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Ruben Svart fejrer 30-års jubilæum med MasterCollection  
Ruben Svart lancerer i anledning af sit 30 års jubilæum sin MasterCollection- en 
signaturkollektion, med den skjulte diamant som designsignatur. I kollektionen er en helt ny 
eksklusiv ring, Deja-Vu, som understreger Ruben Svarts fokus på ”den ekstra dimension”. 
 
Ruben Svarts kollektion er gennem årenes løb blevet ganske omfattende. På værkstedet i 
København har man derfor i forbindelse med værkstedets 30 års jubilæum arbejdet med 
kollektionen og lancerer nu, i anledning af værkstedets 30 års jubilæum, Ruben Svarts 
MasterCollection.  

 
MasterCollection vil komplementere Ruben Svarts to andre kollektioner Classics, den 
klassiske kollektion, der kendetegnes af tidløs elegance og simplicitet, samt kollektionen 
VintageGarden, der er let og feminin med sine eventyrlige og naturtro designs, der giver 
den uforglemmelige følelse af perfektion. 
 
I kulissen har Ruben Svart arbejdet intenst på at udvikle sin nye eksklusive diamantring 
Deja-Vu til sin MasterCollection. Han betegner selv ringen som ”En drøm der blev til 
virkelighed. Fuldendt til perfektion - på en udsøgt og eksklusiv måde”. Signaturen, den 
skjulte diamant, ligger løst, skjult i ringens indre – som en lille hemmelighed i ringens dyb. 
Ved bevægelse opstår en ganske svag lyd, hvorved den ekstra dimension opstår. Ringen 
kommer i 3 størrelser og kan bruges sammen eller hver for sig”.  
 
”De 3 meget forskellige kollektioner udtrykker til sammen essensen af mit virke som 
guldsmed og juveler gennem 30 år. Jeg er dog særligt glad for min MasterCollection, der 
bærer min signatur: den skjulte diamant. Alle smykker i MasterCollection er skabt ud fra 
min filosofi om at tilføre en ekstra dimension. Det lille ekstra. Kun ganske få smykker er 
kommet gennem nåleøjet til MasterCollection, fordi jeg betragter denne kollektion som mine 
absolutte flagskibe. De skal være helt sublime og rumme essensen af Ruben Svart som 
brand. Med MasterCollection sætter jeg én gang for alle streg under den skjulte diamant 
som min signatur,” siger Ruben Svart. 
 
Ruben Svart er også kendt for sin solitairering ”Trésor”, der har en skjult brillant under 
ringens centerdiamant. Ringen er af mange indtil nu blevet betragtet som Ruben Svarts 
signaturring, fordi den teknisk set har en ekstremt krævende konstruktion. Der er med 
Ruben Svarts MasterCollection flere signatursmykker på vej. 
 
Den nye diamantring Deja-Vu lanceres for offentligheden på messen Copenhagen 
Jewellery & Watch Show i Bella Center, København den 25.-27. August. 
 

            Yderligere information: Ruben Svart 33 33 04 16, ruben@svart.dk	  
  

 FAKTA:  
Ruben Svarts værksted i København blev etableret i 1987 er i dag kendt for at være et af 
landets dygtigste guldsmedeværksteder. Ruben Svart leverer til guldsmedebutikker i hele 
Danmark. Læs mere på www.svart.dk	  	  


