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MAGAZINE
Nieuws

MAGAZINE
Nieuws

Gerard Butler and  Maëva Coucke
Er was een tijd dat juwelen en horloges de 
perfecte geschenken waren om belangrijke 
levensgebeurtenissen te vereeuwigen : 
geboorte, huwelijk, pensioen… Door onze 
levensstijl en aankoopgedrag blijven deze 
trends zich verderzetten, onvergetelijke 
momenten in ons leven willen we nog steeds 
vereeuwigen. Al deze accessoires werden 
ontworpen om ons plezier te laten beleven.. 
laten we dus genieten!

Waarom zouden we de volgende keer we 
uitgenodigd worden bij vrienden of familie, 
geen Calypso horloge schenken aan hun zoon 
of dochter, of een Lotus juweel schenken in 
plaats van het traditionele bloemen boeket? 
Waarom zouden we onszelf geen plezier 
schenken?  Waarom geen Festina of Lotus 
horloge kopen die perfect bij de laatste trends 
passen?

Vergeten we gewoon dat een juweel of horloge 
niet noodzakelijk duur hoeft te zijn en dat er 
geen drempel hoeft te bestaan om een juwelier 
binnen te treden. Laten we onszelf plezieren 
met een juweel of horloge, bezwijken voor 
de charme, onszelf gewoon iets kopen om er 
plezier aan te beleven de volgende jaren!

Wacht niet langer.. gun jezelf ook eens iets of 
geef een juweel en horloge als geschenk!

FESTINA GROUP Gala Dinner

19 Dit jaar vond het jaarlijks Gala diner plaats in Barcelona, bijgewoond door twee 
uitzonderlijke gasten, de ambassadeur van het merk Festina : Hollywood akteur 
Gerard Butler en Maëva Coucke, Miss France 2018.Maart

Het diner vondt plaats in het prestigieuze Arts Hotel 
te Barcelona, aan de rand van de Middellandse 
zee, en werd voorafgegaan door een aperitief waar 
alle gasten konden bijpraten en de felbegeerde foto’s 
werden genomen met de Festina ambassadeurs.

De avond werd muzikaal ondersteund 
door de wereldbefaamde groep, The 
Gipsy Kings.

Maëva Coucke was vergezeld van 
Sylvie Tellier, die de Miss wedstrijd 
in 2002 won en tevens huidig 
directeur is van de wedstrijd.

De Festina Group is present in meer dan 90 landen met een juwelen en merken portefeuille. We zijn fier te kunnen rekenen op het vertrouwen 
dat klanten in ons schenken alsook de steun die we krijgen in allerhande media die onze produkten regelmatig visibiliteit geven. Hier enkele 
voorbeelden van onze laatste verschijningen.

FESTINA GROUP IN THE WORLD

EEn uitgElEzEn kans om mEt 
collEga’s, vriEndEn En familiE 

hErinnEringEn op tE halEn.

GETTING 
EMOTIONAL

Horloges en Juwelen.
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MUST 
HAVE

L18615/1
109€

L18619/1 
139€

L18618/1 
99€

L18617/2
89€

L18616/1 119€

L18615/4 
109€ 

L18615/2 
109€ 

L18616/2 
119€

L18620/2 
139€ 

L18618/4 
99€ 

L18617/3 
89€ 

L18617/1 
89€ 

L18616/4 
119€ 

MAGAZINE
Megan Fox

Laatst vernieuwde Megan Fox haar contract als merk ambassadrice voor het bekende merk Lotus. 
De actrice, met hoge aaibaarheidsfactor, bekend om haar talent en charisma, vertegenwoordigt 
perfect het vrouwelijke en sexy imago van Lotus. In de nieuwste campagne “Love” stelt Lotus 
een romantische en liefdevolle collectie voor.

Met de verschillende vormen waarop het hart werd ontworpen op de wijzerplaat van het horloge, 
kan u vanaf nu uw hart op uw pols dragen. Met de Swarovski Crystals, befaamd om hun kwaliteit 
en verfijning, evenals de parlmoeren details, bewijst Lotus nogmaals dat glamour en trend 
perfect samengaan.

Alle horloges hebben een 316L stalen kast, gehard mineraal glas, en 
afhankelijk van model een met Swarovski® crystals bezette kastring om 
dat extra sprankeltje te geven.

De collectie is beschikbaar met twee soorten banden : de aanpasbare 
mesch band en de luxueuze  lederband leverbaar in verschillende 
pastel kleuren.
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F20378/1
129€  

F20378/3
129€  

F20378/2
129€  

F20378/5
129€  

F20398/1 199€  

F20378/6
129€  

F20400/1
199€  

F20397/1
149€  

F20378/4 129€  

F20391/1
129€  

F20401/1
149€  

F20402/1
179€ 

F20391/3
129€  

F20391/2
129€  

F20401/3
149€  

F20394/1
229€  

MAGAZINE
Originals Duiker

MAGAZINE
Chronographs

KLEUR DIEPTE

 Festina heeft z’n reeds succesvolle “Originals” familie uitgebreid met een nieuwe duiker horloge, 
met rubber band en waterdicht tot 200 meter. Deze reeks beschikt over liefst 6 kleurvarianten. 
Dankzij de schroefkroon, bent u zeker van de waterdichtheid. Bent u een fan van watersport, dan 
is dit de perfecte match!

In een 316L stalen uitvoering is deze moderne en tijdloze collectie speciaal 
ontwikkelt voor de dames. Beschikbaar in verscheidene uitvoeringen, geborsteld 
staal, volledig rosé of geel goudkleurige PVD afwerking, of de bi-color versies.

Chronografen zijn 
ontegensprekelijk 
de reeks horloges 
waarmee Festina 
bekend raakte. 
Dit jaar is het 
merk blij een 
volledige dames 
collectie te kunnen 
voorstellen.

De beschikbare wijzerplaten combineren parelmoer, crystals en pastel kleuren. Er is 
tevens een ‘Diamond’ versie beschikbaar, met een diamant op 12 uur.

Dames chronograafen zijn 
er in verscheidene groottes 
voor iedere smaak.  
Lady Chrono.  Time for the ladies.

ORIGINALS DUIKER
· 316L Stainless stal 

· Mineraal glas 
·  Duikring

· Schroefkroon
· 44.50mm kast

· 20meter waterdicht.
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MUST 
HAVE

316L
SS

316L
SS

316L
SS

F20372/1
99€  

L18395/1
99€

K5752/1
29€

K5754/2
39€ 

F20372/2
99€  

F20383/2
129€  

C4669/1
189€

J820/1
390€

F20380/1
129€  

F20381/2
129€  

C4658/3
179€  

L18395/4
99€

LS2000-1/1
24€  

LS1981-1/1 24€  

LS1981-4/1 19€  

LS1981-2/1 24€

LS2000-4/1 24€ 

LS1953-4/1 19€ LS1952-4/1 19€ 

LP1899-4/3 
24€

LP1863-4/1
24€  

LP1788-2/1
39€

LP1788-2/2
39€

LP1863-1/1
34€  

LP1904-2/5 39€

LP1905-2/3 39€

LP1641-4/1
22€

LP1641-2/1
29€

LP1890-1/1
49€

LP1890-4/1
29€

LP1887-4/2
19€

LP1896-3/110
29€

MAGAZINE
Trends

Sport en gezondheid maken meer en meer deel 
uit van onze dagdagelijkse bekommernissen. 
Vanuit een sociaal en schoonheidsideaal, 
is de sportieve look een blijver geworden 
en beoefenen meer en meer mensen sport, 
om zo’n  sportief imago over te brengen. Dit 
weerspiegelt zich in de laatste mode trends 
voor de winter. Het volstaat dus niet om 
uw oude sport outfit van de jaren 80 boven 
te halen. Of u nu thuis zit, in de sportzaal.. 
zullen de nieuwste sportieve accessoires uw 
gezonde look verstevigen.

Mens sana in 
corpore sano

Elke morgen stellen we ons dezelfde vraag wanneer we 
voor de spiegel staan. Wat zal ik aantrekken om te gaan 
werken? Wij suggereren een colbert, waarschijnlijk 
één van de meest populaire stukken, ideaal voor elke 
werkplek. 

Zo’n kledingstuk kan elegant, en tijdloos overkomen 
en laat ons toe verschillende stijlen uit te stralen : het 
klassieke colbert met knopen, de meer non formele 
colbert in fijne stof. Elke gelegenheid heeft z’n aangepaste 
colbert, die tijdloze resultaten zal teweegbrengen : 
bijkomend draag je een horloge, enkele sierraden en 
fashion handtas, waarin we onze laptop steken  samen 
met enkele documenten, al deze zaken zorgen ervoor dat 
we onze perfecte Working Look verkrijgen.

LOOK

LOOK

MAXI OORBELLEN

Vergeet het 
hottest accessoire 
van dit moment 
niet : MAXI 
OORBELLEN.

The working

The healthy

F RONTALE 
HOEPELOORBEL

*

SILVER
925

SILVER
925

SILVER
925
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LOOK
Wanneer de temperatuur een duik neemt houden we ervan 
ons warm aan te kleden, maar hoe doen we dit zonder onze 
look op te offeren? Het antwoord is : gelaagdheid. Om een 
“cosy look” te verkrijgen, gebruiken we onze basics, allen uit 
comfortabele zachte materialen-zoals organisch katoen en wol-
dat perfect gecombineerd kan worden. Oversized sweaters zijn 
een perfecte oplossing om verschillende vormen en materialen 
te combineren. Smart comfort is the name of the game!

Zoals steeds vergeten we onze accessoires niet! Accessoires 
zijn de sleutel tot alle succes om onze look af te werken. Hier 
een selectie horloges en sierraden die bij elke 
gelegenheid passen.

The cozy

NATUUR IS DE BRON VAN INSPIRATIE 
VOOR DEZE SETS DIE SENSUALITEIT, 
ENERGIE EN BEWEGING UITSTRALEN.

MUST 
HAVE

316L
SS

316L
SS

LS1898-1/1
24€  LS1958-1/1

29€  

LS1958-4/1 24€  

LS1898-2/1 24€  

LS1898-4/1 24€  

F20247/1
139€  

F16719/1
99€

LS1843-2/5 29€  

LS1902-4/1
 24€  

F20315/1
119€

C4629/1
289€ 

C4630/1
299€

LP1783-2/1 49€ 

LP1783-4/1 29€ 

LP1783-1/1 39€ 
L18602/2

109€
L18604/1

129€

LP1783-3/116 29€ 

J801/3
350€

C4602/1
239€

LP1252-4/1 29€

LP1868-4/1 24€

LP1252-1/1 29€

LP1868-1/1 34€

LP1873-2/1 59€ 

LP1784-2/1 59€ 

F20384/3
129€

F20382/1
109€

LP1882-4/3
 19€ 

Feestkledij is onmisbaar maar een 
meer mannelijke touch is gewaagder; 

een tijdloze en sexy look die vaak 
door fashionists en bekendheden wordt 

gehanteerd!

Effen stoffen, strepen, geometrische patronen.. 
Eender waarvoor u kiest, u zal opgemerkt 
worden. Voor een sexy look kan u kiezen voor 
een broek pak met zijden topje, indien u er 

meer gesofisticeerd uit wil zien raden wij u 
hoge hakken aan, alsook het bijpassend 

horloge met enkele sierraden rond de 
pols.

The party 

LOOK

MAGAZINE
Trends

SILVER
925

SILVER
925
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MUST 
HAVE

F20376/3
149€  

F20351/2
179€  

F20376/5
149€  

F20351/3
179€  

F20376/6
149€  

F20351/4
179€  

F20365/1
229€

F20365/2
229€

F20365/3
229€

F20367/1
179€

F20369/1
179€

F20368/1
179€

F20369/2
179€

F20366/1
179€  

F20366/2
179€  

F20366/3
179€  

MAGAZINE
De nieuwe Originals

DE NIEUWE ORIGINALS

GERARD BUTLER

COLLECTIE

Deel uitmakend van de 
Time to Live campagne, stelt 

Festina z’n nieuwste film voor 
met als hoofdgast z’n merk 

ambassadeur Gerard Butler.

Alsof het een intiem verhaal wordt 
van de acteur, vertelt Gerard Butler 
ons wat echt telt in het leven voor 
hem.

De video dient tevens als voorstelling 
van het  nieuwste Festina Originals 
model. Deze heren collectie telt 
enkele nieuwe sport modellen, die 
zoals de voorgaande modellen 

de aandacht vestigen op kleur, 
wijzerplaat en armband.

De bijgevoegde referenties 
zijn de  F20365 – F20366 
– F20367 – F20368 – 
F20369 die als een sub-
familie worden beschouwd 
en de naam The Originals 
Elegance meekreeg. Ze 
worden gekenmerkt door hun 
horizontale strepen op de 
wijzerplaten die een diepte 
effect creëren.

XXL chronografen en lichte 
kleuren combinaties zijn 
weer helemaal terug, terwijl 
er extra aandacht wordt 
besteed aan de détails van de 
wijzerplaten. Alle horloges 
zijn 100 meter waterdicht 
met gehard mineraal glas. 
De armband is in leder of 
rubber die gecombineerd 
wordt, zodat het horloge een 
originele afwerking meekrijgt.

kiEs uw EigEn originals klEur!!

1312 Magazine FESTINA GROUP



MUST 
HAVE

C4686/1
229€  

C4684/1
199€  

C4688/1
259€    

C4684/3
199€    

C4684/2
199€    

C4689/2
279€    

C4687/1
259€    

C4685/1
229€  

MAGAZINE
Moon Phase

Deze nieuwste Candino dames modellen 
met moon phase combineren stijl en 
elegantie, wat we zo gewoon zijn bij dit 

merk. 

De aanduiding onderaan de wijzerplaat 
duidt de nieuwe, volle maan aan, de 
datum, saphier glas. Tevens is de bezel 

bezet met zirconia.   

Een 33mm stalen kast die bestaat met 
lederband of stalen band, waterdicht tot 

50 meter.

MAGAZINE
Nieuws

De eigen uitgebate winkel keten van 
de Festina Group telt 190 adressen.  
Time Road is aanwezig in de grootste 
Spaanse shopping centra en bied z’n 
klanten een uitgebreid assortiment 
sierraden en horloges uit de Festina 

Group.  

Festina zal z’n contract 
met Gerard Butler in 
2019 vernieuwen voor 
drie bijkomende jaren. 
De samenwerking met 
de horloge groep en 
de Hollywood acteur 
startte in 2016. Na 
twee successvolle jaren 
zijn beide partijen blij 
dit project verder te 
zetten. 2019 zal tevens 
een nieuwe campagne 

meebrengen.  

Benieuwd wat u ervan 
zal vinden! 

tops 190 winkEls

Volgend jaar bestaat 
de keten 10 jaar en 

hoopt het de kaap 
Van 200 winkels 

te bereiken. 

FE
STIN

A VERNIEUWD ZIJN PARTNERSHIP

FESTINa eYewear

Flashes!

Het bekende horloge merk introduceert een 
volledig nieuwe lijn , een collectie functionele 
en elegante collectie brilmonturen.

De collectie bestaat uit twee lijnen; 
een futuristische en vintage lijn. 

Al deze modellen worden geleverd met een 
clip-on zonnefilter. Eveneens worden er 
zonnebrillen voorgesteld. Kijk ernaar uit!!
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MUST 
HAVE

J860/B
350€  

J864/1
525€  

J861/3
450€  

J860/D
350€  

J864/2
525€  

J863/D
390€  

J862/2
490€  

MAGAZINE
Duiker

Jaguar stelt z’n nieuwe Executive Diver voor. Een volledig nieuwe 
collectie voor heren , beschikbaar met chronograaf en 3 wijzer model. 
Swiss Made, exclusief design, allen onder de noemer van 200 meter 
waterdicht.  

Deze eigenschap komt bovenop de bekende eigenschappen van de 
Jaguar collectie. 

· Safier glas 
· Draairing 

· Lichtgevende indexen
· Schroef kroon 
( gegarandeerde 
waterdichtheid)
· Waterdicht tot 

200 meter

DIVER COLLECTIE
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F20352/1
199€  

F20352/5
199€  

F20352/3
199€  

F20352/6
199€  

F20354/1
299€  

F20353/5
189€  

F20353/1
189€  

F20353/6
189€  

F20353/2
189€  

F20353/7
189€  

F20353/3
189€  

F20353/4
189€  

MAGAZINE
Chronografen

Dit jaar wordt het model gekenmerkt door felle 
kleuren, contrasterende drukknoppen, wijzers, 
indexen en banden. Herkenningspunten met de 
wielerwereld vinden we terug in de sub dials , 
die doen denken aan een schrijfrem, de gebieden 
rond de indexen aan het schakelapparaat en de 
drukknoppen aan de remschijven van een race 
fiets.

Deze collectie is beschikbaar met stalen band (6 
verschillende modellen) of met rubber band (8 
modellen), allen met een 43mm kast 316L roestvrij 
stalen kast met gehard mineraal glas.

COLLECTIE
CHRONO BIKE

DIT JAAR STELT FESTINA WEER 
Z’N CHRONO BIKE COLLECTIE 
VOOR. DE VERSIE VAN 2018 
VERTOONT DUIDELIJKE 
HERKENNINGSPUNTEN MET DE 
PROFESSIONELE WIELERWERELD. 
MEER DAN 25 JAAR, EEN SPORT DIE 
GELINKT WERD MET HET MERK.

De meest exclusieve uitvoering van de collectie beschikt over 
dezelfde eigenschappen als de Chrono Bike collectie. Kenmerkend 
voor deze editie is de zwart en rosé IP behandeling van de kast en 
band. 

Als extra wordt er een bijkomende lederband en tool geleverd in 
een exclusieve verpakking.

SPECIAL EDITION

Richard Virenque
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Omkeerbaar!

LP1816-1/1 39€ LP1854-1/1 29€

LP1678-4/1 24€

LP1824-4/1 24€

LP1816-2/1 29€ LP1678-2/1 29€

LP1893-1/1
49€

LP1889-1/1
49€

LP1896-2/1
39€

LP1893-2/1
39€

LP1893-4/1 39€

LP1889-4/1 29€

LP1758-4/1
24€

LP1795-4/1 19€

LP1795-1/1
39€

LP1800-4/2 24€

LP1802-4/1 24€

LP1853-1/1
39€

LP1853-4/1 24€

LP1852-1/1
39€

LP1852-4/1 24€
  

LP1678-1/1
39€

LP1850-1/1 39€

MAGAZINE
Megan Fox

Zilver & Parelmoer
een trendy duo

Als er een materiaal benoemd zou moeten worden 
dat nooit verdwijnt uit de tendensen, is het 
ontegensprekelijk zilver : een fris en jeugdig metaal 
dat stijl bijbrengt.

Lotus Silver, zilveren sierraden uit de Lotus collectie, 
stelt een nieuwe reeks parelmoer sierraden voor. 
Deze combinatie weerspiegelt glamour en elegantie, 
en is ontegensprekelijk de trend van dit moment. 

Combineer deze twee nobele materialen met Megan 
Fox, de merk ambassadrice, en je bekomt een must-
have voor je dagelijks look.

Verbonden met de natuur!

Megan Fox

SILVER
925
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babithome.com

316L
SS

LP1791-1/1
34€

C4686/2
229€

LP1791-4/1  34€

F20397/3
149€

LP1786-2/1 59€

LS1846-2/3 34€

Babi is een Braziliaanse die momenteel in 
Parijs woont. Ze werkte in Brazilië als model 

gedurende 7 jaar, waar ze in verscheidene 
magazines, reclamespots en tv programma’s 
verscheen.

Ze deelt haar dagelijkse ervaringen wat 
mode, lifestyle en beauty, haar reizen via 

haar blog en via social media.

Babi Thomé

‘Hallo,
Vandaag ga ik jullie twee verschillende 
looks voorstellen, die jullie zullen 
inspireren. Ze brengen kleur en frisheid in 
jullie outfit!
Ik hou van monochromatic looks, deze keer 
in blauw pastel tinten, die een zachte en 
romantische look creëert. De assymetrie 
is tevens aanwezig in de winter en zomer 
fashion shows. Om deze look volledig te 
maken draag ik als accessoire een Festina 
horloge met roze tinten en een Lotus Style 
armband met schitterende accenten.’

‘Voor m’n tweede look kies ik ervoor drie 
verschillende trends te combineren : grote 
splits, lichte stoffen en grote uitsnijdingen! Deze 
drie trends zorgen op de fashion shows ervoor 
dat de kleding er fris uitziet. De combinatie van 
de groene en blauwe kleur op een bloemenprint 
zorgt ervoor dat de juwelen en mijn Candino 
horloge schitteren.
Ik hou van de romantische en delicate stijl.  Om 
een samenhangende look te composeren kies 
ik  voor Lotus Silver juwelen, die dankzij hun 
geometrie een klassieker zijn, die perfect bij 
elke outfit passen.

Ik hoop dat jullie van beide looks houden!’

MAGAZINE
Blogger

C4696/1
259€

SILVER
925
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MAGAZINE
Social media

Social media heeft snel een belangrijke 
plaats ingenomen wat betreft communiceren 
met onze klanten. Er bestaat voor ons niets 
mooier dan met jullie te communiceren, 
jullie feedback te ontvangen en de foto’s te 
bewonderen die jullie publiceren met onze 
sierraden en horloges! Dit resulteert dat 
wij vele beelden die jullie posten op jullie 
Instagram account, hét visueel sterkste 
social network, een plaatst verdient in deze 
nieuwste editie van ons magazine. Zijn ze 
niet geweldig?

 
 

UW
GELIEFKOOSDE
 Social Media

@charliesugartown

@poklon_galerija_purgerica

@intramurosparis @joyerialopera

@lachiqueteta

@joyeria.andi@lumiere_victim. 

@sandriitaa96

Volg je ons 
nog niet op 
Instagram?
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MUST 
HAVE

316L
SS

LS1838-2/3
34€  

LS1841-2/2
29€  

LS1880-2/3
34€  

L18588/2
159€  

L18587/1
149€  

L18593/5
139€  

LS1971-2/6
29€   

LS1916-2/2
24€  

LS1829-2/3
29€  

LS1829-2/4
29€  

LS1808-2/4
39€  

L18590/2
149€  

L18592/2
159€  

L18592/3
159€  

L18591/6
149€  

L18590/4
149€  

LS1808-2/3
39€  

LS1971-2/1
29€  

 Watch: 18593/1 139€
 Leather necklace: LS1316-1/2 34€
 Steel necklace: LS1932-1/1 29€
 Bracelet: LS1838-2/1 34€

MAGAZINE
Lotus heren-Aviator

Horloges zijn de favoriete accessoires van de man, in vele gevallen, 
beschikken ze er verschillende. Lotus breidt zijn heren chronografen 
uit met een kleurrijke collectie. Tijdloos design, perfect aangepast 
aan de stad en sportieve look.

Deze horloges zijn echte fashion accessoires, door hun grote 
kastdiameter, worden ze perfect combineerbaar.

THE AVIATOR LOOK

VERGEET DE LOTUS STYLE 
ARMBAND NIET OM DIE AVIATOR 

LOOK TE VERVOLLEDIGEN!
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K5707/2
39€  

K5707/7
39€  

F20346/2
89€  

F20345/1
99€  

K5776/3 39€  

K5775/2 39€  K5775/3 39€  K5775/4 39€  

K5776/4 39€  K5776/6 39€  

L18584/1
69€  

L18584/2
69€  

F20371/2
89€

F20415/1
99€  

F20412/1
99€  

F20416/1
109€ 

F20371/3
89€

F20415/2
99€  

F20412/3
99€ 

F20417/1
109€

MAGAZINE
Junior collectie

En voor de 
kleinsten 
onder ons…
karaktervolle 
exclusieve 
modellen!

URBAN  TRIBE

Voor

DE JEUGD

The new

De Boyfriend collectie werd uitgebreid met de Purity reeks, bestaande uit een reeks multifunctie en 3 wijzers horloges die 
uitzonderlijke vrouwelijkheid uitstralen in pastel kleuren. Elk model heeft z’n eigen specifieke eigenschappen – gaande van een 
bezette  draairing met zirconia tot subtiele kleurcontrasten – eigenschappen die hun unieke karakter bevestigen.

Deze horloges zullen zeker de aandacht trekken door hun verschillende afwerkingen, die een perfecte combinatie vormen tussen 
kwaliteit en design, die zo Festina gebonden zijn!

MAGAZINE
Purity

PURITY
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k5752/4 
29€

k5752/5 
29€

k5754/5 
39€

k5755/2 
39€

k5772/4 
49€

k5769/2 
49€

k5771/3 
45€

k5772/2 
49€

k5770/3 
45€

K5767/4
49€

k5766/3 
49€

k5767/1 
49€

k5755/6
39€ 

k5755/4
39€ 

k5741/1
39€ 

k5576/6
29€

k5576/5
29€

k5576/4
29€

k5576/1
29€

k5741/3
39€ 

MAGAZINE
A part of you

MAGAZINE

De nieuwste campagne 
van Calypso, het jeugdig 
en kleurrijkste merk van 
de Festinagroup, straalt 
frisheid en dynamiek 
uit. Bedoeld voor een 
jong publiek die mee is 
met de laatste trends.

De slogan” A part of you” 
werd niet zomaar gekozen. 
Uw Calypso zal één geheel 

met uzelf vormen en u de 
looks geven waar u op zoek 

naar bent. Dit seizoen staan 
de XXL chronografen in 

de spotlights alsook de 
meer trendy Collection met 

glitter wijzerplaten. Alle 
ogen zijn op u gericht!
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MUST 
HAVE

316L
SS

316L
SS

LS1894-1/1
34€

LS2020-2/1 24€ 

LS2020-2/2 24€ 

LS2017-2/6 19€ 

LS2017-2/5 19€ 

LS2016-2/3 
19€ 

LS2014-2/5 
19€ 

LS2016-2/1 
19€ 

LS2019-2/2 
24€ 

LS2018-2/5 
19€ 

LS2016-2/2 
19€ 

LS2019-2/1 
24€ 

LS2018-2/4 
19€ 

LS2016-2/4 
19€ 

LS2019-2/4 
24€ 

the 

ColleCtion
DRUK JEZELF UIT VIA JE SIERRADEN!

Lotus Style stelt z’n nieuwste stalen armbanden collectie voor. 
Ontdek een brede waaier aan stalen armbanden met symbolen 
en berichten en kies voor dat model dat het best jouw gevoel 
weerspiegelt en toon aan anderen wat jou gevoelens zijn.

Deze accessoires die beschikbaar zijn met of zonder leder band 
zijn er voor ieders wil dankzij hun verscheidenheid (hartjes, 
handtas…).

MILLENNIAL
MAGAZINE
Millennial
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MUST 
HAVE

316L
SS

LS1933-1/1
39€

LS1987-1/1
24€

LS1984-1/1
24€

LS2012-2/1
24€

LS1983-1/1
24€

LS1969-2/1
29€

LS1965-2/1
29€

L15954/3
99€

LS1827-2/1
29€

LS1967-2/1
29€

LS1977-2/1
29€

LS1977-2/3
29€

MAGAZINE
Trend

MEN LIKE

Opvallend maar basic, zo stellen de nieuwe halskettingen en armbanden 
zich voor. Ontwikkelt voor de man die een cool accessoire aan z’n horloge 

wil toevoegen. Wij houden van staal en Lotus Style.

C4683/1
349€

C4683/2
349€

C4683/4
349€

C4683/3
349€
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F16530/1
159€

F16530/2
159€

F16639/1
229€

F16536/2
139€

F16536/1
139€

F16576/1
249€

F16641/1
229€

L18585/3
149€  

L15895/2
99€  

F20257/2
189€  

F20255/2
149€  

L18586/4
149€  

F20358/3
89€

F20358/4
89€  

MAGAZINE
Retrospectieve

CULT OBJECTEN 
DIE STEEDS IN DE MODE BLIJVEN
Ondanks alle trends, zijn er sommige zaken die nooit uit de mode 
geraken. Objecten die tijden geleden werden ontworpen om echte 
heldhaftige objecten te worden, zoals een Polaroid camera of de 
befaamde Vespa. Zij maken deel uit van ons DNA en zullen dat ook 
blijven. 

Zo is er de zeemans look en de jeans die nu nog steeds actueel zijn. 
Als het op accessoires aankomt blijft keramiek een topper als het 
op horloges aankomt. Dit nobel en uiterst sterk materiaal  werd een 
klasssieker in de horloge industrie. In zwart of wit zijn ze het ideale 
aantrekkingspunt van onze kleerkast.

Lang leve keramiek!

CERAMIC: A MODERN CLASSIC 
FOR AN URBAN LOOK

MAGAZINE
Disconnect!

We leven in een 2.0 tijdperk. De digitale wereld heeft zich volledig in ons 
leven genesteld. Soms hebben we nood om de dagelijkse stress te ontvluchten. 
Smartphones, tablets, smartwatches... misschien is het wel tijd geworden om al 
deze zaken even achterwege te laten.

Ontvluchten betekent niet de weg verliezen. Er zijn tal van accessoires die 
u kunnen vergezellen tijdens deze momenten van onthaasten ; een gewone 3 
wijzers horloge. Waarom niet de natuur induiken met een automaat met kompas. 
Soms is eenvoud de sleutel tot succes!

hEt wordt tijd om tE dE-
digitalisErEn. tijd om tE onthaastEn. 

lichaam En gEEst vrij makEn!
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MUST 
HAVE

C4682/2
349€

C4681/2
325€

LP1898-2/1 24€

LP1898-1/1 
29€

L18561/3
119€

F20277/1
119€  

F20276/2
129€  

J858/2
590€

J663/2
299€

LS1978-2/2
24€  

L10137/1
149€

LP1519-1/1
29€

LP1621-1/1
34€

LP1519-4/1
19€

LP1621-4/1
19€

LP1272-4/1 19€

RUSLAND

MOSCOW
SAINT PETERSBURG

SOCHI
KAZAN

Ontdek

Tijdloze geest Een bruisende stad vol 
met  contrasten

de reiserVaring start Vanaf het moment 
dat we beslissen om op reis te gaan. de 
zwaarste taak staat nog Voor ons, indien 
we ten Volle willen genieten Van het 
nieuwe aVontuur, moeten we al onze 
Vooroordelen aChterwege laten die ons 

tijdens de reis zouden kunnen storen. 

dit jaar hebben we besloten om op 
ontdekking te gaan in rusland Via z’n 
belangrijkste steden. de keuze Viel 
niet willekeurig : wereldkampioensChap 
Voetbal, 2018 zal een sleuteljaar worden 

Voor het land. 

laten we op ontdekking gaan!

We kennen natuurlijk allemaal de 
Matryoshka popjes en we kennen allen de 
beelden van het Rode plein. Wanneer je de 
Russische hoofdstad Moscow gaat bezoeken 
mag  je zeker de St Basil Kathedraal 
niet vergeten, het Kremplin, het Lenin 
Mausoleum en tal van musea dat je tijdens 
je bezoek zal ontdekken. Moscow bezoeken, 
betekent van de éne verwondering naar de 
andere gaan.
   

Voormalige hoofdstad van het Russische rijk, St Petersburg is 
vandaag een stad met een Europees tintje. Met de Neva rivier, wordt 
deze stad ook wel het Venetië van Rusland genoemd, gebouwd rond 
een hele reeks kanalen.  De warme, vooral roodachtige kleuren 
zullen de meeste onder ons niet ongemoeid laten, evenals de 
culinaire specialiteiten, zoals de Strogonoff Beef of de exclusieve 

Russische kaviaar.
 

De badplaats aan de Zwarte Zee werd bekent door de Olympische winterspelen in 2014. 
Omringt door een ongelooflijk landschap, deze stad biedt ongelooflijke vergezichten die 

toeristen het ganse jaar door kunnen bewonderen. 

Kazan is de meest Russische stad. Multicultureel, dynamisch 
en modern. Aan de oevers van de Volga op meer dan 800 
km van Moscow is deze stad de hoofdstad van Tarastan, een 
onafhankelijke republiek van rusland. Orthodox en Moslim, 
Slavisch en Tartar, europees en Oosters, Kazan is een stad 
die u zal verwonderen dankzij de erfenis uit de Sovjet periode.

SILVER
925

SILVER
925
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MAGAZINE
Reizen 
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