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Horloge s

Perrelet’s meest dynamische interpretatie 

van de Double Rotor is ‘Turbine’, waarbij  

een extra lagere wijzerplaat een spectaculair 

optisch effect creëert. Er ontstaan  

als het ware twee helikopterschroeven. 

Klaar om op te stijgen?

Wie valt voor het ‘San Marco’-model van 

Anonimo, gedoopt naar het bataljon dat 

Venetië heldhaftig verdedigde tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, stapt in de voetsporen 

Katie Holmes die het haar echtgenoot, 

Hollywoodster Tom Cruise, cadeau deed. 

De ‘Cricket X-treme automatic’ in 

limited edition van Vulcain straalt pure 

viriliteit uit. Dat in combinatie met 

een roterende buitenring en nieuwe 

‘Super-LumiNova’-wijzers maakt dit hét 

horloge voor ontdekkingsreizigers.  

De ‘GrandeVitesse’ van Longines brengt 

een hommage aan de snelste mannen 

uit de geschiedenis met vloeiende 

lijnen, aerodynamische curves en 

een dubbele tachymeter. Dit horloge 

springt ongetwijfeld in het oog van elke 

sportman die van snelheid houdt.

Voor de ‘Millenary Carbon One Tourbillon 

Chronograph’ vond Audemars 
Piguet inspiratie in de ultralichte, 

hoogperformante snelheidsmachines 

van de motorsport. Sterkte van het 

horloge is het 3D-ontwerp en het 

gebruik van innoverende materialen. 

De avantgardistische ‘Master Compressor 

Extreme Lab’ van Jaeger-LeCoultre 

is het toonbeeld van moderne 

horlogemakerij. Het horloge bij uitstek 

om bijvoorbeeld de Himalaya te 

beklimmen omdat het weerstaat aan 

extreme weersomstandigheden.

Machtige krachtpatser
is het een aquarium, een ouderwetse duikbril, een cassettebandje? 

de nieuweling van Mb&F, ‘Machine HM2-SV’, verlegt de grenzen van 

de horlogerie door de ongeziene keuze van saffier voor de kast. Syn-

thetische saffieren kristallen zijn extreem krasbestendig, omdat ze 

de hardheid van een diamant evenaren, maar ze zijn ook extreem 

moeilijk te bewerken. Voor de bewerking zijn gesofisticeerde dia-

mantinstrumenten vereist en dan moet het natuurlijke, opake op-

pervlak nog voorzichtig gepolijst worden tot transparantie. niet 

evident voor een plat oppervlak en al helemaal niet voor een drie-

dimensionale kast, die visuele toegang geeft tot de uit 349 compo-

nenten met de hand samengestelde motor. waarlijk een prachtig 

staaltje van creativiteit en vakmanschap. 
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