
Real stone for 
Real men



1

02 WAAROM

NATUURSTEEN?

14 SPECIAL

COLLECTIE

06 BASIC

COLLECTIE

18 INFORMATIE 

OVER DE STENEN

10 CLASSIC

COLLECTIE

28 PRESENTATIE

RICHTLIJNEN

Handmade in 
België



32

1
Het zijn echte delen

van de Aarde

2
Elke steen is een klein beetje anders in 

grootte en kleur: elke steen is uniek!

3
 De natuurlijke kleur kan heel 

puur zijn, onmogelijk met verf 

na te bootsen

4
 De parels verliezen hun 

eigenschappen niet, ze kunnen zelfs 

mooier worden met de tijd

5
 Sommigen dichten de stenen 

speciale eigenschappen toe

Natuur
steen

Onze identiteit

De natuurstenen van Gemini worden ingevoerd uit 

alle wereldhoeken, van Brazilië tot Zuid-Afrika. Ze zijn 

afkomstig van diepe grondlagen, uitgedoofde vulkanen 

en rijke ertsgronden. Lees in deze folder alles over de 

natuurstenen die wij geselecteerd hebben.
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Gorner Gletsjer, Zwitserland

“Mensen zijn op zoek naar 
authenticiteit. Ze willen 

dingen die écht zijn.”
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beschikbaar in

prijs €35

XXS - XS - S - M - L

Gemini Basics zijn gemaakt van 6mm 

of 8mm natuurstenen met een metalen 

spacer. Klanten kunnen kiezen tussen 

een glanzende of matte finish voor elk 

van de 6 basiskleuren.

B1 - 6mm black
onyx

B2 - 6mm silver
hematite

B3 - black
onyx

B4 - blue
sodalite

B5 - green
jasper

B7 - brown
bronzite

B8 - white
howlite

B6 - grey
jasper

B11 - mat green
jasper

B9 - mat black
agate

B10 - mat blue
sodalite

B12 - mat grey
jasper

B13 - mat brown
bronzite

B14 - mat white
howlite

Basic
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Eibsee Meer, Duitsland
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beschikbaar in

prijs €40

S - M - L

Classic

C13 - army
obsidian

C14 - 3 colours
tiger eye

C1 - skull black
onyx

C2 - skull blue
sodalite

C3 - skull green
jasper

C15 - tiger eye
tiger eye

C5 - skull 
bronzite

C6 - skull black lava
lava stone

C4 - skull grey
jasper

C9 - cross 
onyx

C7 - skull beige
jasper

C8 - skull mat black
agate

C10 - cross grey
jasper

C11 - buddha black
onyx

C12 - buddha grey
jasper

Gemini Classics zijn de 

fundamenten van het merk. De 

stenen die gebruikt worden voor 

de Classic collectie zijn met zorg 

geselecteerd en de armbanden 

worden afgewerkt met een oud 

zilveren Gemini spacer.
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C16 - dark blue
tiger eye

C17 - bordeaux
tiger eye

C18 - dark silver
hematite

C31 - grey wolf
larvikite

C32 - meteor
brecciated jasper

C20 - copper
hematite

C21 - black lava
lava stone

C19 - modern
agate

C26 - earth
labradorite

C23 - coffee
agate

C24 - firestone
tiger eye

C28 - blush
tiger eye

C29 - crazy grey
agate

NIEUW NIEUW

C30 - rocky
black moss opal

Grey Wolf

NIEUW
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Special
beschikbaar in

prijs €45

S - M - L

S9 - black
leder

S10 - brown
leder

S11 - green
leder

S13 - grey
leder

S12 - navy blue
leder

De Special collectie is ontworpen om 

gecombineerd te worden met de Basic en 

Classic armbanden. Ze zijn gemaakt van echt 

leder met een ruwere, vintage afwerking.
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Meer van Predil, Italië

“De zoektocht naar de beste 
stenen brengt ons naar 
uitzonderlijke plaatsen

in de wereld”
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Steen
types

13 verschillende types natuursteen worden gebruikt voor onze 

collecties, lees hier meer over hun oorsprong en betekenis.

Zuid-AfrikaGebroken Jasper

      Deze variant van Jasper wordt 

een zuiverende steen genoemd, 

die gezondheid en weerbaarheid 

weerspiegelt. Deze stenen zorgen voor 

steun in periodes van stress en brengen 

rust en een gevoel van eenheid.

      Deze variant van Jasper ontstaat in 

spleten in de grond die gevormd worden 

door bevingen van de aarde. De spleten 

openen en sluiten zich keer op keer, 

waardoor de Jasper telkens gekraakt wordt 

en meer steen gevormd wordt. Dit leidt 

tot versplinterde of Gebroken Jasper, een 

steen die verschillende keren verbrijzeld 

werd.

USABronziet 

      Adem zekerheid in, adem twijfels 

uit. Bronziet is een steen van krijgers, 

die geassocieerd wordt met een boost 

van zelfvertrouwen en moed om actie te 

ondermen.

        Deze stenen zijn het resultaat van een 

prehistorische combinatie van weer en 

geologische vorming van ijzer en silicium. 

Ze worden gevonden in diepe lagen van 

de Aarde en ze worden gekenmerkt door 

lichtbruine spiegelingen die het meest 

opvallen als de stenen goed gepolijst 

werden.

USA / MexicoAgate 

      Agate zorgt voor innerlijke stabiliteit, 

rust en volwassenheid. Haar warme, 

beschermende eigenschappen stimuleren 

een veilig gevoel en zelfzekerheid. Agate 

stopt het brandende verlangen naar dingen 

die we niet nodig hebben en helpen ons 

beslissingen te nemen.

      Veel agates worden gevormd in 

gebieden met vulkanische activiteit, 

waar water door de spleten van de 

aarde vloeit. Agate wordt vaak gebruikt 

in steenbewerkingen en wordt vaak 

teruggevonden op archeologische sites, 

wat aanduidt deze stenen als sinds de 

Oudheid worden gebruikt op brede schaal.
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Jasper Mexico

      De naam betekent gevlekte of 

gespikkelde steen en is afkomstig van 

het Franse woord ‘jaspre’. Jasper is een 

ondoorzichtige steen die afkomstig is van 

minerale afzetting van vulkanische assen.

      De Jasper steen wordt ook wel eens 

de ‘Zorgzame steen’ genoemd. De stenen 

zouden het vertrouwen een boost moeten 

geven en de drager helpen om af te 

geraken van irrationele angsten.

      Howliet is meestal een witte of 

lichtgrijze steen met grijze, zwarte of bruine 

nerven die lijken op een spinnenweb. 

Ze zijn vernoemd naar de 19e eeuwse 

geologist Henry How die de stenen voor 

het eerst ontdekte in Nova Scotia, Canada.

Howliet

      Deze steen is vooral gekend voor 

haar kalmerende effecten en haar zachte 

energie. Howliet helpt om de gedachten 

even te laten rusten. Ze zorgen voor een 

vermindering van stress, woede en angst.

Azië

AziëHematiet 

      Deze steen zuivert het bloed en 

versterkt de bloedsomloop. De warme, 

dynamische vibes van hematiet zouden 

een boost van energie moeten geven aan 

ons zenuwstelsel. Deze stenen kunnen een 

gevoel geven van hernieuwde sterkte!

      Hematiet is het oudste mineraal 

gevormd uit ijzeroxide dat bekend is 

op Aarde. Het is een veelvoorkomend 

mineraal in rotspartijen en ondergronden. 

De naam Hematiet is afkomstig van het 

Griekse woord voor bloed ‘haima’, gelinkt 

met de rode kleur die soms gevonden 

wordt in Hematiet rotsen.
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Meer van Sorapis, Italië

      Larvikiet is afkomstig van de Noorse 

stad Larvik, waar deze vulkanische steen 

van afkomstig is. Hij is heel kenmerkend 

door zijn felle glanzing en wordt ook vaak 

gebruikt voor de afwerking van gevels van 

statige gebouwen.

Larvikiet

      Omdat Larvikiet gelinkt wordt aan 

het element Aarde, kan deze steen 

gebruikt worden om negatieve energie te 

verminderen. Het is een idealie steen om 

je te beschermen tegen slechte invloeden 

en zaken vanuit een hoger perspectief te 

benaderen.

Noorwegen

      Labradoriet is een natuursteen die 

vernoemd werd naar Labrador, een stad in 

Canada, waar het ontdekt werd in het jaar 

1770. Het heeft een uitzonderlijke blauwe of 

groene schijn die zichtbaar wordt door de 

weerkaatsing van licht. Deze schijn wordt 

ook wel ‘labradorescence’ genoemd.

Labradoriet

      De stenen kunnen helpen met 

het wegwerken van stress en angst. 

Tegelijkertijd zijn het geluksbrengers. Dat 

verklaart meteen de bijnaam ‘Gelukssteen’. 

Als je op zoek bent naar meer succes dan 

is dit een steen die perfect bij je past.

USA / Canada

AziëLava Steen 

      Lava steen zou de drager met de 

voeten op de grond moeten zijn en 

emoties milderen. Deze energie komt 

van haar afkomst diep uit de aarde, 

waardoor het kalmerende effect heeft en 

tegelijkertijd een intense energie vrijgeeft.

      Lava steen wordt gevormd door magma 

afkomstig uit vulkaanuitbarstingen. Deze 

steen komt letterlijk uit het centrum van 

de aarde, aangezien deze steen naar het 

oppervlakte van de aarde gaat in de vorm 

van lava en daar afkoelt. Door de afkoeling 

wordt de steen poreus en zwart, met 

kenmerkende inkepingen van luchtbellen.
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Indië / BraziliëOnyx 

      Onyx is een beschermende steen die 

gedragen kan worden als beschermingen 

bij conflicten of bij confrontaties met 

tegenstanders. Het helpt de drager om 

de toekomst in handen te nemen en het 

zelfvertrouwen te versterken.

      Zwarte Onyx behoort tot de categorie 

van enkelkleurige kwartssteen en is 

bekend als één van de beste natuurstenen. 

Onyx is een zeer oude steensoort die al 

in de prehistorie gebruikt werd voor de 

afwerking van juwelen en ornamenten.

MexicoObsidiaan

      Deze beschermende steen zou ons 

eraan moeten herinneren dat iedereen 

goede en slechte kwaliteiten bezit. 

Deze steen laat haar licht schijnen over 

negatieve kanten en zorgt voor de 

afvlakking ervan. Het helpt ons op weg in 

onze zoektocht naar verlichting en liefde.

      Obsidiaan is een natuurlijke variant 

van vulkanisch glas dat tot een steen 

gevormd wordt. Het ontstaat door de 

extrusie van lava uit een vulkaan die 

heel snel afgekoeld wordt waardoor de 

kristalvorming tot een minimum beperkt 

wordt.

      Sodaliet is een eerder zeldzaam 

mineraal dat bekend staat voor blauwe 

tot violetblauwe kleur. Soms wordt het 

gekenmerkt door witte aders of vlekken 

die door de steen lopen. Deze kleur is 

afkomstig van calciet dat zich vormt in de 

steen.

Sodaliet

      Deze stenen staan bekend voor 

het verbeteren van het zelfvertrouwen 

en eigenwaarde. Het zou haar drager 

beschermen tegen verschillende soorten 

van negatieve energie in een imperfecte 

wereld.

USA
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World
map

CANADA

Labradoriet

NOORWEGEN

Larvikiet

INDIË

Onyx

BRAZILIË

Onyx

MEXICO Agate,

Jasper, Obsidiaan

ZUID-AFRIKA

Gebroken Jasper

USA Agate, Bronziet, 

Labradoriet, Sodaliet

ASIA Hematiet, 

Howliet, Lava Steen


