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ABOUT TADBLU

TadBlu is in 2016 begonnen met het ontwerpen van

herinneringssieraden die er ook uitzien als echte sieraden. 

Sieraden die door mannen en vrouwen dagelijks gedragen 

kunnen worden en een mooie, elegante aanvulling zijn

op ieders eigen stijl, zodat u op een prachtige stijlvolle

manier uw gekoesterde dierbare bij u kunt dragen:

Memorial Made Jewelry.

Daarnaast wilde TadBlu sieraden maken die van

toegevoegde waarde zijn voor de uitvaartondernemer.

We hebben in onze originele, gepatenteerde ontwerpen 

rekening gehouden met extra vulruimte in de ashouders, 

strategische geplaatste schroefdraad voor groter vul- en 

sluitgemak, en sterke materialen voor duurzaamheid.

Design
Alle sieraden van TadBlu worden in eigen beheer 
ontworpen en technisch uitgewerkt. TadBlu was 
de eerste bedenker van de herinneringsarmband 
in leder en nautisch koord voor heren.

Wij hebben ook de eerste hangers en ringen met 
echte originele halfedelstenen geïntroduceerd in 
de uitvaartwereld. We proberen
ieder jaar een nieuw ontwerp te introduceren
en zo voorloper te blijven in de wereld van
herinneringssieraden.

MATeriALen
De sieraden van TadBlu zijn gemaakt met
316 RVS, dat geschikt is voor vrijwel alle
huidtypen, slijtvast en sterk is, en niet kan breken 
of scheuren. Een gesloten en verlijmde ashouder 
van TadBlu kan niet opengaan en ook niet
loskomen van het sieraad.

Ook alle armbandsloten zijn gemaakt van
316 RVS, door TadBlu ontworpen en speciaal 
voor TadBlu geproduceerd. Daarnaast werken 
we met echt rundsleder, varkensleder, ijzersterk 
nautisch koord en echte halfedelstenen met
algemeen toegeschreven helende eigenschappen.

WerkWijze
De sieraden van TadBlu zijn samengesteld uit
verschillende originele materialen, zorgvuldig 
door TadBlu wereldwijd gezocht en geselecteerd.
De ashouders worden geproduceerd door
een gespecialiseerd bedrijf in fijn en precies 
draaiwerk.

De sieraden worden geassembleerd in een
sociale werkplaats in Hasselt, België, door een 
team van enthousiaste, speciaal opgeleide en
begeleide werknemers. Op deze manier kan
TadBlu een bijdrage leveren aan een maat-
schappelijk verantwoorde manier van produceren 
en van een fijne deelname aan de maatschappij 
van werknemers met een arbeidsbeperking. 

DisTriBUTie
TadBlu is gericht op export door middel van 
lokale distributeurs. We willen onze sieraden in 
de markt zetten op een manier die voor ieder 
land het beste werkt en voor u een korte lijn te 
creëren naar uw distributeur.

We exposeren onze herinneringssieraden
verschillende keren per jaar voor alle uitvaart-
ondernemers en mogelijke distributeurs, op
verschillende uitvaartbeurzen in de VS en Europa.

TOT sLOT
Het verlies van een dierbare is ontzettend moei-
lijk en verdrietig. Bij TadBlu hopen we u een mooi, 
echt en betrouwbaar sieraad te kunnen bieden 
waarmee u op een fijne en liefdevolle manier
een klein stukje van uw dierbare bij u kunt blijven 
dragen. Wij wensen u veel sterkte en veel liefde.

De TadBlu oprichters
Patrick Lachapelle en
Cynthia Buschman

TadBlu
Scheepvaartlaan 38/2.01
3500 Hasselt
België
T +32 (485) 865 018
e info@TadBlu.com

WWW.TADBLU.COM
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HEREN
ARMBANDEN

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

Het leder koord gaat door de
ashouder zodat deze nooit kan
loskomen. Zowel de ashouder
als de magnetische 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.

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!

geVLOCHTen LeDer
zWArT
TB-BB1-S
TB-BB1-M
TB-BB1-L
TB-BB1-XL

geVLOCHTen LeDer
COgnAC
TB-BB3-S
TB-BB3-M
TB-BB3-L
TB-BB3-XL

geVLOCHTen LeDer
BrUin
TB-BB2-S
TB-BB2-M
TB-BB2-L
TB-BB2-XL

gLAD LeDer
zWArT
TB-BL1-S
TB-BL1-M
TB-BL1-L
TB-BL1-XL

gLAD LeDer
COgnAC
TB-BL3-S
TB-BL3-M
TB-BL3-L
TB-BL3-XL

gLAD LeDer
BrUin
TB-BL2-S
TB-BL2-M
TB-BL2-L
TB-BL2-XL
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kOOrD
BrUin & nAVY
TB-BC5-S
TB-BC5-M
TB-BC5-L
TB-BC5-XL

kOOrD
jeAns
TB-BC6-S
TB-BC6-M
TB-BC6-L
TB-BC6-XL

kOOrD
zWArT & PeTrOL
TB-BC4-S
TB-BC4-M
TB-BC4-L
TB-BC4-XL

kOOrD
zAnD
TB-BC7-S
TB-BC7-M
TB-BC7-L
TB-BC7-XL

kOOrD
zWArT
TB-BC1-S
TB-BC1-M
TB-BC1-L
TB-BC1-XL

Heren ArMBAnD 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.  

TADBLU.COM
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DAMES
ARMBANDEN

The TadBlu Dames Charm
Armbanden zijn een prachtig,
tijdloos sieraad. Ze passen in iedere 
stijl en zijn makkelijk 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. 

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!

CHArM ArMBAnD
zWArT
TB-CL1-XS
TB-CL1-S
TB-CL1-M
TB-CL1-L
TB-CL1-XL

CHArM ArMBAnD
geeL
TB-CL8-XS
TB-CL8-S
TB-CL8-M
TB-CL8-L
TB-CL8-XL

CHArM ArMBAnD
COgnAC
TB-CL3-XS
TB-CL3-S
TB-CL3-M
TB-CL3-L
TB-CL3-XL

CHArM ArMBAnD
PeTrOL
TB-CL9-XS
TB-CL9-S
TB-CL9-M
TB-CL9-L
TB-CL9-XL

CHArM ArMBAnD
BrOns
TB-CL11-XS
TB-CL11-S
TB-CL11-M
TB-CL11-L
TB-CL11-XL

CHArM ArMBAnD
PAreL
TB-CL10-XS
TB-CL10-S
TB-CL10-M
TB-CL10-L
TB-CL10-XL
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CHArM ArMBAnD
DOnkerBLAUW
TB-CL12-XS
TB-CL12-S
TB-CL12-M
TB-CL12-L
TB-CL12-XL

CHArM ArMBAnD
grijs
TB-CL14-XS
TB-CL14-S
TB-CL14-M
TB-CL14-L
TB-CL14-XL

CHArM ArMBAnD
OesTer
TB-CL13-XS
TB-CL13-S
TB-CL13-M
TB-CL13-L
TB-CL13-XL

CHArM ArMBAnD
rOOD
TB-CL15-XS
TB-CL15-S
TB-CL15-M
TB-CL15-L
TB-CL15-XL

CHArM ArMBAnD
rOze
TB-CL16-XS
TB-CL16-S
TB-CL16-M
TB-CL16-L
TB-CL16-XL
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DAMES
RINGEN &
HANGERS

De TadBlu 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.

Van rOOD AgAAT wordt gezegd dat 
het een stabiliserende en bescher-
mende steen is. Ze bevordert innerlijke 
balans en rust. Rode Agaat varieert in 
doorzichtigheid, van warm oranje tot 
diep rood.

Van zWArT gerUTiLeerD kWArTs 
wordt gezegd dat het een opbeurende 
en kalmerende steen is. Ze vermindert 
angsten, bezorgdheid en fobieën.
Deze  kwarts heeft vele varianten.
De haarachtige draden kunnen fijn
tot dik zijn, weinig of veel en in
verschillende patronen.

Van BLAUWe gOUDsTeen wordt 
gezegd dat het de ultieme brenger
van innerlijke rust en stabiliteit is.
Deze halfedelsteen is zeer geschikt 
voor angstige en paniekerige mensen. 
Blauwe Goudsteen is diep donker-
blauw met ontelbare glinsterende 
spikkeltjes.

Van TijgerOOg wordt gezegd dat
het een steen is die de aandacht naar 
binnen en het grotere geheel brengt.
Ze beschermt tegen negatieve
invloeden en brengt inzicht over onszelf 
en anderen. Tijgeroog is ondoorzichtig 
met zacht glanzende tot houtachtige 
patronen.

Van grOen AgAAT wordt gezegd dat 
het een aardende, stabiliserende en
beschermende steen is. Ze bevordert 
innerlijke rust en een gebalanceerde 
houding. Groene Agaat varieert in 
doorzichtigheid, van zacht groen tot 
diep- of donkergroen.

Van gOUD gerUTiLeerD kWArTs 
wordt gezegd dat het een opbeurende 
en kalmerende steen is. Ze vermindert 
angsten, bezorgdheid en fobieën.
Deze  kwarts heeft vele varianten.
De haarachtige draden kunnen fijn
tot dik zijn, weinig of veel en in
verschillende patronen.

Van kYAnieT wordt gezegd dat 
het een zeer vreedzame steen is die 
verzacht en energie in balans brengt. 
Ze brengt gezondheid en bevordert 
het vermogen om gevoelens uit te 
spreken. Kyaniet is opvallend helder 
blauw met glinsterende vegen.

Van PAreL 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 AMeTHisT wordt gezegd dat het 
een beschermende en spirituele steen 
is. Ze bevordert denken en intuitie 
en brengt inzichten. Amethist heeft 
vele schakeringen zacht- tot diep- of 
donkerpaars.

Van AArDBeienkWArTs wordt 
gezegd dat het ze vreugde en
positiviteit brengt. Ze helpt de drager 
om lichter en met meer humor in het 
leven te staan. Aardbeienkwarts is zeer 
transparant en heeft een wolkig warm 
roze kleur.

Van grijze MAAnsTeen wordt 
gezegd dat ze angstige en zorgelijke 
mensen kalmeert. Deze steen werkt 
zeer goed voor intuitieve en gevoelige
mensen. Grijze Maansteen is semi 
transparant en zal warmer ogen in een 
gouden zetting en koeler in een stalen 
zetting.

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.

Van rOzenkWArTs wordt gezegd 
dat het een mild, zacht effect heeft
op verdriet en trauma. Ze bevordert 
empathie, openheid en behulpzaam-
heid. Rozenkwarts is zacht roze en 
licht transparant en zal warmer ogen 
in een gouden zetting en koeler in een 
stalen zetting.  

Van BLAUW 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.

14 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.
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DAMes
sTALen ringen

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.          

ring formaat europees formaat
16 50
17 53
18 56
19 59

sTALen ring
rOOD AgAAT
TB-RS-AGR-16
TB-RS-AGR-17
TB-RS-AGR-18
TB-RS-AGR-19

sTALen ring
rOzenkWArTs
TB-RS-ROQ-16
TB-RS-ROQ-17
TB-RS-ROQ-18
TB-RS-ROQ-19

sTALen ring
AMeTHisT
TB-RS-AMT-16
TB-RS-AMT-17
TB-RS-AMT-18
TB-RS-AMT-19

sTALen ring
gOUD gerUTiLeerD
kWArTs
TB-RS-RQG-16
TB-RS-RQG-17
TB-RS-RQG-18
TB-RS-RQG-19 

sTALen ring
kYAnieT
TB-RS-KYN-16
TB-RS-KYN-17
TB-RS-KYN-18
TB-RS-KYN-19

sTALen ring
grOen AgAAT
TB-RS-AGG-16
TB-RS-AGG-17
TB-RS-AGG-18
TB-RS-AGG-19

sTALen ring
BLAUW AgAAT
TB-RS-AGB-16
TB-RS-AGB-17
TB-RS-AGB-18
TB-RS-AGB-19

sTALen ring
zWArT gerUTiLeerD
kWArTs
TB-RS-RQB-16
TB-RS-RQB-17
TB-RS-RQB-18
TB-RS-RQB-19

sTALen ring
BLAUWe gOUDsTeen
TB-RS-BLG-16
TB-RS-BLG-17
TB-RS-BLG-18
TB-RS-BLG-19

sTALen ring
grijze MAAnsTeen
TB-RS-MOG-16
TB-RS-MOG-17
TB-RS-MOG-18
TB-RS-MOG-19

sTALen ring
PAreLMOer
TB-RS-MOP-16
TB-RS-MOP-17
TB-RS-MOP-18
TB-RS-MOP-19

sTALen ring
zWArT OnYX
TB-RS-ONB-16
TB-RS-ONB-17
TB-RS-ONB-18
TB-RS-ONB-19

sTALen ring
HeLDer gLAs
TB-RS-GLA-16
TB-RS-GLA-17
TB-RS-GLA-18
TB-RS-GLA-19

sTALen ring
TijgerOOg
TB-RS-TEY-16
TB-RS-TEY-17
TB-RS-TEY-18
TB-RS-TEY-19

sTALen ring
AArDBeienkWArTs
TB-RS-STQ-16
TB-RS-STQ-17
TB-RS-STQ-18
TB-RS-STQ-19
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DAMes
gOUDen ring

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
professional van het uitvaartcentrum. 

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

De ringen zijn verkrijgbaar in 4 maten.                                     

ring formaat europees formaat
16 50
17 53
18 56
19 59 

gOUDen ring
rOOD AgAAT
TB-RG-AGR-16
TB-RG-AGR-17
TB-RG-AGR-18
TB-RG-AGR-19

gOUDen ring
rOzenkWArTs
TB-RG-ROQ-16
TB-RG-ROQ-17
TB-RG-ROQ-18
TB-RG-ROQ-19

gOUDen ring 
AMeTHisT
TB-RG-AMT-16
TB-RG-AMT-17
TB-RG-AMT-18
TB-RG-AMT-19

gOUDen ring
gOUD gerUTiLeerD
kWArTs
TB-RG-RQG-16
TB-RG-RQG-17
TB-RG-RQG-18
TB-RG-RQG-19 

gOUDen ring
kYAnieT
TB-RG-KYN-16
TB-RG-KYN-17
TB-RG-KYN-18
TB-RG-KYN-19

gOUDen ring
grOen AgAAT
TB-RG-AGG-16
TB-RG-AGG-17
TB-RG-AGG-18
TB-RG-AGG-19

gOUDen ring
BLAUW AgAAT
TB-RG-AGB-16
TB-RG-AGB-17
TB-RG-AGB-18
TB-RG-AGB-19

gOUDen ring
zWArT gerUTiLeerD
kWArTs
TB-RG-RQB-16
TB-RG-RQB-17
TB-RG-RQB-18
TB-RG-RQB-19

gOUDen ring
BLAUWe gOUDsTeen
TB-RG-BLG-16
TB-RG-BLG-17
TB-RG-BLG-18
TB-RG-BLG-19

gOUDen ring
grijze MAAnsTeen
TB-RG-MOG-16
TB-RG-MOG-17
TB-RG-MOG-18
TB-RG-MOG-19

gOUDen ring
PAreLMOer
TB-RG-MOP-16
TB-RG-MOP-17
TB-RG-MOP-18
TB-RG-MOP-19

gOUDen ring
zWArTe OnYX
TB-RG-ONB-16
TB-RG-ONB-17
TB-RG-ONB-18
TB-RG-ONB-19

gOUDen ring
HeLDer gLAs
TB-RG-GLA-16
TB-RG-GLA-17
TB-RG-GLA-18
TB-RG-GLA-19

gOUDen ring
TijgerOOg
TB-RG-TEY-16
TB-RG-TEY-17
TB-RG-TEY-18
TB-RG-TEY-19

gOUDen ring
AArDBeienkWArTs
TB-RG-STQ-16
TB-RG-STQ-17
TB-RG-STQ-18
TB-RG-STQ-19
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sTALen HAnger
rOOD AgAAT
TB-PS-AGR

sTALen HAnger
AMeTHisT
TB-PS-AMT

sTALen HAnger
grOen AgAAT
TB-PS-AGG

sTALen HAnger
BLAUW AgAAT
TB-PS-AGB

sTALen HAnger
BLAUWe gOUDsTeen
TB-PS-BLG

TADBLU.COM22

DAMes
sTALen HAngers

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
eeuwenlang speciale eigenschappen
toegedicht. Sommige zijn troostend, 
anderen kalmerend. Ze brengen
energie of balans. 

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

*TB-CH-SIL

sTALen HAnger
rOzenkWArTs
TB-PS-ROQ

sTALen HAnger
gOUD gerUTLieerD
kWArTs
TB-PS-RQG

sTALen HAnger
kYAnieT
TB-PS-KYN

sTALen HAnger
zWArT gerUTiLeerD
kWArTs
TB-PS-RQB

sTALen HAnger
grijze MAAnsTeen
TB-PS-MOG

sTALen HAnger
PAreLMOer
TB-PS-MOP

sTALen HAnger
zWArTe OnYX
TB-PS-ONB

sTALen HAnger
HeLDer gLAs
TB-PS-GLA

sTALen HAnger
TijgerOOg
TB-PS-TEY

sTALen HAnger
AArDBeienkWArTs
TB-PS-STQ
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DAMes
gOUDen HAngers

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

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 hanger gevuld met een
significante 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. 

*TB-CH-GOLD

gOUDen HAnger
rOOD AgAAT
TB-PG-AGR

gOUDen HAnger
rOzenkWArTs
TB-PG-ROQ

gOUDen HAnger
AMeTHisT
TB-PG-AMT

gOUDen HAnger
gOUD gerUTiLeerD
kWArTs
TB-PG-RQG

gOUDen HAnger
kYAnieT
TB-PG-KYN

gOUDen HAnger
grOen AgAAT
TB-PG-AGG

gOUDen HAnger
BLAUW AgAAT
TB-PG-AGB

gOUDen HAnger
zWArT gerUTiLeerD
kWArTs
TB-PG-RQB

gOUDen HAnger
BLAUWe gOUDsTeen
TB-PG-BLG

gOUDen HAnger
grijze MAAnsTeen
TB-PG-MOG

gOUDen HAnger
PAreLMOer
TB-PG-MOP

gOUDen HAnger
zWArTe OnYX
TB-PG-ONB

gOUDen HAnger
HeLDer gLAs
TB-PG-GLA

gOUDen HAnger
TijgerOOg
TB-PG-TEY

gOUDen HAnger
AArDBeienkWArTs
TB-PG-STQ
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TADBLU
DisPLAY BOX

De TadBlu Display Box heeft een
formaat van 34 x 18 cm.

Inhoud:
•	Heren	armband	in	koord,	maat	L
•	Heren	lederen	armband,	maat	M
•	Dames	armband,	maat	S
•	Stalen	ring,	maat	18
•	Gouden	ring,	maat	17
•	Stalen	hanger	met	zilveren	ketting
•	Gouden	hanger	met	een	vermeil
 ketting
•	3	Extra	stalen	edelstenen	tops

OOk
LeVerBAAr

Tevens leverbaar zijn losse displays en 
extra gereedschappen voor het vullen 
van sieraden met as.

DisPLAY BOX
TB-DIS-BOX

enkeLe ring DisPLAY seT
Zwart gelakt hout
9 cm / 6 cm / 3 cm
TB-DIS-RIN

enkeLe ArMBAnD DisPLAY
Transparant acryl
9 cm
TB-DIS-BRA

LijM en LePeL
30 ml speciale sieradenlijm
en een koperen aslepel
TB-GLU-SP
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insTrUCTies
OMTrenT OnDerHOUD

geBrUik en VeiLigHeiD
TadBlu raadt aan om ’s morgens de sieraden aan 
te doen en het ’s avonds voor het slapen gaan 
af te doen. Lichamelijk veeleisende oefeningen 
kunnen onnodige slijtage aan een sieraad
veroorzaken. We raden u aan om altijd uw
sieraden uit te doen voordat 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 edelmetaal 
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.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende
sieradenkwesties die niet als fabricagefouten 
worden beschouwd, zijn:
•	 Verkleuring	door	blootstelling	aan	chemicaliën,
 make-up, zwembaden, bubbelbaden, sauna of
 baden, of langdurige blootstelling aan zonlicht
•	 Gebogen,	opgevangen	of	versleten	uitsteeksels
 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 Tadblu 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 
totdat 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 TADBLU sierADen
Wijs uw klant op deze zorginstructies. De zorg-
instructies zijn te allen tijde na te lezen op:
www.tadblu.com/zorginstructies

Kralen, edelstenen en parels zijn fragiel en
bezitten niet de duurzaamheid van diamanten. 

Slijtage aan edelstenen aan hanger of ringen 
moet worden verwacht. Om te voorkomen dat 
gebroken edelstenen en gekraste, gekneusde
of afgestoken kralen, edelstenen en parels
worden gedragen, moeten de sieraden 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 verliezen 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 edelstenen sieraden voorzichtig met een 
zachte doek.

ringen, HAngers, AsHOUDers
en sLUiTingen
Fijne sieraden zijn niet ongevoelig voor normale 
slijtage, activiteiten of trauma. We bieden geen 
garantie voor schade als gevolg van normale
slijtage, productverlies, 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.
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BesTeLinFOrMATie

OnLine
Op onze website www.TadBlu.com kunt u de 
knop “Bezoek de Webshop” vinden, om  in te 
loggen of een login aan te vragen. Zodra u de 
login heeft aangevraagd, zal u per email een 
bevestiging ontvangen met instructies om in
de webshop te kunnen winkelen. 

Kortingen, BTW (voor België), en verzendkosten 
worden automatisch berekend. 

ViA eMAiL
U kunt ook eenvoudig per email bestellen via:
info@TadBlu.com
Wij helpen u graag met eventuele vragen.

TeLeFOnisCH 
Om te bestellen of antwoord op uw vragen kunt u
ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op:
+32 485 865 018.



Plaats hier beneden uw contact informatie:

TADBLU.COM


