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“De onvergankelijkheid
van een sieraad”

Joëlle en Rozan

CELLINI JUWELIER,
AL 25 JAAR
OOGSTRELEND
MOOI
Klanten uit de regio, maar ook ver daarbuiten, weten
al 25 jaar hun weg te vinden naar Cellini Juwelier in
Roermond. In de historische binnenstad voelt Rozan
Langenhorst zich als een vis in het water. Wanneer
ze het heeft over haar gewaardeerde klantenkring,
het p
 rachtige pand op de hoek van de Neerstraat en
de Paredisstraat én haar unieke collectie juwelen beginnen Rozan’s ogen te sprankelen. We spreken een
vrouw met passie voor schoonheid.

T

oen Rozan in 1995 met Cellini startte was het pand half

Mijn klanten komen vaak heel gericht bin-

het L
 ondense juweliershuis Ungar & Ungar,

Wat een feestelijk jaar had moeten worden

zo groot. In de loop der jaren is de zaak gegroeid, niet

nen of horen bijvoorbeeld van een vriendin

met briljant geslepen diamant in een sierlijk

is door Corona heel anders gelopen. Toch is

alleen qua omvang maar vooral ook wat betreft collectie.

over onze bijzondere sieraden.”

ajour bewerkt montuur. Ook deze zul je

Rozan positief gestemd. “Ik tel mijn zegenin-

elders niet snel vinden.”

gen en kijk naar wat er wel nog mogelijk is.

Van aanvankelijk antieke en vintage sieraden vond Rozan

haar weg naar steeds mooiere collecties. Bijzondere stukken die je

Trots is Rozan op de collectie van Roberto

elders niet vindt. “Diversiteit is het toverwoord”, aldus Rozan.

Coin. Een Italiaans juweliersmerk met de

De eyecatchers van NANIS sieren al vele

een mooi sieraad. Er valt altijd iets te vieren,

wow-factor dat al veelvuldig werd gespot op

jaren de etalages van Cellini. Als snoepjes

een geboorte of een jubileum, en dan het is

“Mijn hart ligt bij de sieraden en juwelen, daar wil ik me volledig op

de rode lopers, maar tot nu toe in Nederland

prikkelen ze de zintuigen. Door de minu-

fijn om in deze tijd iets aan een ander te ge-

focussen. Reden waarom ik vorig jaar definitief besloot te stoppen

nauwelijks verkrijgbaar was. Alle creaties

tieuze bewerking met een graveersteker

ven. Juist nu verlangen we naar schoonheid

met de verkoop van horloges. Wat ik heel belangrijk vind is dat mijn

zijn aan de binnenzijde voorzien van een

verkrijgt het goud zijn kenmerkende

en de onvergankelijkheid van een sieraad.

hart sneller gaat kloppen bij wat ik inkoop. Ik ben voortdurend op

verborgen robijn, die contact maakt met de

fluweelzachte uitstraling.

Mensen waarderen de mooie uitstraling van

zoek naar iets bijzonders.” Die zoektocht resulteert in een stijlvolle

huid. Een ode aan de draagster en symbool

juwelierszaak met een unieke eigen signatuur. En die signatuur voel

voor haar kracht en haar liefde. Met recht

“Ik vraag vaak aan mijn klanten hoe ze hun

fraaie etalages te kijken. Daar haal ikzelf ook

je zodra je de wereld van Cellini binnentreedt. De rijk gedecoreerde

een merk gedreven door creativiteit en de

sieraden combineren. Het complete plaatje

weer voldoening uit.”

winkel ademt een intieme en vertrouwde sfeer uit. Niet in de laatste

passie voor het leven.

moet kloppen. Dan kijken we samen hoe bij-

plaats door de gastvrijheid van Rozan en haar rechterhand Joëlle.

Er zijn juist ook mensen die troost halen uit

Cellini. Het geeft hen plezier om naar onze

voorbeeld een oude ring bij iets nieuws past.

Ze nemen uitgebreid de tijd voor hun klanten. Hun scherp oog voor

Rozan heeft een voorliefde voor ambachte-

Of hoe gedateerde juwelen met een ontwerp

detail en persoonlijke aandacht zorgen voor vele geluksmomentjes

lijke sieraden. Ze toont enkele schitterende

op maat in een nieuw uniek sieraad kunnen

als het sieraad zijn eindbestemming bij de klant vindt. Dat is na al

ragfijn opengewerkte ringen in traditionele

worden verwerkt. Doordat ik diverse moge-

die jaren nog steeds Rozan’s drijfveer.

Florentijnse stijl. “Speciaal voor Cellini

lijkheden laat zien ontstaan er nieuwe ideeNeerstraat 39-41 | Roermond

vervaardigd door twee generaties edels

ën waar ze zelf niet zo gauw aan hadden

VERBORGEN ROBIJN

meden in een klein Italiaans atelier. Ik

gedacht. Klanten worden enthousiast en zijn

+ 31 (0)475 336 504

“Ik probeer voor ieder wat wils te vinden. Het maatwerk en samen

verkoop ze exclusief in Nederland. Mensen

vaak blij verrast door hun eigen onverwach-

info@cellini-juwelier.nl

op zoek gaan naar iets moois geeft mij de meeste voldoening.

vinden het prachtig! Of de solitair ring van

te keuze. Dat is de kracht van Cellini.”

www.cellini-juwelier.nl
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