
 

 ب له في سنتريا مول في الرياضأ-وببمعرض أول يفتتح دافيدور 

 

أب خاص به في الدور األرضي من سنتريا مول في الرياض.  -أفتتح دار دافيدور في الثاني عشر من فبراير أول معرض بوب

، عُرضت بستة عشر لون   L’Arc De Davidorتضمن المعرض تشكيلة من األساور والخواتم والقالئد واألقراط من مجموعة  

 خصية.  فريد ومبتكر، مستوحى من شغف ورحالت دافيدور الش

مهارة فرنسية قديمة تفخر الدار   ، حيث يعدالذي يشار إليه أيًضا باسم "الورنيش"  فن الطالء الميزة التي عُرف بها دار دافيدور هو

يتم إنشاء كل لون من .  L’Arc de Davidor وهو األكثر شهرة في مجموعة  الدار   يُستخدم غالبًا في إبداعات.  بمواصلة تطويرها

مخصص ألولئك عمل دافيدور الخاص. تصميم القوس الخاص بدافيدور في مبشكل حصري السيراميك المطلي بالورنيش وتكوينه 

   الذين يقدرون حقًا التفرد في أسلوب حياتهم الفاخر. 

 المجوهرات يدويًا ليصنعوا عماًل فنيًا. بمجرد إنشاء لون الورنيش، يقوم الحرفيون لدينا بوضع الورنيش بعناية على كل قطعة من 

تقديم تجربة  الفاخرة في عالم األزياء. هدفها األساسي هو  التجارية  العالمات  السعودية جواهر مجموعة من أرقى  الشركة  تضم 

السعي للجودة  مميزة للمستهلك السعودي. الشركة السعودية جواهر تؤكد اِلتزامها لمستهلكيها من خالل تحقيق النتائج المطلوبة و

 العالية دائًما. 

  



 

 

Davidor Opens its First Pop-Up Boutique in Riyadh at Centria Mall 

 

On February 12th, Davidor opened its first pop-up boutique in Riyadh at Centria Mall ground floor. The 

Maison showcased its L’Arc De Davidor Collection that included bangles, rings, necklaces, and earrings 

presented in 16 unique colors of lacquer inspired by Davidor’s personal travels and passions.  

Davidor is known for the art of artistic lacquer, an ancient French skill that the Maison takes pride in 

continuing to advance. Lacquering is used often in the Maison creations and most recognized in the L’Arc 

de Davidor collection. Each color of lacquer ceramic and its composition are created in Davidor’s atelier 

exclusively for Davidor. Davidor Arch Cut is for those who truly treasure exclusivity in their luxury lifestyle. 

Saudi Jawahir hosts a remarkable portfolio of some of the world’s finest luxury brands in fashion. 

Its primary goal is to deliver the outstanding experience of what the Saudi consumer desires. Internally, the 

company proves to be committed to their customers, by providing anticipated results and striving for the 

highest quality. 

 



 



 

 


