
 
 

LIEFDESMERK 
THOMAS SABO presenteert de collectie Love Bridge 

 
 

Diepe emoties, liefde en geluk zijn de muzen van de nieuwe Love Bridge collectie van 
THOMAS SABO. De sieraden voor najaar en winter spreken alle zintuigen aan en 
scheppen een intens gevoel van verbondenheid met een beminde. Nog nooit heeft een 
collectie van THOMAS SABO zoveel emoties en levensvreugde uitgestraald als de 
nieuwe Love Bridge Bracelets van dit seizoen. De nieuwe collectie wordt prachtig in 
beeld gebracht door romantische foto’s van de beroemde fotografe Ellen von Unwerth, 
met topmodellen Georgia May Jagger en Marlon Teixeira als vedetten. 

Love Bridge Bracelets 

Een brug die bindt: veel verliefde stelletjes vereeuwigen op de mooiste ‘Love Bridges’ van de 
planeet hun gevoelens met een individuele gravure op een ijzeren hangslotje. Het nieuwe 
gamma schakelarmbanden THOMAS SABO Love Bridge Bracelets is geïnspireerd op die 
romantische gewoonte en viert de hechte band tussen twee mensen: een fijn plaatje van 725 
sterling zilver verbindt de twee uiteinden van de armband en kan met een individuele 
liefdesverklaring worden gepersonaliseerd.  

Een Love Bridge Bracelet is een altijd originele expressie van affectie voor een ander: een 
geliefde, een goede vriend of vriendin, een familielid. Daardoor is de armband niet alleen een 
mooie liefdesboodschap maar ook een ideaal geschenk voor elke gelegenheid. Dankzij de 
diversiteit van hun stijlen en kleuren passen de armbanden optimaal in de visuele codes van 
THOMAS SABO – iedereen kan zijn of haar stijl en liefdesverhaal onsterfelijk maken. Elke 
vorm van liefde komt op een unieke manier tot haar recht in de Love Bridge armbanden van 
THOMAS SABO. 

 

Over THOMAS SABO 
THOMAS SABO, een internationale leider in juwelen, horloges en accessoires, ontwerpt en 
commercialiseert lifestyleproducten voor mannen en voor vrouwen. Het bedrijf werd in 1984 door 
Thomas Sabo gesticht in Lauf an der Pegnitz, in het zuiden van Duitsland, en telt nu 250 eigen 
boetieks op vijf continenten, met in totaal ongeveer 1.750 medewerkers. In het hoofdkwartier van 
THOMAS SABO werken ongeveer 460 mensen. THOMAS SABO heeft bovendien wereldwijd 
ongeveer 2.600 juweliers en toonaangevende luchtvaartmaatschappijen als partners. 


