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“Met trots presenteer ik de nieuwste 

zilveren sieradencollectie 2022, 

exclusief ontworpen voor Zinzi. 

Grafische vormen en krachtige silhouetten, 

waarmee ik als ontwerper eveneens mijn 

haute couture collecties benader.” 
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MVC 20    ketting 45cm met strakke hanger bezet met princess geslepen zirconia’s  79.95
MVR 20    ring bezet met princess geslepen zirconia’s   79.95 
MVO 20    bijpassende oorsieraden [18 x 6mm] met luxe scharniersluiting 119.95
MVA 20    bijpassende armband [6mm breed] met luxe scharniersluiting  249.95

MVC 20

MVR 20

MVA 20

MVO 20

“ All about ease. 

Clean lines, minimal 

construction and 

balanced silhouettes: 

Glowing pieces that 

work equally well for 

night and day. ” 



6 7MVC 21  collier 45cm met drie strakke vormen  79.95
MVR 21  strakke ring [4mm breed] bezet met zes witte zirconia’s  49.95 
MVO 21  bijpassende oorsieraden [12 x 4mm]  39.95
MVA 21  bijpassende multi-look schakel armband  89.95   

MVC 21

MVR 21

MVA 21

MVO 21
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MVC 22   ketting 45cm met 9 ronde grote schakels in het midden, waarvan 3 bezet met witte zirconia’s  99.95 
MVC 23   ketting 45cm met 3 ronde grote schakels in het midden, waarvan 1 bezet met witte zirconia’s  69.95 
MVO 23   bijpassende oorsieraden met twee schakelbanen [16,5 x 5,5mm] en met luxe scharniersluiting  89.95
MVO 22   bijpassende oorsieraden met drie schakelbanen [15 x 8mm] en met luxe scharniersluiting  99.95
MVR 22   ring met drie schakelbanen [8mm breed]  79.95     -     MVR 23   ring met twee schakelbanen [5,5mm breed]  59.95
MVA 22   luxe schakel armband van 9mm breed met luxe sluiting  269.95

MVC 22 MVO 23

MVO 22

MVA 22

MVR 22

MVR 23

MVC 23
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MVC 18

MVA 18

MVO 18 MVR 18

MVC 18   ketting 45cm met een strakke hanger, waarbij 3 banen bezet zijn met witte zirconia’s  99.95
MVR 18   ring met 3 strakke banen [11mm breed], bezet met witte zirconia’s  89.95
MVO 18   bijpassende oorsieraden [17 x 9mm] met luxe scharniersluiting  99.95
MVA 18   bijpassende armband [11mm breed] met luxe scharniersluiting  299.95
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MVR 19    ring met een vloeiende lijn, geknoopt met een scheen bezet met witte zirconia’s  69.95  
MVC 19    collier 45cm met luxe geknoopte schakel, bezet met witte zirconia’s  99.95
MVO 19    bijpassende oorsieraden [18 x 8mm] met luxe scharniersluiting  89.95
MVA 19    bijpassende luxe armband [12mm breed] met luxe scharniersluiting  199.95

MVC 19

MVR 19

MVA 19

MVO 19
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“ Tijdloos, klassiek 

en 'the pleasure 

of perfection'. 

Grafische lijnen die 

samenvloeien ‘to 

become a reflection 

of you’.” 

MVR 9

MVA 9

MVO 9

MVC 9   collier 45cm met luxe geknoopte koordschakel in het midden  79.95
MVR 9   ring met contrasterende vloeiende lijn, geknoopt met zilveren koordschakel  59.95   
MVO 9   bijpassende oorsieraden [17 x 7mm] met luxe scharniersluiting  69.95
MVA 9   bijpassende luxe armband met luxe scharniersluiting  164.95

MVC 9
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MVH 6

MVR 6

“ Handcrafted straalt van de 
sieraden af. De matte afwerking, 
gecombineerd met het glanzende 
zilver geeft een stunning look.” 

MVH 6  hanger [36mm] met gepolijste bewerking en deels matte afwerking  89.95   
MVR 6  bijpassende ring  89.95
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MVA 3

MVH 3

MVO 3

MVR 3

MVH 3  langwerpige hanger met rechthoekige open vormen  59.95 
MVR 3  bijpassende brede zilveren ring  79.95  
MVO 3  bijpassende oorhangers met stijlvol opengewerkt patroon  69.95
MVA 3  luxe schakel armband [19mm breed] met rechthoekige vormen  219.95 
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MVA 3Z

MVH 3Z

MVR 3Z

MVO 3Z

MVH 3Z hanger met rechthoekige open vormen, bezet met witte en zwarte zirconia’s  79.95 
MVR 3Z bijpassende brede [12mm] zilveren ring  109.95  
MVO 3Z bijpassende oorhangers met stijlvol opengewerkt patroon 89.95
MVA 3Z luxe schakel armband [19mm breed] met rechthoekige vormen, bezet met zwarte en witte zirconia’s  349.95
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MVH 7   hanger [36mm] met vierkante zetting met witte zirconia’s  99.95
MVR 7   bijpassende ring bezet met witte zirconia’s  99.95   

MVH 7

MVR 7

“ Puur en shining. De glinstering 
van de vierkante settingen  
geeft het sieraad een surprising 
uitstraling.” 
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“ Eenvoud in al 

haar schoonheid. 

Strakke gladde 

vormen lopen 

fraai over elkaar 

heen.” 

MVR 16  ring waarbij twee gladde vormen sierlijk bijeenkomen  69.95   
MVO 16  bijpassende oorsieraden [17 x 8mm] met luxe scharniersluiting  79.95
MVA 16  bijpassende zilveren bangle armband met luxe scharniersluiting  219.95

MVA 16

MVO 16

MVR 16
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MVR 8

MVA 8

MVO 8

MVR 8   volumineuze ring, strakke belijning bezet met witte zirconia’s  139.95   
MVO 8   bijpassende oorsieraden [18 x 9mm] met luxe scharniersluiting  149.95
MVA 8   armband 13mm breed met luxe scharniersluiting  399.95
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MVR 15   brede ring met open ronde schakels en X in het midden  109.95  
MVO 15   bijpassende oorsieraden [18x 13,5mm] met luxe scharniersluiting 129.95  
MVA 15   brede klemarmband [28mm] met X verwerkt op ronde structuren  429.95  

MVO 15

MVR 15

MVA 15

“ X-vormen op open ronde 
schakels gezet. Kisses are forever. 
Sieraden met liefde voor de vrouw 
ontworpen. ” 



30 31

MVR 11   brede gourmet ring [14mm] vlak geslepen  99.95  
MVO 11   bijpassende gourmet oorsieraden 10mm breed  69.95  
MVA 11   brede massieve armband [12mm] met vlak geslepen gourmet schakel  429.95  

MVR 11

MVA 11

MVO 11

“ Elegance can be tough. Grove 
schakels omlijsten de vrouw 
opvallend en graceful. ” 
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MVO 1Z

MVR 1Z

MVR 1 

MVO 1

MVA 1

MVA 1   massieve armband met krachtige grafische banen [22mm breed]  279.95
MVR 1   bijpassende ring  69.95
MVO 1   bijpassende gladde oorsieraden  69.95
MVR 1Z  ring bezet met witte zirconia’s  89.95    
MVO 1Z  bijpassende oorsieraden bezet met witte zirconia’s  89.95
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“ The pleasure 

of perfection: 

grafische lijnen 

die samenvloeien 

‘to become a 

reflection of you’.” 

MVCR 2 schakel oorsieraden  69.95  MVO 2   oorsieraden bezet met witte zirconia’s  69.95
MVH 2S hanger in schakeldesign [24mm]  44.95 MVH 2   hanger [28mm] bezet met witte zirconia’s  69.95   
MVR 2 schakel ring  69.95   MVA 2   schakel armband bezet met witte zirconia’s  169.95

MVO 2

MVH 2

MVH 2S

MVR 2

MVCR 2

MVA 2
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“ Coordinate your 

own M...

Creaties met 

strakke plaatjes 

en ingegraveerde 

letter M. ” 

MVO 5

MVC 5

MVR 5

MVA 5

MVC 5     sierlijke ketting met langwerpig plaatje: ene zijde mat, andere zijde glanzend  99.95  
MVR 5     bijpassende gladde ring  69.95  
MVO 5     oorhangers met glanzend plaatje  44.95
MVA 5     armband met gladde plaat en bevestigd aan twee jasseron kettingen  69.95
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MVC 12     ketting 45cm met cross-over hanger 15mm breed  79.95 
MVR 12     volumineuze cross-over ring 19mm breed  69.95   
MVO 12    bijpassende oorsieraden 10mm breed  44.95
MVA 12     brede cross-over armband 30mm breed  219.95

MVA 12

MVR 12MVC 12

MVO 12

“ A natural elegance, a singular 
style... een X-shape als kus, als 
landmark for endless love. Dreams 
don’t work unless you do. ” 
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MVH 4     hanger met aan beide zijden luxe ogen om elegant aan een collier te hangen  79.95
MVR 4     bijpassende ring, bezet met witte zirconia’s  59.95    
MVA 4     bijpassende armband met zilveren jasseron kettingen, geknoopt aan een opvallende open schakel  119.95

MVR 4

MVA 4

MVH 4
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“ Straight lines 

met open ruimte. 

Een sparkling 

geheel als sieraad 

om vinger, hals of 

in het oor. ” 

MVO 17 stijlvolle oorsieraden [17 x 8mm] bezet met witte zirconia’s   99.95
MVC 17 ketting 45cm met strakke rechte hanger bezet met witte zirconia’s   99.95
MVR 17 bijpassende ring met open rechte belijning, bezet met witte zirconia’s   99.95

MVO 17

MVC 17

MVR 17
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MVR 10

gladde zijde

MVH 10
matte zijde

gladde zijde

matte zijde

MVO 10

MVH 10 ovale gladde hanger [40mm] tweezijdig te dragen: ene zijde glanzend, andere zijde gematteerd. Bezet met zirconia’s  129.95  
MVO 10 bijpassende oorsieraden, tweezijdig te dragen. Ene zijde glanzend, andere zijde gematteerd  149.95
MVR 10 bijpassende ring, aan beide zijden bezet met witte zirconia’s  79.95
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MVR14

MVA 14

MVR 14   brede open ring [12mm] bezet met witte zirconia’s   99.95   
MVA 14   brede open rechthoekige armband [22mm] bezet met witte zirconia’s  379.95

Alle zilveren sieraden zijn vervaardigd van 925 zilver en voorzien van een extra rodiumlaag. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s. 
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De sieraden zijn vergroot afgebeeld om de details beter te kunnen weergeven. Hangers 
zijn exclusief collier geprijsd. Ringen zijn verkrijgbaar in de maten 50-62, alleen even maten. Nadruk verboden © 2021-2022  
ZINZI © & TM Mart Visser. Alle modellen zijn auteursrechtelijk beschermd.
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