
Atomixz - 3D Printed Jewellery
Geïnspireerd door de natuur, gecreëerd door wetenschap
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SAMENVATTING

Net zoals atomen de basis vormen van ons universum, zo zijn ATOMZ de kern van ATOMIXZ
3D PrintedJewellery. De ATOMZ zijn miniatuur sculpturen van de natuurlijke basisvormen
zoals Plato deze in 350 jaar voor Christus heeft omschreven. Naast het feit dat de sieraden in
3D worden ontworpen worden ze ook in 3D, laagje voor laagje, geprint. ATOMIXZ sieraden
laten zien hoe de natuur, de wetenschap en de techniek in harmonie samen kunnen werken.

De ATOMIXZ sieraden worden vervaardigd met hoogwaardige materialen zoals natuurlijk
gecultiveerde parels uit Azië en fijn Nappa leder. Dankzij fijne magnetische sluiting zijn de
sieraden eenvoudig zelf om en af te doen.

Voor de ATOMZ worden verschillende metalen toegepast. Zo wordt voor de ATOMZ aan de
Metis ketting met blauw lederen nekband 18K gold plated stainless steel gebruikt. Voor de
Prime ketting Mars Ice met grijze Pearls zijn de ATOMZ van puur stainless steel. Atomixz
Prime “Filo Argento” gebruikt Atomz van 925 sterling silver.

Verkoopinformatie
De sieraden van ATOMIXZ zijn onder andere te koop bij de Cobra museumshop in
Amstelveen, de Kunsthalkade winkel in Amersfoort, het Nemo museum Amsterdam, juwelier
Het Harnas in Apeldoorn en Fates in Leiden. Kijk voor meer informatie op www.atomixz.com.

Verkoopadviesprijs ATOMIXZ Prime Moon Snow ketting met witte parels €329.95
Verkoopadviesprijs ATOMIXS Metis “Sea” ketting met blauw lederen nekband en 18k verguld
Atom €209.95 
Verkoopadviesprijs ATOMIXS Metis “Onyx” ketting met zwart nekband en RVS (stainless
steel) Atom €149.95

Atomixz Website
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WOORDVOERDER

OVER TRADE MART

Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie
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