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BEWONDER DE KUNST
VAN HET DIAMANTSLIJPEN IN AMSTERDAM

Inkoop en verkoop van lekkere platen.

Gassan Diamonds is gevestigd in een prachtig gerestaureerde
oorspronkelijk

door

stoom

aangedreven

diamantslijperij,

gebouwd in 1879. In 2013 kregen meer dan 400.000 bezoekers
een rondleiding door de prachtige diamantfabriek en is Gassan
verklaard tot Beste Familiebedrijf van Nederland door de
Stichting Familie Onderneming, in samenwerking met KPMG.
Bezoekers kunnen de diamantslijpers hun ambacht zien
uitoefenen, terwijl meertalige gidsen uitleggen waar diamanten
worden gevonden en hoe ruwe diamanten tot oogverblindende
briljanten worden getransformeerd. Losse geslepen diamanten
worden getoond evenals een uitgebreide collectie juwelen. Na
de rondleiding wordt u uitgenodigd voor een gratis drankje in
onze gezellige koffieshop in het voormalige ketelhuis en kunt u
ons uitgebreide juwelen- en horlogecollectie bewonderen in onze
in-house Boutique.
Al meer dan 400 jaar lang perfectioneren de diamantslijpers
de kunst van het ambacht. Bij Gassan Diamonds wordt deze
traditie voortgezet en we zijn trots om een adembenemende en
wereldwijd gepatenteerde slijpvorm te introduceren: Gassan 121,
met honderdeenentwintig facetten.
Laat een rondleiding bij Gassan Diamonds het hoogtepunt van
uw reis zijn;
- gratis rondleidingen
- geopend 7 dagen per week, het hele jaar door
van 9.00 tot 17:00 uur
- persoonlijke aandacht voor individuen en groepen
- diamanten gezet terwijl u wacht
- in-house Rolex Boutique
- grote juwelen en horloge collectie in-huis aanwezig met
m e rk e n z o a ls C ho p a rd , I W C , J a e g e r- C o ultre , L o ng ine s , O m e g a ,
Choices by DL en Gassan 121
- parkeerplaats voor bussen en afmeersteiger
- BTW teruggave voor niet EU-leden

Craftsmanship for over 70 years
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Gassan Diamonds | Nwe. Uilenburgerﬆraat 173 - 175 | 1011 LN Amﬆerdam | P: +31 (0)20 622 5333

St. Antoniesbreestraat 64 -

1011 HB Amsterdam -

Gassan Dam Square | Rokin 1-5 (Dam) | 1012 KK Amﬆerdam | P: +31 (0)20 624 5787

T 020 6200084

Gassan Boutique | P.C. Hooftﬆraat 84 | 1071 CB Amﬆerdam | P: + 31 (0)20 210 5900
Gassan Schiphol | Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrivalhall 3 | Schiphol Airport | P: +31 (0)20 405 9920

www.gassan.com
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