
Carré Jewellery firar 30 år och släpper jubileumskollektion

Carré Jewellery har sedan 1991 skapat ikoniska smycken med äkta ädelstenar, skapade i och av naturen.
Designspråket har företagets grundare och kreativa direktör Shiri Rosenzweig hämtat från antika
europeiska smyckestekniker kombinerat med inspiration av färger och symboler från Asien och
Mellanöstern. Nu firar Carré Jewellery 30 år och släpper jubileumskollektionen ECHOES, en hyllning
till företagets signum – ädelstenar och vackra detaljer.



Kärleken, passionen och fascinationen för äkta ädelstenar samt naturens krafter, är grunden till att Shiri
startade Carré Jewellery 1991. I 30 år har smyckesföretaget förädlat över 900 ansvarfullt framtagna
ädelstenar i vackra smycken.

- Varje sten är skapad av det intensiva trycket under jord. Därför har varje ädelsten och smycke sin
unika karaktär. Det finns många olika varianter, slipningar, färger, transparens, inre struktur och
optiska effekter som skiljer ädelstenarna åt, berättar Shiri Rosenzweig grundare och kreativ direktör
Carré Jewellery.

För att fira Carré Jewellery’s jubileum har företaget tagit fram kollektionen ECHOES. Inspirationen är
hämtad ur några av deras första kollektioner.

- Förutom att hylla våra äkta ädelstenar, har vi valt att lyfta några av de key piece smycken som satte
oss på kartan - hoops med tillhörande utbytbara berlocker. Hoopsen finns i olika ytbehandlingar och
kan kombineras med en eller flera berlocker. Förutom örhängen går berlockerna fint att kombinera på
ett armband eller en kedja. Dessutom kommer det dyka upp smycken med olika typer av stenar i ett
flertal härliga färger i kollektionen. I år skruvar vi upp ädelstenarnas magi till max, fortsätter Shiri.

Dessutom har Carré Jewellery inlett ett samarbete med konstnären Marie Rosenzweig, hon har skapat ett
konstverk inspirerat av Carré Jewellery. Konstverken kommer att säljas i Carrés webshop och butiker i
ett begränsat antal signerade litografier. Syftet med samarbetet är att Carré vill lyfta den kvinnliga
konstnären.

Carré Jewellery har idag huvudkontor i Köpenhamn med ett flertal egna butiker runt  i Danmark. De är
representerade på exklusiva varuhus runt om i världen samt på www.carre.dk. 
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