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Een horloge of sieraad op maat. Wie wil dat nu niet? Verschillende 
horloge- en sieradenmerken bieden naast hun vaste collectie 
steeds vaker de mogelijkheid tot zelf samengestelde items. 

Door: Anouk Klein

S P E C I A A L 
V O O R  J O U 
G E M A A K T

 RAYMOND WEIL  

 VOOR IEDERE STEMMING 

In 2005 introduceerde Raymond Weil de 

dameshorlogecollectie Shine met verwisselbare 

bandjes. Dit jaar kreeg de collectie een update. 

Het horloge heeft nu een stalen of geelgoud 

gerodineerde kast, die rond is in plaats 

van rechthoekig. Er worden twee bandjes 

meegeleverd: zwart satijn en (gerodineerd) 

staal. Voor de glamourous of casual outfit. De 

bandjes zijn te verwisselen door het klik-en-

draai systeem op het achterdeksel. Zo heeft de 

draagster elke dag een ander horloge, aangepast 

op haar looks en stemming.

WWW.RAYMOND-WEIL.COM 

 MARIA KOVADI 

 EIGEN VERHAAL 

Aan de hand van de nieuwe Tell Me collectie 

van Maria Kovadi kunnen sieradenliefhebbers 

hun eigen verhaal vertellen. Of een boodschap 

uitdragen. Door te spelen met verschillende 

woorden kan de drager zijn eigen zin creëren. 

Denk aan: ‘Tell me your secret’, ‘Kiss me quick’ of 

‘Hold me tight’. Voor hen die een specifiek woord 

of bepaalde zin in gedachte hebben, kan zelfs een 

sieraad op maat worden gemaakt. Wel uitsluitend 

Engels. Naast woorden kan er ook met kleur, 

lettertype en symbolen worden gespeeld. De Tell 

Me sieraden zijn vervaardigd in 18-karaats goud 

en bezet met diamanten en edelstenen.

WWW.MARIAKONDAKOVA.NET 

 NIXON 

 BESTELLEN AAN DE BAR 

Naast de vaste horlogecollectie biedt Nixon ook de mogelijkheid om zelf een 

horloge samen te stellen. Tijdens Baselworld heeft de redactie kennisgemaakt met 

deze Nixon Custom Watch Experience. De toekomstige drager kan kiezen uit een 

groot palet aan kasten, wijzerplaten en bandjes. Gebaseerd op de modellen The 

Sentry, The Time Teller en 48-20 Chrono. Indien gewenst kan er een persoonlijke 

tekst op de kastbodem worden geplaatst. Vervolgens wordt het horloge aan de 

zogenaamde horlogebar in elkaar gezet. Een proces van ongeveer 45 minuten. 

Daarna is het horloge gereed. In Europa zijn de Nixon horlogebars te vinden in 

Londen en Parijs. Alleen op afspraak.

WWW.NIXON.COM 
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