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BREITLING: DE BENTLEY ONDER DE HORLOGES.
Hasseltse Juweliers Franssen in de ban van Breitling
HASSELT
Tempus fugit ... De tijd vliegt. Gelukkig zijn sommige
dingen tijdloos. Zoals de horloges van Breitling. Dit gerenommeerde Zwitserse huis pakt sinds kort uit met
‘Breitling for Bentley’, een must voor de échte horlogefreak. Zij verkozen Juweliers Franssen in Hasselt tot
exclusieve verdeler voor Limburg.

Zaakvoerder Ady Franssen en medewerker Erik Ulens bewonderen het prachtig
design van de Breitling for Bentley.

Van horloge naar
statussymbool
De horloges van Breitling
vertellen u niet alleen de
juiste tijd, ze zeggen ook
wie u bent. Sinds de geniale
Léon Breitling in 1884 zijn
eerste horlogeatelier opende, is het merk wereldwijd
uitgegroeid tot een heus
statussymbool. Een Breitling
om de pols duidt op prestige, traditie en prestatie.
En vooral op ... oog voor
kwaliteit. Immers, sinds
1999 kreeg ieder Breitlinguurwerk het officiële certificaat van ‘chronometer’.

Figuurlijk zijn tijd
vooruit
“Breitling is zijn tijd altijd
vooruit geweest - figuurlijk
dan wel,” zegt Ady Franssen,
zaakvoerder van Juweliers
Franssen. Ady en zijn medewerker Erik Ulens zijn
beiden gediplomeerde uur-

werkmakers en bezeten van
Breitling.
“In 1915 maakte Gaston
Breitling de allereerste chronograaf. Dat is de officiële
naam voor een horloge dat
het uur aangeeft én de tijd
opmeet. Een primeur. In
1952 volgde de Navitimer:
het eerste polshorloge mét
vliegcomputer.”

Geliefd door piloten
wereldwijd
Al vlug werd de Navitimer
het geliefkoosde horloge
van piloten over de hele
wereld. “Dankzij de punctuele mechaniek en duurzame
kast is een Breitling geschikt voor de meest extreme omstandigheden. Zo
droeg astronaut Scott
Carpenter een Breitling op
zijn vlucht met de Aurora 7.
Heel wat vliegtuigen maken trouwens gebruik van

Breitling-instrumenten.
Vandaar ook de slogan:
‘instruments for professionals’.”

Breitling en Bentley
in één
Sinds kort werkt Breitling
nauw samen met autoproducent Bentley. In de Bentley
Continental GT - de krachtigste Bentley ooit - prijkt een
Breitling-klok. En de nieuwste modellen van Breitling
dragen dan weer de naam
‘Breitling for Bentley’.

Met mondjesmaat
gemaakt
De Breitling for Bentley-lijn
is nu al een groot succes.
Niet dat je er zoveel ziet.
Deze horloges worden maar
met mondjesmaat gefabriceerd.
“De ‘Breitling for Bentley’collectie start vanaf 4.765
euro. Maar ik verzeker u ...
een Breitling for Bentley is
het meer dan waard.”

Ady Franssen: “Bentley en
Breitling onderscheiden zich
beide door een prachtig design én een uitzonderlijke
technologie. Geen wonder
dat de nieuwe horloges zowel inzake techniek, afwerking als mechaniek eenzame hoogtes bereiken.”

‘Nooit eerder gezien’
Juweliers Franssen verkopen sinds 1962 kwaliteitsuurwerken en juwelen.
In 1987 raakte Ady Franssen
volop in de ban van
Breitling. En hij blijft razend enthousiast.
“Deze nieuwe reeks is werkelijk een lust voor het oog.
Neem nu de Calibre Breitling 25. Kijk eens naar die
prachtige wijzerplaat en de
kast van 48,7 mm diameter.
Da’s enorm. En zoals iedere
Breitling uitgerust met een
gecertificeerde automatische
chronometer. Pure klasse.
De afwerking mag er ook
zijn: 38 rubis en een secondeteller die elke halve
minuut een volledige omwenteling maakt. Ik sta al
jaren in het vak, maar
zoiets heb zelfs ik nog nooit
eerder gezien.”

Breitling for Bentley:
voor de echte horlogefreak

Op zoek naar een prachthorloge? Nood aan informatie?
Professionals Ady Franssen
en Erik Ulens maken graag
tijd voor u vrij. Bel gerust
voor een vrijblijvende afspraak.
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