MADAGASCAR

TROMMEL & SCULPTUUR STENEN

Septaria

Blue Calcite

FROM THE BEST MINES ON MADGASCAR

Septaria, Blue Calcite, Labradorite, Polychrome
Jasper, Carnelian & Rose Quart (from top to bottom)

Labradorite

Polychrome Jasper

Septaria

Blauwe Calciet

Labradoriet

Polychroom Jaspis

Carnelian

Carneool

Rose Quartz

Rozenkwarts

MADAGASCAR
Septaria, Blue Calcite, Labradorite, Rose Quartz
Poluchrome Jasper & Carnelian

FROM THE BEST MINES ON MADGASCAR

De mooiste mineralen, fossielen en edelstenen uit Madagaskar. Madagaskar,
officieel de Republiek Madagaskar en voorheen bekend als de Malagasi Republiek, is een eiland in de Indische Oceaan, voor de zuidoostelijke kust van Afrika .
De natie bestaat uit het eiland Madagaskar (Het op drie na grootste eiland ter
wereld) en vele talrijke kleinere perifere eilanden. Het is een beroemde plek om
te duiken en te zwemmen en het is beroemd om zijn hoge kwaliteit edelstenen
die zijn gewonnen uit de bodem en rotsen.
• Wij bij Timmersgems kunnen zeggen met trots dat we de twee na grootste
importeur voor Madagaskische edelstenen in Europa zijn, net na een Frans
bedrijf. Jaarlijks hebben we minstens 3 grote containers gevuld met de mooiste
edelstenen .
• Als u een kijkje neemt in onze webshop en showroom vindt u een groot assortiment van Labradoriet, Amethist, Citrien, Rozenkwarts en vele vele andere
soorten. Wij doen zaken met 17 kleine familiebedrijven op het eiland. Op deze
manier kunnen we garanderen dat u de beste en mooiste edelstenen en mineralen aantreft. Ook ondersteunen we deze families sinds het begin van ons bedrijf
35 jaar geleden. We hebben ons hart verloren aan het eiland, de mensen en de
producten.

The most beautiful minerals, fossils and precious stones from Madagascar.
Madagascar, officially the Republic of Madagascar and formerly known as the
Malagasy Republic, is an island in the Indian Ocean off the southeastern coast of
Africa. The nation comprises the island of Madagascar (the fourth largest island
in the world) and many numerous smaller outlying islands. It is a famous place
for diving and swimming and it is famous for its high quality gemstones that are
extracted from the soil and rocks.
• We at Timmersgems can proudly say that we are the third largest importer of
Madagascan gems in Europe, just after a French company. Every year we have at
least three large containers filled with the most beautiful jewels.
• If you take a look in our shop and showroom will find a large assortment of
labradorite, amethyst, citrine, rose quartz and many many other species. We do
business with 17 small family on the island. In this way we can guarantee that
you will find the best and most beautiful gems and minerals. We also support
these families since the beginning of our company 35 years ago. We have lost
our hearts to the island, the people and the products.

www.timmersgems.com

