POMELLATO: NOVIDADES 2013
COLECÇÕES DE GRANDE SUCESSO SÃO AGORA REFORÇADAS POR NOVAS
INTERPRETAÇÕES E VARIAÇÕES CRIATIVAS, CONSOLIDANDO O ESTILO
DISTINTIVO DE POMELLATO.

COLPO DI FULMINE
A característica inconfundível da colecção Colpo di Fulmine é a utilização
de pedras preciosas coloridas que têm a transparência semelhante à de
uma aguarela. O século XIX inspirou a colecção Colpo di Fulmine e
transformou-a profundamente, dando-lhe um novo toque romântico. Nos
anéis de ouro rosa e brincos, a pedra central torna-se maior e oval,
rodeada por uma coroa de pequenas pedras.
Combinações de cores têm tons profundos e íntimos: ametista e rubi,
topázio london e tsavorite, granada e safira azul.
Brincos em ouro rosa, granada e safiras azuis – 3.750 €
Anel em ouro rosa, topázio London e tsavorites – 1.835 €
Anel em ouro rosa, granada e safiras azuis – 1.835 €
Anel em ouro rosa, ametista e rubis – 1.835 €

VELENO
A colecção Veleno é ousada e sedutora. Nesta nova versão, a pedra tornase maior e oval, mantida no lugar apenas por quatro garras de estilo
gótico, demonstrando uma façanha de verdadeira arte de joalharia.
Os novos anéis Veleno de ouro rosa tornam-se assim uma joia de um
efeito e personalidade notável. Possuem três variantes de cores muito
femininas com um efeito opalescente: quartzo branco, quartzo rosa e
ametista.
Anel em ouro rosa com quartzo branco – 2.830 €
Anel em ouro rosa com quartzo rosa – 3.040 €
Anel em ouro rosa com ametista – 3.690 €

VICTORIA
A coleção Victoria é conhecida por uma escolha rara e incomum de
materiais. Os anéis em ouro rosa têm uma forma oval alongada
sobredimensionado, com cantos arredondados e rodeado por uma dupla
coroa de diamantes negros. A Cruz de grandes dimensões apresenta um
lado forrado com folhas de ouro fino, adicionando a versatilidade de usar
o pendente dos dois lados. Os novos brincos de ouro rosa são ainda mais
encantadores graças à junção de ágata branca, perfeita para realçar o
rosto da mulher com delicados efeitos de iluminação.
Anel em ouro rosa, jaspe e diamantes negros – 10.270 €
Brincos em ouro rosa e ágata branca – 3.710 €
Pendente em ouro rosa e jaspe – 2.990 €

CAPRI
A coleção Capri celebra as cores do mediterrâneo na sua própria
interpretação de uma nova tonalidade: jade lavanda. A intensa cor violeta
da pedra é ainda mais enfatizada pela ametista pavé sob o ouro rosa do
anel.
Anel em ouro rosa, jade lavanda e ametistas - 2.100 €
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