
Een goed huwelijk...
dat is pure Rock ‘n Roll!

Frank Hellinx

De liefde van je leven vond je al, vind nu bij juwelier Frank Hellinx de ringen van je leven !
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... tegen onze leuke kortingen! Wij geven tot 20% korting ! Bovenop onze basiskorting van 10% 
krijgen jullie nog een vroegboekkorting van 1% per maand dat jullie de ringen bij ons op voorhand komen 
kopen. Dus kom 10 maanden voor jullie huwelijksdatum en geniet zo van onze maximale korting van 20%! 
(5 maanden is 15%, …)

... tegen het zelf ontwerpen van jullie trouwringen
Via de ringconfigurator www.breuning-ringdesigner.de kunnen jullie op een héél  gemakkelijke manier van 
thuis uit zelf jullie trouwringen ontwerpen. Naderhand wordt het ontwerp bij ons in de winkel besproken en 
indien nodig aangepast tot in het detail.

... tegen een afspraak na sluitingsuur!
Wij werken het liefst op afspraak zodat we de nodige tijd voor jullie kunnen vrijmaken voor het kiezen van 
jullie trouwringen. Dit kan na sluitingstijd of zelfs op zondagvoormiddag.
Mail naar frank.hellinx@telenet.be of tel. 0479 80 41 58

... tegen onze uitgebreide collecties trouwringen!
Ja, wij hebben meer dan 14 trouwringenmerken bij ons in de collectie, van diverse genres : klassiek, design, 
vintage, trendy, briljante ringen. Je zal het moeilijk krijgen om je keuze te maken, maar wees gerust wij 
maken er rustig tijd voor ! We kunnen jullie trouwringen ook in diverse materialen laten maken : goud, 
palladium, zilver, titanium of zelfs platina !  

De Commanderie 10, Bilzen • 089 23 56 70 • 0479 80 41 58 • www.frankhellinx.be
Via GPS: tik Romboutstraat in en parkeer 2u gratis op de ondergrondse parking

Ook voor een leuke verlovingsring                vind je bij ons de grootste keuze…
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Elke Limburger vindt zijn 
trouwringen in Bilzen!

GRATIS PARKING, EEN FANTASTISCH AANBOD, EEN LEUKE SFEER…
WAT KAN JE NOG MEER WENSEN?
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