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Georg Jensen:
Vivianna Brilliant

❆

Voor liefhebbers van
eenvoud is het stijlvolle design van Vivianna
Brilliant (Georg Jensen)
op maat ontworpen. Zelf
omschrijft ze haar creaties
als volgt: “Een horloge
mag van ons geen slaaf
van de tijd maken, maar moet
ons bevrijden. Het horloge sluit niet
volledig om extra te symboliseren dat
tijd ons niet mag binden.”

❆

Aquanautic horloges brengen met het unieke stalen
design een meesterlijke
balans tussen esthetiek en
techniek. Dit waterdicht horloge is het enige horloge van
Zwitserse makelij waarbij de
onderdelen
verwisselbaar
zijn. Dankzij de honderden
variaties ontwerp je zo een
persoonlijk aangepast horloge. De nieuwe First Cuda van
Aquanautic is een kleinere
versie maar met alle groeimogelijkheden.

De Brasilia modellen van Ebel,
verkrijgbaar in staal en goud, zijn
op en top vrouwelijk. Het horloge symboliseert ‘la joie de vivre’. Deze perfecte feestpartner
is met zijn rechthoekige kast en
sensuele afwerking ongetwijfeld
veel meer dan alleen een horloge. Dit geraffineerd aandachttrekkend juweel draag je met
stijl tijdens elke gelegenheid.
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Tag Heuer is een merk met geschiedenis, klasse en diversiteit. Alle
horloges van dit merk moeten voldoen aan de hoogste normen en
elke model moet ongeveer 60 beproevingen doorstaan. Tag Heuer is
vervaardigd met de beste materialen met de hulp van top technici.
De Aquaracer is waterdicht tot op
300 m. Hoewel dit horloge iedere
storm overwint, oogt het toch zeer
vrouwelijk en elegant.

Bell & Ross: Full Diamond

In het begin van de jaren ‘90 werkte
een team ontwerpers en specialisten
in meetinstrumenten voor de luchtvaart samen aan eenzelfde project:
het voortzetten van de Zwitserse
horlogetraditie met aandacht voor
de eisen van mensen die beroepsmatig in extreme situaties terechtkomen.
Dit resulteerde in de kwaliteitshorloges
van Bell & Ross. De Full Diamond voor
dames brengt – met zijn stalen kast
met briljanten opzet - een mix tussen
sportiviteit en luxe.

Dior: Christal

De sterrenlijn in de Breitling collectie onderscheidt zich dankzij de
geraffineerde zachtheid van haar contouren en de uiterst nauwgezette afwerking van de gebruikte materialen (staal met 18 kt
goud). Met deze Starliner toont Breitling zijn vermogen elegante
maar sportieve modellen te produceren. De kast is ontworpen
om een druk van minstens 10 bar of 100 meter te weerstaan.

32

Ebel: Brasilia

✺

Aquanautic:
First Cuda

Breitling: Starliner

Tag Heuer: Aquaracer

Een horloge van Dior combineert
elegantie, sportiviteit en verleiding.
De zorgvuldig uitgekozen diamanten en kristallen geven dit luxe dameshorloge een hedendaagse,
speelse toets. Deze onvervalste
modeaccessoires herbergen een
hoogstaande ‘Swiss Made’ techniek. Kortom, hét perfecte juweel
voor vrouwen die graag schitteren.

Hermès: Cape Cod Tonneau
Hermès belichaamt de geest van een wereld
waarin alleen het uitzonderlijke tot uitdrukking
komt en waar elk object een ander verhaal
vertelt – tijdloos, uniek en pure luxe. De wijzerplaten spelen een belangrijke rol in het succesverhaal dankzij de unieke en originele vormen.
In de achterzijde van elk horloge is het kenmerkende wapen van Hermès gegraveerd.

i.s.m. Franssen Juweliers
www.franssenjuweliers.be - Demerstraat Hasselt
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