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X by Trollbeads: een revolutie in persoonlijke sieraden 

De trend van het persoonlijk samenstellen van sieraden is door menig vrouw al opgepikt. 

Voor wie een stapje verder durft te gaan en een geheel unieke identiteit wil neerzetten, is 

vandaag wereldwijd het revolutionaire sieradenmerk X by Trollbeads geïntroduceerd. Geen 

modehype, maar een lifestyle voor de vrouw die stijlvol haar eigen pad kiest.  

De door de befaamde Deense ontwerpers van Trollbeads gecreëerde X by Trollbeads is een 

unieke benadering van sieraden naar eigen ontwerp. Voor het innovatieve design is gekozen 

voor hoogwaardige zwarte rubberen, bronzen, zilveren en gouden X links, die je eenvoudig 

naar voorkeur aan elkaar rijgt tot armbanden en colliers. Om zo altijd je herinneringen, dromen 

en passies bij je te dragen.  

 

 

De ruwe elegantie van een zelf samengesteld X by Trollbeads–sieraad onderstreept de stijl 

van wie het draagt. Elke schakel heeft een onontkoombare unieke persoonlijkheid. Van rock 

chick-symbolen zoals gitaren en muzieknoten tot ultramoderne, op pixels en skylines geënte 

schakels. En ook persoonlijke en creatieve symbolen van liefde en dieren uit de Chinese 

dierenriem. Uiteenlopende creaties waarbij de draagster met verrassende combinaties haar 

geheel eigen verhaal kan vertellen.  

De nieuwe collectie is een creatief eclectisch geheel van ruim zeventig slim vormgegeven en 

speels gethematiseerde schakels gemaakt door negen kunstzinnige Trollbeads-designers, die 

elk met hun eigen interpretatie en stijl hebben bijgedragen tot het elegante en tegelijkertijd 

functionele ontwerp.  

 “X by Trollbeads maakt de creativiteit en expressie van persoonlijke sieraden toegankelijk 
voor een geheel nieuw publiek”, aldus Trollbeads-oprichter en hoofdontwerpster Lise 
Aagaard. “Dit sieradenconcept is voor de vrouw die houdt van doordachte esthetiek, die 
fantasierijk en creatief is en die een sterk ontwikkeld gevoel voor persoonlijke expressie en 
stijl heeft”.  



 
 
                                             

 

X by Trollbeads is vanaf 18 september 2013 in de winkel verkrijgbaar in ruim 35 landen, en 

online via www.xbytrollbeads.com. 

Een X by Trollbeads-armband of -collier is een unieke combinatie van zwarte rubberen, 
bronzen, zilveren en/of gouden X links en leent zich daarom voor ieder budget. Een 
basisarmband met meerdere zwarte rubberen X links met bijvoorbeeld één bronzen sluiting 
is al verkrijgbaar vanaf 60 euro. Vervolgens kunnen de rubberen X links vervangen worden 
door de designs van de ontwerpers om het sieraad steeds persoonlijker te maken.  

 

 

www.xbytrollbeads.com 

 www.facebook.com/xbytrollbeads 

#xbytrollbeads 

 

Neem voor meer informatie, interviews of foto's contact op met: 

Anna Teresa Bellinzis 

Bellinzis Tekst & Pr 

bellinzis@gmail.com 

06-41410087 

Zie voor online stilstaande en bewegende beelden: www.xbytrollbeads.com/en/media 
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Over Trollbeads 

Trollbeads gaf bijna veertig jaar geleden ook al een nieuwe kijk op sieradenontwerp en 

introduceerde als eerste wereldwijd het concept van de bedelarmband.  

Het begon allemaal  in 1976 in een kleine juwelierswinkel in Kopenhagen onder de naam 

“Troldekugler”, de oorspronkelijke merknaam van het kraalsysteem. Met de introductie van 

X by Trollbeads is Trollbeads er opnieuw in geslaagd een geheel nieuw concept voor 

sieraden te ontwikkelen dat sterk tot de verbeelding spreekt. 

Trollbeads is een exquise verzameling uitwisselbare sieraden met edelstenen. De kralen 

vormen het hart van de collectie. Elk onderdeel van de Trollbeads-serie vertelt zijn eigen 

geschiedenis aan de hand van mythologie, astrologie, sprookjes, fauna, flora, culturele 

diversiteit en zeker ook de bekende dingen uit het leven van alle dag. De kralen van de 

Trollbeads-producten rijgen zich aaneen tot armbanden, colliers, oorbellen, ringen en 

accessoires. 

Die diversiteit geeft een totaal unieke ervaring. Door het sieraad naar geheel eigen inzicht 

samen te stellen en zelf het verhaal erbij te kiezen, wordt de draagster medeontwerpster. Dit 

originele sieraadconcept is al in meer dan vijftig landen door vrouwen omarmd, omdat het 

naast de hoogste kwaliteit volop ruimte biedt voor individuele smaak en voorkeur. 

Trollbeads-kralen zijn gemaakt van de hoogwaardigste grondstoffen, zoals 18-karaats goud, 

zuiver zilver, Italiaans glas, natuurlijke parels, barnsteen en edelstenen, met behulp van een 

uitgekiende combinatie van traditionele en moderne technieken. In 2001 is Trollbeads 

begonnen met het ontwerpen van glaskralen, die snel zeer in trek raakten. Trollbeads is 

wereldberoemd om de betoverende manier waarop het met glas speelt. Elke glaskraal wordt 

met de hand apart gemaakt uit roodgloeiend glas in een open vlam, zodat de ene Trollbeads-

kraal nooit helemaal gelijk is aan de andere. 

Trollbeads komt voort uit de Deense ontwerptraditie, die bekend staat om haar eenvoud, 

functionaliteit en kwaliteit. Design is wat Trollbeads beweegt, en de collectie is het werk van 

de designers, die de hoogwaardigste materialen combineren met groot vakmanschap. 

Inmiddels hebben meer dan zestig ontwerpers bijgedragen aan de producten van Trollbeads. 

Trollbeads geniet internationale erkenning om zijn kunstzinnigheid, en de sieraden zijn 

tentoongesteld tijdens de Sculpture Objects & Functional Art Fairs in Chicago en New York. 

 

 


