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Ons verhaal

“Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als we de 
herinnering maar goed bewaren”, dat is waar wij bij 
As Together in geloven. Een herinnering is kostbaar, 
het zit in je hart en je kunt het nooit kwijt raken. 
Bij As Together kan je deze herinnering tastbaar 
maken. Dit gebeurt bij As Together door middel van 
as, haar, handschrift of juist een vingerafdruk te 
verwerken in een sieraad. Zo draag je jouw dierbare 
altijd bij je.

 Ook herinneringen voor later, moet je nu maken. 
Een gedenksieraad heeft niet alleen te maken met 
het overlijden van een dierbare. Een gedenksieraad 
gaat ook over de mooiste momenten van je leven, 
zoals een huwelijk of een geboorte van een kind. 
Kortom, een gedenksieraad is echt voor iedereen. 
De slogan luidt daarom ook: “Voor altijd samen”. 
Voor As Together is het heel belangrijk dat je een 
herinnering dagelijks met je mee kan dragen. 
Samen willen wij ervoor zorgen dat jij door middel 
van een gedenksieraad altijd de verbinding kunt 
voelen met je dierbare.

Amber is grondlegger van As Together. Zo zegt ze: 
“Wat je niet kunt vinden, kun je wel zelf creëren”. 
Amber bedacht een gedenksieradenlijn, waarbij een 
persoonlijk en blijvend sieraad centraal staat. Bij 
As Together kun je dus echt invloed hebben op je 
gedenksieraad. Een sieradenlijn waarbij waardevolle 
en dierbare herinneringen tastbaar worden.

Voor altijd samen



AS TOGETHER

Aanpasbaar voor iedere gelegenheid
VERWISSELBAAR SYSTEEM

Sieraad

Het hart

Wissel het hart af met de sieraden 
van As Together. 

Het verwisselbare systeem dat wordt gebruikt 
in de sieraden van As Together is een 
volledig nieuw gepatenteerd concept. Het idee 
achter dit concept is dat je jouw sieraad altijd 
kunt blijven aanpassen voor elke gelegenheid 
en daarbij toch altijd je dierbare bij je kunt 
dragen. Heb je de ene week behoefte aan een 
opvallende ring om je vinger en de andere 
week liever een subtiele ketting om je hals? Dat 
is geen probleem met het verwisselbare 
systeem in onze sieraden. Je kunt je sieraad 
altijd aanpassen aan je stemming en hierdoor 
hoef je nooit op pad te gaan zonder jouw
dierbare dicht bij je te dragen.

Het gedeelte uit het sieraad dat verwisselbaar 
is, is het binnenste gedeelte. Dit wordt ook wel 
‘het hart’ genoemd. Het hart kun je in 
verschillende As Together gedenksieraden 
plaatsen. Het is dus mogelijk om het hart in 
een As Together ring te dragen, maar je kunt 
het hart daarna ook verplaatsen naar een As 
Together ketting. Daarnaast is het mogelijk 
om een hart met as of haar, een vingerafdruk, 
een gravure van een handschrift of initialen te 
laten maken. Hierdoor kun je jouw dierbare op 
verschillende manieren bij je dragen.

MET AS OF HAAR

MET HANDSCHRIFT

MET VINGERPRINT

EINDELOOS WISSELEN

EN COMBINEREN



AS TOGETHER

PURE

LAURA KETTING MET AS
925 Silver 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

€389,00

LAURA KETTING MET HANDSCHRIFT
925 Silver 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

€389,00*
Excl. gravering

LAURA KETTING MET VINGERAFDRUK
925 Silver 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

€389,00*
Excl. gravering

YASMIJN RING MET AS
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm 

€399,00*
Excl. gravering

YASMIJN RING MET VINGERAFDRUK
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm 

€399,00*
Excl. gravering

YASMIJN RING MET HANDSCHRIFT
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm

 
€399,00*
Excl. gravering

YASMIJN RING MET AS
14K goud | Size: 17, 18 en 19.

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm 

LAURA KETTING MET VINGERAFDRUK
14K goud

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

LAURA KETTING MET AS
14K goud 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

BESCHIKBARE RINGMATEN

Ringmaten 17, 18 en 19. Diameter van de
ring is 11mm, Scheen is 4,5 mm.

Deze collectie is verkrijgbaar in materiaal: 
zilver, 14k geel goud, wit goud en rosé goud.
Het is mogelijk om alle onderdelen van het 
sieraad los aan te schaffen.

YASMIJN RING MET HARS 
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.
Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm 

€399,00

Collection



AS TOGETHER

Voor iedere gelegenheid
een ander sieraad

1. Amber ring met handschrift | 925 silver | €409,00
2. Amber ring met vingerafdruk |  925 silver | €409,00
3. Amber ring | 925 silver | Compleet €409,00 - zonder hart €310,00*
4. Jade ketting met as | 925 silver | €399,00
5. Jade ketting | 925 silver | Compleet €399,00 -  zonder hart €300,00*
 
*Een los hart kost €99,-
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CONNECTION 14K GOUD

1. Jade ketting met vingerafdruk | 14k goud 
2. Jade ketting met as |  14k goud 
3. Amber ring met as | 14k goud 
4. Amber ring met vingerafdruk | 14k goud 
5. Amber ring met handschrift | 14k goud 

collectie
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AS TOGETHER

BESCHIKBARE RINGMATEN

Ringmaten 17, 18 en 19. Diameter van de
ring is 11mm, Scheen is 4,5 mm.

Deze collectie is verkrijgbaar in materiaal: 
zilver, 14k geel goud, wit goud en rosé goud.
Het is mogelijk om alle onderdelen van het 
sieraad los aan te schaffen.

SOPHIE KETTING MET HARS 

925 Silver
Ketting collier is 45cm

Diameter hanger is 11mm 

€389,00 

FLEUR RING MET HARS 
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.
Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm 

€399,00

Een tastbare
herinnering
voor altijd.

LOVE

SOPHIE KETTING MET VINGERAFDRUK
925 Silver 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm

€389,00*
Excl. gravering

SOPHIE KETTING MET HANDSCHRIFT
925 Silver 

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm 

€389,00*
Excl. gravering

FLEUR RING MET HARS 

925 Silver | Size: 17, 18 en 19.
Diameter ring is 11mm

Scheen is 4,5 mm 

€399,00 

FLEUR RING MET VINGERAFDRUK
925 Silver | Size: 17, 18 en 19. 

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm

€399,00*
Excl. gravering

FLEUR RING MET HANDSCHRIFT
925 Silver | Size: 17, 18 en 19.

Diameter ring is 11mm
Scheen is 4,5 mm

€399,00*
Excl. gravering

FLEUR RING MET HARS 

14K goud | Size: 17, 18 en 19.
Diameter ring is 11mm

Scheen is 4,5 mm 
 

SOPHIE KETTING MET VINGERAFDRUK
14K goud

Ketting collier is 45cm
Diameter hanger is 11mm

Collection



www.astogether.nl

@astogether @astogether

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. in verband met de wisselende koersen zijn de prijzen op de website leidend. 
De sieraden kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijheid. Nadruk verboden. ©2021 | Copyright As Together.


