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IN DE WASMACHINE
IWC biedt sinds kort polsbandjes in 
papier aan. Natuurlijk geen magazine-
papier zoals u nu in handen heeft maar 
in TimberTex. ‘Timber’ verwijst naar de 
natuurlijke plantenvezels van bomen uit 
beheerde bossen of boomkwekerijen in 
Scandinavië en Oostenrijk waarvan de 
polsbandjes zijn gemaakt; exact dezelfde 
cellulose die voor papier wordt gebruikt. 
Een duurzaam en vegan alternatief voor 
leder waarmee je zonder probleem kan 
watersporten. Sterker nog je kan de Tim-
berTex polsbandjes zoals van deze Portu-
gieser Automatic 40 IW3583 zelfs wassen 
in de wasmachine. 
www.iwc.com

100 FACETTEN
De naam Tolkowsky is wereldberoemd in de 
diamantslijperij. De Belgische familie heeft een 
aantal van de meeste vermaarde diamanten ter 
wereld bewerkt. Vanuit haar unieke inzicht in 
de relatie tussen proporties en symmetrie en 
in de manier waarop de lichtinval de steen doet 
schitteren, creëerde Gabi Tolkowsky in samen-
werking met zijn zoon en kleinzoon de Love 
100 slijpvorm die de schoonheid en helderheid 
van de sterren en constellaties vangt in een dia-
mant met 100 facetten. De concentrische lijnen 
van de Cosmic-collectie voegen extra betekenis 
toe aan deze symboliek. De beweeglijke �ow 
van lijnen, die elk een ander aantal diamanten 
bevatten, maken doorheen de dag allerlei ver-
schillende combinaties mogelijk. 
www.love100jewelry.com

GECONNECTEERD
Voor zijn allernieuwste Designer-serie horloge ging Rado in zee met Jiten Thukral en 
Sumir Tagra, de twee artiesten achter het in New Delhi gebaseerde kunstenaarsduo 
Thukral & Tagra. De Rado True Square ‘Over the Abyss’ (38 mm) met automatisch gang-
werk is geïnspireerd door onze tijdelijkheid als individu en benadrukt het belang van 
onze relatie met anderen. Het duo koos ervoor om het kleurrijke horloge in innovatief  
hightech keramiek en titanium meerdere wijzers te geven om zo een gevoel van  
verbinding met meerdere tijdzones te generen. 
www.rado.com

AVONTURIER
Omega introduceerde zopas een 
breed scala aan nieuwe modellen 
van de Omega Seamaster Aqua Terra, 
stuk voor stuk voorzien van een Small 
Seconds secondewijzer die de avon-
turier in u nog meer precisie biedt. 
In totaal gaat het om tien modellen 
van 38 mm, waarvan twee luxever-
sies in goud, en negen modellen van  
41 mm zoals deze op de foto, waarvan 
vier gouden luxe-edities. Elk horloge 
wordt geleverd met een Master Chro-
nometer-certi�caat. Dit garandeert 
dat het horloge de beproevingen van 
het Zwitsers Federaal Instituut van 
Metrologie (METAS) heeft doorstaan.
www.omegawatches.com 

ROMANTISCHE SAFARI
Het Italiaanse Mattioli herbergt in zijn 
hart nog heel wat historisch erfgoed 
en tradities maar koppelt zijn ambach-
telijk afgewerkte juwelen aan moder-
niteit door state-of-the-arttechnologie 
en -materialen te hanteren. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn deze Puzzle 
safari oorringen in rosé goud hemels-
blauw email en witte diamanten.
www.mattioli.it


