Levertijd 

Het vervaardigen van de door U bestelde zegelring neemt gemiddeld 4 weken in beslag. 
Het met de hand graveren van het familiewapen of monogram duurt ongeveer 3 -4 weken. Aan het einde 
van het jaar kunnen de levertijden iets uitlopen. 
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Vervolgbladen met afbeeldingen  zie volgende pagina's



Afbeeldingen van het standaard leveringspakket aan zegelringen
Buiten deze modellen is de collectie nog vele malen uitgebreider.
















