Foto: Fotostudio Karel Bingen

Cellini, get your sparkle on!
Op de hoek van de Neerstraat en de Paredisstraat in hartje Roermond prijkt het
monumentale pand van Cellini. De donkergroen omrande etalages gunnen de passant
een royale blik op de exclusieve juwelen. Wat een uitstraling. Eenmaal binnen worden
we begroet door de charismatische eigenaresse Rozan Langenhorst en hondje Lucca.
Bijzonder hoe zij te midden van alle exclusiviteit een huiselijke sfeer heeft weten te
creëren. Hier huist overduidelijk een juwelier met een eigen identiteit.
Italiaans design
Rozan heeft haar sporen ruimschoots verdiend in het
vak. Al sinds 1995 is Cellini gevestigd in Roermond.
Naast juwelier is ze gediplomeerd juwelentaxateur.
Rozan: “Italiaanse juwelen hebben mijn hart gestolen.
De Italianen zijn hun tijd ver vooruit op het gebied van
design. Ik was een van de eersten die de juwelen van
de Italiaanse designer Laura Bicego in Nederland heeft
geïntroduceerd. Haar juwelen, van het merk NANIS,
zijn stuk voor stuk adembenemend mooi. Toegegeven,
niet voor iedereen weggelegd, maar toch probeer ik in
elke prijscategorie iets bijzonders te vinden. Ik streef
naar betaalbare exclusiviteit, iedereen kan hier slagen.”

Tegen de stroom in
Roermond heeft als koopstad met zijn mooie hotels een
groeiende aantrekkingskracht op veel mensen. Rozan:
“Daardoor krijg ik steeds meer klanten van ver. In plaats
van bijvoorbeeld Maastricht komen ze graag een dagje
shoppen in Roermond. Als klanten eenmaal hun weg
hier naartoe hebben gevonden, komen ze vaak terug.
Ik kies, tegen de stroom in, juist niet voor de populaire
merken maar voor een uniek aanbod. Dat weten de
mensen te waarderen. Als klanten binnenkomen zie
ik in één oogopslag wat mooi bij hen zou passen. Een
mooi sieraad heeft ook emotionele waarde. Sommige
klanten lijken wel betoverd als ze eenmaal dat perfecte
sieraad dragen. Daar kan ik dan enorm van genieten.”

De etalages van Cellini zijn ongeëvenaard. Alles is met
zorg en aandacht uitgezocht en gecombineerd. Een lust
voor het oog. Lachend: “Veel mensen complimenteren
ons met onze etalage. Voorbijgangers, klanten, maar
ook kenners uit het vak. Dan maakt mijn juweliershart
een sprongetje.”

“Ik zoek de krenten uit de pap”
Rozan heeft een zwak voor grote oorbellen “Ik ontwerp
ze vaak zelf, in verschillende afmetingen en prijsklassen. Op de internationale edelstenenbeurs in het Duitse
Idar-Oberstein haal ik de krenten uit de pap. Zo vond
ik er minutieus bewerkte hangers van ebbenhout en
lavasteen en grote heldere barnstenen. Ik combineer
ze met Napolitaans handgesneden koraal of edelstenen
als London Blue Topaz en rookkwarts en een 18 karaats
(rosé) gouden afwerking. Groot, maar dankzij de gekozen materialen helemaal niet zwaar. Alles geheel naar
eigen signatuur.”
Cellini heeft al jaren vaste leveranciers, waaronder Al
Coro, Bigli en Renée Arnold, de juwelendesigner waar
Maxima ook zeer van gecharmeerd is. “Door de diversiteit
kan ik iets bieden voor elke klant. Er is zoveel moois.
Waarom zou je de massa achterna lopen? Iedereen is
het waard om iets bijzonders te dragen.”
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