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Een

feestelijke tijd
Op zoek naar een modieus horloge voor de feestmaand of een hip geschenk maar u houdt
ook de prijs in de gaten Dit overzicht van kwartsmodellen zet u op weg in de horlogerie
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1 Kwartshorloge in staal met een polsband
in bedrukte stof uit de Wizard Print Series

3 Kwartshorloge in staal uit de Classic col
lectie van Jacques Lemans met analoge

5 Kwartshorloge in kunststof van Kipling
49 euro

van Komono 59 95 euro
Info 032966136
wwiv wearekomono com
2 De Franse ontwerper Mathieu Lehanneur
tekende deze Take Time van Lexon een
kwartshorloge in kunststof en siliconen
rubber beschikbaar in tien kleuren De
polsband kan vastgemaakt worden aan
een broeksriem of een handtas 45 euro

én digitale tijdweergave datum en chro
nograaffunctie en een lederen polsband
99 euro
Info 032172690 wwiv jwc be
4 Een glanzende wijzerplaat en een pols
band met glittereffect kenmerken dit
kwartshorloge uit de Deep Shine
Collection van Swatch Beschikbaar

I lfo 024568140
wirir kiplingiratches be
6 Flat Coaster van Puma ultraplat kwarts
horloge met digitale tijdweergave in een
rechthoekige of ronde kast 59 90 euro
Info 02 7722550 www puma com
7 Ventura Black van Esprit kwartshorloge
in staal met een polsband in kunststof

Info 023462136 www lexon design com

in vijf kleuren 45 euro
Info 025583701 www swatch com
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99 euro
Info 027722550 www esprit com
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1 Logo Glitz van Guess kwartshorloge in
staal met zirkoniumstenen op de wijzerplaat
en een lederen polsband 129 euro
Info 027722550 uwiv guess eu
2 Sportief kwartshorloge in staal met pols
band in kalfsleder van Tommy Hilfiger met
aparte wijzers voor de maand en dag van
de week 189 euro

©Auxipress

Info 023571111 be tommy com

4 Kwartshorioge in staal met spijkers op de
index en mineraalglas van Zadig Voltaire
C275 euro
Info 023571111
www zndig et voltnire com
5 Ice Watch flirt met de retrotrend in de Ice
Elegant een kwartshorloge in acetaat met
een schakelarmband en Swarovskikristal
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7 Borneo Chrono van Lacoste kwartschro
nograaf in kunststof met gegraveerde sili
conenband beschikbaar in diverse kleur
combinaties 1 75 euro
Info 023571111 www lncoste com
8 Void Watches mikt op retrofanaten met dit
kwartshorloge in staal De tijd aflezen vergt
enige oefening 195 euro

len op de wijzerplaat 119 euro

Info

3 Park Hill II Limited Black Edition van Gant

Info 06121 7100 www ice watch com

www i oidwntches com

Time kwartshorloge met aparte datum
schijf wijzers in titanium en polsband in
krokodillenleer 229 euro

6 Chacha van Rodania kwartshorloge in staal
met PVD coating Swarovskikristallen en
een dubbele lederen polsband 179 euro

Info 02 7722550 www gnnt com time

Info 0245681 i0 www rodnnin be
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9 Kwartshorloge van Tamawa met kast in
staal en bakeliet zilveren wijzers en pols
band in nylon 265 euro
Info 02 7620506 www tnmnwn be
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1 De Night Vision van Victorinox bevat led
verlichting voor de wijzerplaat een zaklamp
en een noodsignaalfunctie Kwartshorloge
in staal met fluorescerende wijzers leren
polsband en saffierglas 495 euro
Info 026580120 wirw victorinox com
2 Gala Glitter van Toy Watch kwartshorloge
met kast in kunststof en keramiek pols
band in silicone en kristalstof Swarovski
kristallen en aangepast doosje 345 euro
Info 0497501600 www toy wntch com
3 Frederique Constant inspireerde een tafel
klokin staal op zijn eigen polshorloges tot
en met de kroon toe Twee kwartsmecha

nismen duiden de tijd op twee verschillende
plaatsen aan 495 euro
Info 31203428080
wu wfredericjiie constnnt com
4 Deep Blue van BOSS Black kwartschro
nograaf in staal met lichtgevende wijzers en
een polsband in gepolijst rubberen leder
waterdicht tot 100 meter 399 euro
Info 023571111 www hugoboss com
5 Kwartschronograaf in staal en keramiek uit
de Rebel at heart collectie van Thomas
Sabo Het met spijkers versierde onder
stuk is afneembaar 398 euro
Info 05062 7595 www thomnssnbo com
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6 Vanity van Versace kwartshorloge in ver
guld PVD met polsband in leder en twee
spijkers met het Medusalogo 790 euro
Info 023444857 www rersnce com
7 Interlocking van Gucci kwartshorloge in
staal met saffierglas verkrijgbaar in twee
afmetingen en met stalen of leren polsband
695 euro
Info 023444857 www guccitimele ss com
8 DS Podium Lady van Certina kwartschro
nograaf in staal met Arabische of Romeinse
cijfers leren polsband saffierglas en afwer
king van de kroon in keramiek 445 euro
Info 025583833 www certinn com
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