MAGAZINE 2021 - 2022

MAGAZINE 2021 - 2022

Press play
EEN NIEUW BEGIN
door Willem-Alexander

I

k wist niet dat het leven een pauzeknop had. Tot die in maart 2020 heel abrupt werd
ingedrukt. Naast de angst, pijn en miserie van corona, heeft de pauze ons ook aan het
denken gezet. Ik stelde mij de vragen: ‘Wat is nu echt belangrijk voor ons? Op welke manier

willen we opnieuw beginnen?’.
Voor ons heeft dat denken tot een heel aantal positieve dingen geleid. Eerst en vooral heb ik
Annelou ten huwelijk gevraagd. (meer daarover verder in het magazine) En ze heeft ‘Ja’ gezegd!
Daarnaast hebben we samen de stap gezet om onze mooie familiezaak verder te zetten.
Mama en papa kijken enthousiast mee naar onze plannen terwijl ze zelf genieten van meer tijd.
De pauze heeft ons dus tijd gegeven om te beseffen wat belangrijk is in ons leven. En nu de
pauze opgeheven is, schrijven we vol goesting en ambitie verder aan ons verhaal.
Iedereen voelt stilaan de energie in de lucht. Het is alsof er opnieuw zuurstof is en we opnieuw
kunnen beginnen. Ondernemers zien de toekomst positief en jongeren kunnen weer uitgaan.
Wij als jong koppel zien in deze nieuwe start een unieke kans. Een kans die we hopelijk niet nog
een keer krijgen. Lees mee in ons verhaal en geniet van de Magic Moments die eraan komen.
Want wat ons bij de familie Franssen betreft gaan we van een briljant verleden naar
een magische toekomst.
Laat je betoveren door dit boek en geniet.
Willem-Alexander
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Kleurrijke
accenten geven
je all-black outfit
extra pit
Wedden dat je meteen weg bent van dit
Hermès-horloge? Deze blikvanger zorgt voor
een streepje zon, waar je ook bent.

Tamara Comolli - Gypsy Hoop earrings €9.900,
Gypsy Bangles vanaf €6.400, Adolfo Courrier - POP set €15.210
Ole Lynggaard - Wild Rose broche €11.140, Leaves ring €5.200
Hermes - Cape Cod GM €2.550
franssen
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R E A D Y, S E T , G O

Go
chase
that
dream.

SPELEN MET LANGE KETTINGEN
In dit hoofdstuk tonen we je de mooiste lange kettingen.
Want een lange ketting maakt je look af. Deze Navettes collier van
Mattioli is een van de klassiekers uit hun collectie. Deze ketting
vraagt niet om nog iets extra's. Sober is chic!
Mattioli - Navettes collier €9.580, Navettes earrings €2.370, Navettes bracelet €4.700
franssen
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Het juiste juweel
VOOR DE JUISTE OUTFIT.

DEZE SET VAN ADOLFO COURRIER HEET
'ETERNO' - EEUWIGHEID
De set is zo stijlvol en tijdloos dat hij altijd blijft.
Misschien doe je er later wel een gekleurde ring
met email bij. Deze ringen zijn super comfortabel
dankzij een ingebouwd veersysteem.

'De fijnste ringen om te dragen ' - Jeanine

Heb je gezien dat alle kleuren passen bij het horloge
van Franck Muller? Je kan elke kant op.

Mattioli - Navettes collier €9.580, Navettes earrings €2.370
Franck Muller - Vanguard Color Dreams €14.800
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MOEITELOZE NONCHALANCE

Soft yet surprising shapes
SPEEL MET NIEUWE VORMEN EN MATERIALEN
Zo ontdek je nieuwe combinaties.

LOVE LINKS
De lange lunaria ketting van Marco Bicego siert dit silhouette.
Zachte tinten en mooie stoffen gecombineerd met rijkelijk geel goud. Zie je
hoe Marco Bicego perfect combineert met Ole Lynggaard? Deze kleine snake
ring is perfect als je geen lange vingers hebt.

Franssen - Entourage ring met robijn €5.400, Bron - Creolen met aanhangers €3.300
Ole Lynggaard - Love bracelet €10.740, Sweet drops vanaf €1.280, Franssen - Solitaire €7.400 , Alliance €2.650

linkerpagina Marco Bicego - Lunaria earrings €1.500, Lunaria ring vanaf €1.040, Lunaria necklace €3.480
Ole Lynggaard - Snakes Sweet Spot €2.410, Silk bracelet €190, Snakes ring €3.560, Breitling - Navitimer 35 bicolor €8.400
franssen
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Laat je
fantasie maar
de vrije loop.
Draag je de lange ketting
op een dikke pull, een mooi
hemdje of een simpel jurkje…?
Sinds enkele jaren zijn de lange
kettingen met speciale elementjes
tussen in de mode.

LITTLE DROPS OF TURQUOISE
Je vind ze tegenwoordig bijna in al onze collecties.
Hier hebben we kettingen met verschillende kleuren van Mattioli
gecombineerd. Heel speels en casual.

Tamara Comolli - Signature oorstekers €3.490, Mattioli - Safari rings €1.300, Puzzle bracelet €2.400,
Puzzle Safari necklace €5.950, Ever necklace €4.290, Gellner ring €5.950, Hermès - Heure H TGM €2.565
franssen
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Verschillende
laagjes
boven elkaar
zijn chic!
MIX & MATCH
Combineer de lange ketting met een korte ketting
met hanger om een mooie ‘layered look’ te krijgen.
Verschillende laagjes boven elkaar zijn chic!
Zie je hoe in deze look Ole Lynggaard,
Tamara Comolli, Mattioli en Bigli vertegenwoordigd
zijn? Alles past zo mooi samen.

Vraag hulp aan onze lieve expertes: Annelou,
Annemie, Frieda of Jeanine. We zorgen voor een
nonchalant chique combinatie. Zo lijkt het niet te
gemaakt, maar vlot en stijlvol.

Ole Lynggaard - Lotus earring €3.505, Shooting Stars Mini earstuds €1.370, Nature Bangles €3.750
Tamara Comoli - Necklace with Mikado Flamenco pendant €2.080, Mattioli - Ever necklace long €4.290
Bigli - Mini Sweety ringen €1.800 - €4.520, Franssen - Solitaire emerald cut diamant 1.01ct €9.045, Alliance €3.145,
Tennisarmband vanaf €6.050, Hermès - Nantucket €6.000
franssen

/

19

COOL & EIGENTIJDS

Figured it out
FUN MET GEOMETRIE
Bron, Bigli, Mattioli en Franck Muller.
Dat mag gezien worden.

DE 'PUZZLE' VALT IN ELKAAR
Combineer de Mini Chloe ringen van Bigli met de Puzzle oorbellen van Mattioli.
De iconische Puzlle collectie van Mattioli heeft er een variant bij gekregen.
Deze oorbellen zijn groot, maar toch licht. Prachtig samen met de extra lange
ketting met grillige schakels. Deze kan je enkel, dubbel of zoals op de foto in
Y-vorm dragen.

Mattioli - Puzzle earrings €1.950, Puzzle collier €9.570, Bigli - Mini Chloé ringen €1.510 - €2.690
Bron - Toujours Ajour armband €9.900, Adolfo Courrier - Singles ringen vanaf €3.550
Franck Muller - Vanguard €14.800
franssen
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NAVETTES COLLECTION

CLASSY IN CHAINS
Gestileerd Italiaans design.

LET'S TALK ITALIAN FINESSE
Weet je nog de eerste ketting die in het boek voorkwam? De navettes.
Daarvan is deze collectie het vervolg. Kleinere elementjes tussen een dunne ketting,
maar wel in dezelfde mooie vorm. Opgevuld met parelmoer. Ook de oorbellen, ringen
en armband zijn gestileerde variaties op de navettes schakel.

Navettes - Earrings €2.060, Ring €1.480 - €1.680, Bracelet €4.700, Necklace €3.850 - €4.250
franssen
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PUZZLE COLLECTION

P L A Y F U L LY I N N O V A T I V E
Voor wie graag eens afwisselt.

ELKE DAG EEN NIEUWE LOOK
In welke mood je ook bent, Mattioli has got you covered met de
verwisselbare oorbellen uit de Puzzle-collectie. Kies je kleur en creëer zelf het
juweel dat matcht met je outfit.

Puzzle - Earrings set €1.660, Earrings with diamonds €2.600, Necklace €8.900
franssen
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juwelen op maat
A D D I N G S PA R K L E TO YO U R STO RY
Stap mee in ons creatief proces.

Mincius dignimilles quunt,
corescim quodit velias dus,
odistiorios ese volor alit
magnienimpor re volo ditem
fugia sed ut plit, offic

"Elk juweel
vertelt een
VERHAAL,
soms triest,
soms blij."

HEERLIJK, ZO PERSOONLIJK
Waar wij het meest van genieten is samen met klanten een droom
vormgeven. Dat begint vaak bij een gevoel… en eindigt in een
prachtig juweel. Willem-Alexander omschrijft in zijn eigen woorden
wat er gebeurt wanneer een juweel op maat gemaakt wordt.

Luisteren – daar begint het voor ons mee. Wij beseffen dat juwelen
er zijn voor de Magic Moments in het leven. Of het nu droevige of
blije momenten zijn, om alleen te beleven of samen… Dat maakt
het verschil. Iedereen in ons team is er om mee te denken met
jouw verhaal. Of het nu Annemie, Annelou, Frieda, Erik of WillemAlexander is, we zijn allemaal al jaren in het vak en we weten hoe
belangrijk het is om te luisteren. Heel vaak overleggen we samen
over het juiste ontwerp voor een bepaalde klant.

franssen
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TESTIMONIAL -

Joke wilde na een moeilijke scheiding voor zichzelf een mooie ring laten maken.
Tijdens ons gesprek kwam er toch blijdschap naar boven bij het zetten van deze
stap. Voor het eerst in lange tijd een juweel voor jezelf kopen voelt wat raar…
We voelden dat het ging om jezelf graag zien. Dus de ring die mocht zeker gezien
worden! Het feit dat Joke drie kinderen heeft, was een inspiratie om te gaan voor
een trilogie ring. We ontwierpen deze ring op maat met kleurijke edelstenen.

Het ontwerp wordt gemaakt op maat van de edelstenen. Zo past

"Elk ontwer p
wordt afgestemd
op de gekozen
edelstenen"

alles perfect bij elkaar. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het
juweel comfortabel is om te dragen. Want dat is onze expertise.

Het resultaat is een uniek stuk dat 100% past bij jouw verhaal.
Een magic moment om nog jaren van te genieten en om door te
geven aan de volgende generaties.

Aquamarijn en Morganite zijn allebei stenen van de Beryl familie, maar toch
zijn ze anders. Zo is het ook in een gezin. Deze ring voelt als het begin van een

Voor ons is het een eer om deel te mogen uitmaken van de

kleurrijke toekomst.

Magic Moments van onze klanten. Bedankt voor het vertrouwen
al bijna 60 jaar lang,

Zo begrijpen wij maar al te goed waar het om gaat voor onze klanten. Dan is het
aan ons om met dat verhaal creatief te zijn. Aan de hand van voorbeelden uit de
winkel en schetsen komen we tot een eerste idee. Samen met de klant, beslissen
we dan om daarmee aan de slag te gaan.

familie Frans en

Edelstenen en diamant – de expertise van Annelou en Willem-Alexander. Vaak
worden diamanten of andere edelstenen gebruikt in onze ontwerpen. Vraag ons
gerust naar jouw favoriete kleur of vorm van diamant.

franssen
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KLANTEN AAN HET WOORD
SAFFIEREN UIT AUSTRALIË

the perfect match

Mijn zus woont al 50 jaar in Australië. Ooit schonk ze mij een
blauwe en een groene saffier uit een saffierenmijn dichtbij haar
huis. De steentjes zaten in een verouderd ringetje en lagen al vele

JULLIE MAGIC MOMENTS

jaren thuis in de kluis. Tijdens een event van Juweliers Franssen,

Da's waar wij het voor doen.

sprak ik erover met Willem-Alexander. Hij ontwierp
twee hedendaagse ringen die ik samen kan dragen. Toen ik het aan
mijn zus vertelde juichte ze aan de telefoon. Ze was zo verbaasd
dat ik de edelstenen nog had, maar ik zei dat ik ze voor geen geld

SHINY HAPPY PEOPLE

zou weg doen. Nu de ringen klaar zijn, draag ik ze veel en denk ik

Bij Franssen maken we er onze persoonlijke missie van om voor elke klant

vaak aan haar.

het perfecte juweel te vinden. En dat deden we ook voor deze shiny happy people.

Karin

Ze delen graag hun ervaring!

AFSTUDEERCADEAU
Toen ik afstudeerde als
Handelsingenieuer kreeg ik van mijn
fiere ouders een prachtig kettinkje
met een hartvormige diamant. Ik ben
er super blij mee en zal het voor altijd
koesteren.

Frederique

YES, WE DO!
‘I’ll always remember the Franssen
family, especially when we come to visit
in Hasselt. Lovely to see your son and
feel the same warmth as before. We got
married in 1992 and we have such great
memories of the day we bought our

ZE HEEFT JA GEZEGD!

wedding rings in your store.’

Vincent vroeg Lissa ten huwelijk op een heel

(klant uit Amerika)

bijzondere plek. Een Magic Moment dat ze nooit
zullen vergeten. De ring werd op vraag van Vincent
op maat gemaakt met een heel bijzondere emerald
cut diamant. Een blijvend teken van liefde.
Veel geluk samen!

iL s a & Vincent

Maureen
"We dragen de
herinnering aan Hasselt
altijd met ons mee."
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dynamisch
INDRUK IN EEN OOGWENK
Voor sterke vrouwen met klasse.

VOOR VROUWEN MET INVLOED
Je uiterlijk geeft veel meer over je vrij dan je denkt. Maar
belangrijker dan hoe je haardos zit of welke make-up je draagt, is
jouw uitstraling. Jouw persoonlijkheid. Hoe jij je vandaag aan de

BREITLING IN ESSENTIE
Breitling, dat is zonder enige inspanning een statement
maken. De Lady Chronomat is gemakkelijk te combineren,
maar passeert nooit ongemerkt de revue.

wereld voorstelt en wat dat kan teweegbrengen.

Een bescheiden accent dat
in het oog springt

Breitling - Chronomat bicolor 36 with diamonds €11.250, Chronomat Mint Green 36 with diamonds €8.250
franssen
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chronomat
LADY BREITLING

"Wanneer STIJL
en functionaliteit
samenkomen"

Unconventionally classic.
EPITOME OF SOPHISTICATION
ROSE GOLD EDITION

De Navitimer 35 is prachtig in staal

In deze uitvoering is het pure luxe. De Chronomat in 18kt goud

met goud. Je moet het horloge in het echt

voelt geweldig aan. Met de typische, zachte rouleaux band zit

zien en proberen, want de maat is perfect

dit horloge heerlijk op de pols. Gewoonweg chique!

Breitling - Chronomat 32 18kt rose gold €19.450

voor elke vrouw.

Breitling - Chronomat Bicolor 32 €6.400, Breitling - Navitimer Bicolor €8.400

/
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Rebelse match
WAAROM KIEZEN ALS JE KAN COMBINEREN?
Geel, rosé en wit goud in één look is al lang geen no-go meer.

Of je nu voor een bicolor juweel of een mix van wit en
geel gouden armbanden gaat, de kunst bestaat erin om eenzelfde stijl
aan te houden en zo balans te creëren.

Laat je monochrome outfit
tot leven komen met een mix
van wit en geel goud

Ole Lynggaard - Snakes ring pavé €12.350, Love band rings €3.080
Franssen - Emerald cut solitaire 2.01ct €29.400,
Dinh Van - Menottes creols €2.390, Le Cube Diamant necklace €3.200, Menottes necklace R12 €4.100,
Serrure bracelets vanaf €1.750, Marco Bicego - Lunaria ring €2.400
franssen

Tennis armbanden vanaf €6.050,
Alessandra Donà - Ring €1.295, Armband €2.050

/
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Dezelfde
kleding telkens
met andere
juwelen.
Neutraal: Ole Lynggaard leaf
creolen samen met de love
necklace vormen een mooi geheel.
De Masai ring en armband van
Marco Bicego passen hier ook
schitterend bij. Adolfo courrier
ringen sieren de linkerhand.

Kleurrijk kan ook met de paradise collectie van Marco Bicego.
Altijd leuk! De nieuwe armbanden van Tamara Comolli zitten wat ons betreft tussen de
twee. Chic en toch speels met verschillende kleuren. De Long Island van Franck Muller
is een juweel van een horloge in 18kt goud gezet met één rij diamant.

Marco Bicego - Paradise earrings €1.430, Paradise necklace €1.820, Paradise bracelet €2.030, Ole Lynggaard - Winter Frost ring €5.090

linkerpagina Ole Lynggaard - Leaves creols €3.480, Love collier €10.400, Marco Bicego - Masai bracelet €16.360, Masai ring €2.240,
Adolfo Courrier - Singles ringen set €7.810, Franck Muller - Long Island 18kt rose gold €16.700
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franck muller
HIGH JEWELRY - DE CINTRÉE CURVEX
Meer dan een horloge.

EEN JUWEEL VAN EEN UURWERK
De Franck Muller cintrée curvex in het goud is een op en top vrouwelijk horloge. Dit horloge
is verkrijgbaar met een automatic of een quartz binnenwerk. De gouden band is vooral erg
speciaal. Een unieke schakel die heerlijk aanvoelt. Dit is haute bijouterie. Baguette geslepen
diamanten sieren de omtrek van dit model. Heel erg stijlvol en niet te opzichtig.

Cintrée Curvex - kast gezet met baguette-geslepen diamanten, vanaf €51.000
Cintrée Curvex - in staal vanaf €7.800, in 18kt goud vanaf €13.200

/
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Vleugje romantiek
JE BELEEFT LA VIE EN ROSE
in deze lieflijke creaties van Bron met roze kwarts en opaal.

DON'T BE AFRAID TO SHOW THE SOFT SIDE OF YOU
Met roze accenten toon je jezelf van je meest vrouwelijke kant.
Draag de kleur toon op toon voor een uiterst romantische en
naturelle uitstraling.

Bron - Catch oorhangers Opaal €5.450, Joy hanger met collier €3.375, Ole Lynggaard - Leaves ring €5.500,
Love bracelet met diamanten ringetje €14.770, Bigli - Mini Chloé ringen vanaf €1.360
Marco Bicego - Africa bracelet pink tourmalines €2.770, Franssen - Solitaire 0.56ct €4.480
Longines - Conquest Classic €1.050
franssen

/

43

hello world
BIRTHSTONES
Baby armbandjes met geboortesteen voor
elke maand.

Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door geboortestenen.
Dat zijn edelstenen die symbool staan voor de maand waarin iemand geboren is.
Elke geboortesteen heeft een unieke betekenis en een positieve werking op de
persoon die de steen bij zich draagt. De geboortestenen komen in verschillende
culturen voor en zijn een prachtig teken van liefde.
De steen trekt geluk, succes,
rijkdom en overvloed aan. Het
Speciaal voor onze geliefde baby’tjes en jonge

stimuleert je om dit geluk met

kinderen hebben wij daarom de ‘Hello World’

de mensen rondom je te delen.

collectie ontworpen. Het is sowieso al een
liefdevol gebaar om een gouden armbandje te
schenken. Nu maak je het nog persoonlijker met
het eigen geboortesteentje van het kind en de

leHToermalijn
naam gegraveerd.

IS EEN REINIGENDE STEEN

Toermalijn zet negatieve energie om in positieve

Citrien

SCHENKT KRACHT EN HEEFT EEN

PRACHTIGE POSITIEVE ENERGIE

energie. Bovendien beschermt hij je tegen

Met deze steen ben je het zonnetje in huis.

negatieve gedachten en zorgen.

Hij maakt vrolijk en werkt tegen somberheid.

De steen geeft kracht en zelfverzekerdheid en

Bovendien zal hij ook anderen opbeuren,

laat je stevig in je schoenen staan. Hij zorgt voor

kracht en nieuwe energie schenken.

groei en laat je openbloeien. De steen

helpt tegen faalangst, maakt zelfzeker, geeft

Weet jij wat jouw geboortesteen of die van je

heeft ook een ontspannende werking en versterkt

moed, energie en levensvreugde. De steen

kind is? Ontdek het op onze website via deze QR

het immuunsysteem. Het heeft een positieve

is vitaliserend, zowel fysiek als mentaal. Hij

code of op www.franssenjuweliers.be/helloworld

werking op zowel geest, als lichaam.

stimuleert je, geeft doorzettingsvermogen en

Toermalijn

Citrien

vergroot de wilskracht. Een goede hulp in een
situatie waarin je alles moet geven.
De

Citrien kan je goed ondersteunen en je

positief, opgewekt en gemotiveerd houden.

Het stimuleert de creativiteit en helpt je om
jezelf te uiten.

Franssen - Hello World armbandjes €595
franssen
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bangles
“Carry yourself
like a QUEEN”

WRAPPED IN TRENDS
Zes keer fan van armbanden.
VROEGER NOEMDEN WE HET SLAVENARMBAND OF ESCLAVE.
NU ZIJN DE 'BANGLES' HELEMAAL IN DE MODE. DE TERUGKEER VAN EEN
KLASSIEKER, MAAR IN EEN NIEUW JASJE.

STAPELKOORTS

FOREVER ATTACHED

Net als vroeger... de ronde slavenarmband of communie-

Serrure - het slotje van deze eenvoudige armband, maakt

armband waar iedereen zo aan gehecht was. Nu bij Bron in

het geheel speciaal. Typisch dinh van.

een nieuw kleedje. Deze drie armbanden hebben elk een eigen

dinh van - Serrure bracelet vanaf €1.750

afwerking: mat, glanzend of gehamerd. Draag ze apart of
alledrie samen.
Bron - Lux bangles €1.950

INSTANTLY INFLUENTIAL
De nieuwe Lunaria armband van Marco Bicego is er
voor vrouwen met een eigen stijl. De textuur is zacht,
maar toch is de armband een beetje flamboyant.
Marco Bicego - Lunaria Bangle €1.400

franssen

BACK TO ANTIQUITY

RESILIENT NATURE

AANRAKEN MAG, OPETEN NIET

Zo verfijnd, zo speciaal. Onze fijne armband met emerald cut

Deze armband is overduidelijk geïnspireerd op de

diamant is het perfecte stuk voor een huwelijk of een mooi

natuur. De vrucht symboliseert nieuw leven en

dragen. Bohemian lifestyle aan je pols...

feest. Voor elk Magic Moment in je leven ben je af!

veerkracht. Naturally you!

Tamara Comolli - Gypsy bangles vanaf €6.400

Franssen - Bangle met emerald cut diamant €3.865

Ole Lynggaard - Nature bracelet pavé €5.580

Gypsy - frivole armbanden om samen of apart te

/
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Dinh Van - Le Cube Diamant bangles €1.990 - €3.700, Le Cube Diamant ring €2.200

franssen
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dinh van
HANDCUFF CHIC

collection Menottes dinh van - dinhvan.com

Naar een ontwerp uit 1976.

SYMBOOL VAN LIEFDE
Dinh van durft tegen de stroom in te gaan.
Zo staat het merk bekend om colliers die hun sluiting niet verbergen maar er net
de centrale focus van maken: de inhakende handboeien of 'menottes' staan voor
eeuwige verbondenheid. De één kan niet zonder de ander.

Menottes - R12 bangle bracelet €3.750, Collier R12 €4.100
franssen

A4 - dinh van - franssen.indd 1
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Private Island
UNIEKE OORBELLEN
PRACHTIGE AQUAMARIJNEN SYMBOLISEREN
DE FELBLAUWE ZEE EN ZACHT GROENE PRASIOLITE DE
N AT U U R . G E M A A K T I N O N S E I G E N AT E L I E R .

LAYERING LOOK
Draag je hangertjes in verschillende laagjes. Van klein naar groot.
Een mini mikado hangertje, een sand dollar hanger en dan de klassieke
Mikado hangers. Tamara Comolli heeft alles om een mooi geheel mee te maken.
De Private Island oorbellen zijn samengesteld door gemmologe Annelou.

Tamara Comolli - My Mikado necklace €1.890, Belcher chain 50cm €1.390 with Sand Dollar pendant €2.990,
Eight chain 90cm €1.790 with Mikado Bouquet pendant London Blue topaz €1.990, pavé €5.990
Ole Lynggaard - Lotus ring n°3 London Blue Topaz €5.500, Lotus ring n°2 Opal €5.990, Dinh Van - Menottes bangle €3.450,
Le Cube Diamant bracelet €950, Franssen - Solitaire oorstekers 1.80ct € 11.445 met Private Island aanhangers €4.135
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C A R O LY N M U R P H Y
De muse van het merk

HART VERLOREN AAN DE OCEAAN
Sinds 2019 schittert Amerikaans model Carolyn Murphy als het gezicht van
Tamara Comolli. Net als de ontwerpster, is Carolyn een echte zeeziel en voelt
ze zich het meest thuis aan het water.

Bouton bracelet Candy €9.990, Mikado bracelet Candy €4.990, Mikado Flamenco pendants vanaf €790,
Mikado Bouquet pendants vanaf €1.390, Bouton earstuds €2.990

rechterpagina Bouton rings vanaf €1.450, Drop bracelet €7.890
franssen
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g ypsy
NOMADIC NONCHALANCE
Escape vanaf the mundanities of everyday life.

TIKKELTJE ZIGEUNER, FLINKE DOSIS GOOD VIBES
Blote voeten in het zand en zon op je lichaam. Deze gypsy armbanden van
Tamara Comolli brengen het Ibiza gevoel elke dag een beetje terug.
Tamara Comolli noemt het 'barefoot luxury'.

Gypsy Bangles vanaf €6.400, Gypsy Hoop earrings €5.900
Curriculum Vitae ring vanaf €24.490
franssen
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mikado
ICONISCHE HARTENSTELER
Veelzijdig design!

HET PERFECTE COLLECTORS ITEM
De lange Mikado collier is een verfijnd en toch speels statement piece.
Met een lengte van 100cm kan dit collier op verschillende manieren gedragen worden.
De iconische Mikado hangers dansen langs de handgemaakte ketting terwijl de pavé hangers
en de massief gouden druppels de nodige extra sparkle toevoegen.

Mikado Necklace camel €22.900
franssen
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india
EMBRACE YOUR EXOTIC SIDE
Tamara houdt ervan om een juweel op verschillende manieren
te kunnen dragen. Dat zien we aan de India collier die je ook
als armband kan dragen, drie keer rond de pols gewikkeld.

Snakewood bracelet €1.490, India leaves groene en oranje Onyx & Snakewood €490 - €1.090

rechterpagina Mikado necklace Candy €14.990, Bouton bracelet Indian Summer €9.990, Gypsy bangle €12.900
franssen
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gellner's
FIJI PEARLS
Interview met Limburgse documentairemaakster en
biologe An Bollen

uitdagingen en de biodiversiteitscrisis.

HOE PAST J. HUNTER PEARLS IN DAT PLAATJE?

Met die positieve verhalen willen we

“Justin Hunter is een frontrunner in de blauwe economie.

aantonen dat samenwerking de verandering

Hij werkt nauw samen met lokale gemeenschappen

teweeg kan brengen die er nodig is om de

om oesterparels te kweken en tegelijk het mariene

levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren.”

milieu van de Savusavu-baai in zijn ongerepte staat te
behouden. Da’s ook een must bij parelkweek : enkel in
een gezond marien milieu kunnen pareloesters gedijen.
Parels kweken wordt dan ook gezien als ecologische
aquacultuur met respect voor de zee.
Elke kweekzone wordt beschermd tegen bevissing,
waardoor parelkwekerijen een toevluchtsoord vormen
voor talrijk zeeleven en zeer bevorderlijk zijn voor de
mariene biodiversiteit van de koraalriffen.
Het parelbedrijf van J. Hunter situeert zich dan ook in wat
wij de Koraaldriehoek noemen. Dat is een oceaangebied
met de hoogste diversiteit aan mariene soorten.”

WELKE IMPACT HEEFT DE KLIMAATVERANDERING
OP DE CULTIVATIE VAN PARELS?
“De verzuring van de oceanen is vijand nummer één
voor schelpdieren en dus ook voor oesters. Hun schelp
bestaat uit kalk en wordt door koolzuur in het water
aangetast, wat de oester kwetsbaarder maakt. Maar ook
de extreme weersomstandigheden die zich voordoen, zijn
een gevaar voor de mariene ecosystemen. In 2016 sloeg
de cycloon Winston toe in Fiji, waarbij dertig kilometer
aan oesterculturen verloren ging. Als je weet dat het zo’n
vijf jaar duurt vooraleer een oester een parel van een

De parels die de creaties van Gellner

JE MAAKTE EEN DOCUMENTAIRE OVER

sieren, komen uit de Savusavu-baai in Fiji.

J. HUNTER PEARLS IN HET KADER VAN ISLAND

Daar kweekt J. Hunter Pearls oesters op

STORIES OF CHANGE. KAN JE DAAR WAT MEER

een ecologisch verantwoorde manier in

OVER VERTELLEN?

samenwerking met de lokale gemeenschappen.

“Island Stories of Change is een initiatief dat

degelijke grootte produceert, kan je je inbeelden hoezeer
de oesterteelt bedreigd wordt.”
www.islandstoriesofchange.com
Island Stories of Change

islandstoriesofchange

ik samen met mijn partner Frank Viaene heb

franssen

Een bijzonder verhaal dat biologe An Bollen

opgericht. We maken korte documentaires

graag met de wereld en recent ook tijdens

waarmee we lokale eilandgemeenschappen

een privé evenement met onze klanten wilde

in de kijker zetten die op een inventieve

delen. Enkele vragen aan de ecologe!

manier omgaan met de hedendaagse milieu-
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rendezvous
F I J I - PA R E L
Een heel bijzondere schat van de natuur.

UNIQUE PIECE
Deze unieke hanger is het topstuk uit de rendezvous-collectie van Gellner.
Een prachtige ronde Fiji parel gezet in de rendezvous-hanger
met gele diamanten. Speciaal voor deze unieke hanger, werd de ketting in
18kt geel goud uitgevoerd.

Rendezvous necklace €12.000

rechterpagina South Sea Pearl earrings €2.460, South Sea Pearl ring €1.895, Tahiti Pearl ring €1.585
franssen
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sport classic
VEELZIJDIGE EENVOUD
Silver lining with a touch of gold.

“Today
I can
take
on the
WORLD.ʼʼ

ZO LICHT ALS EEN PLUIM
Dit semi-klassieke uurwerk van Ebel past bijna bij
iedere dame die zowel sportief als chique wil zijn. Super
plat anatomisch gevormd.

Ebel Sport Classic - €2.800, with diamonds €4.700
franssen
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“Koninklijk,
bohemian, chique,
speciaal. Noem maar
wat, deze oorhanger
heeft ALLES.”
GESPOT BIJ KONINGIN MAXIMA
Ze bestaan in verscheidene uitvoeringen
en kleurencombinaties, naargelang het type
vrouw dat je bent.

Ole Lynggaard - Gipsy earrings €12.970
franssen
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Creëer een
samenhangend
geheel
Drie keer anders, maar toch
perfect samen. Het collier van
Tamara Comolli, de oorbellen van
Ole Lynggaard en de Franssen
gourmet armband met briljanten
maken deze look interessant. Niet
te gemaakt, maar toch assorti.

Kom stijlvol voor de dag en altijd op tijd met dit prachtige
Franck Muller horloge. Heb je de 'ear climber' van Ole Lynggaard gezien?
Pas hem in de winkel, hij zal je verbazen.

Ole Lynggaard - Snakes earclimber €6.170, Snakes earring long €4.290
Franssen - Gourmet bracelet met diamant €9.750, Tamara Comolli - Mikado necklace €22.900,
Franck Muller - Long Island €16.700
franssen
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Donkerblauw
en robijnrood, een
royaal duo
Je doet ongetwijfeld alle hoofden
draaien dankzij de intense clash
van deze primaire kleuren.

Marco Bicego - Lunaria earrings €2.280
Ole Lynggaard - Lotus chain €3.080 with Leaf pendant €2.810,
Snakes ring Lapis Lazuli €5.360
Franssen - Entourage ring met robijn €8.350
Hermès - Cape Cod PM €3.450
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PICKNICK

family traditions
HEERLIJK GENIETEN,
allemaal samen.

We hernemen weer de oude tradities die we zo gemist hebben. We zien elkaar sowieso heel
veel, maar in de herfst komen we met het hele gezin samen voor een mooie wandeling.
Daarna genieten in een gezellig aangeklede orangerie. Heerlijk, die sfeer.
Iedereen doet zijn deeltje. Annelou en Britt gaan voor verse bloemen naar de markt, de
jongens maken een lekkere aperitief en mama het eten en de ambiance natuurlijk. Papa mag
een beetje profiteren en helpen met de afwas.

‘Ouderwetse dahlia’s, pompoenen en goed gezelschap. Hoe gezellig kan zo’n dag met de
familie zijn. Wij genieten van een mooie tafel en een mooi interieur, net zoveel als van de
buitenlucht en de natuur. Onze teckel, Louis, is natuurlijk super blij als iedereen er is.
Hij geniet er duidelijk van.’ – Jeanine
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De seizoenen veranderen maar
één ding blijft: niets gaat
boven een dagje genieten met
de familie.

Een lekkere boekweitkoek en een stuk vlaai van
nonkel Luc Brabanders: dat doet de deur dicht.
Heerlijk herfstig ook, want geef toe, het najaar
doet wat met een mens. Wij houden er wel
van, die overgang van superzonnige dagen naar

HUISBEREIDE PANNENKOEKEN

maanden waarin je niet meer buiten kan komen

Met de verandering van de seizoenen eten we

zonder je te nestelen in dikke, warme kleding.

ook anders. Minder frisse slaatjes, meer stevige

Het liefst van de nieuwe collectie en opgesmukt

kost. In onze familie is het traditie om rond

met matching juwelen natuurlijk.

Allerheiligen verse boekweitpannenkoeken te
bakken. Zoals mijn moeder ze maakte, zo doe ik
het natuurlijk ook. Met de helft witte bloem en
de andere helft boekweitbloem zodat de koek
niet te zwaar wordt, om ze daarna goudgeel te

‘Ieder brengt zijn verhalen mee en we luisteren naar de grootse plannen van

bakken in hete boter voor een krokant randje.

Pieter-Jan en Willem-Alexander. Jeanine en ik genieten ervan om onze zonen

Werk af met stroop of bruine suiker en smullen

bezig te zien. Als we ergens mee kunnen helpen doen we dat met alle plezier.

maar! Zin gekregen? Bekijk snel het recept op de

Ondertussen genieten wij van wat meer tijd.’ – Ady

franssen

volgende pagina.
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INGREDIËNTEN:

•
•
•
•

20 appelsienen
800g suiker / 1kg fruit
sap van halve citroen
zeste appelsien

confituur
BEREIDING
Deze zomer maakte ik in Frankrijk confituur van de appelsienen van onze buurman zijn
boom. Recht van de boom in de pot. Schil de appelsienen en snijd ze in vieren. Je hebt
er best veel nodig, dus ongeveer 20 stuks voor enkele potjes confituur. Zet ze onder
water en kook ze op een zacht vuurtje gedurende 2 uur. Daarna afgieten in een vergiet.
Doe de appelsienen terug in de pot en doe 800g suiker erbij voor elke kg fruit.
Voeg nog het sap van een halve citroen erbij en wat van de zeste van appelsien.
Laat het geheel nog 20min op een zacht vuurtje doorkoken. Doe de confituur in propere
potjes. Dadelijk het dekseltje erop en draai ze vervolgens om. Heerlijk vind ik een toast
met goei boter en verse confituur!

INGREDIËNTEN:

•
•
•
•
•

2 eieren
250ml melk
150g witte bloem
150g boekweitbloem

INGREDIËNTEN:

•
•
•
•

beetje water
beetje boter
gezouten spek
Luikse stroop

•
•
•
•

Pimm’s
seizoensfruit
ijsblokken
Ginger Ale of bruiswater

snuifje zout

boekweit-pannenkoeken

pimm's cocktail

BEREIDING

BEREIDING

Klop twee eieren los, voeg daarbij wat zout en 250ml melk. 150g witte bloem en 150g

Vul een groot cocktailglas met ijsblokjes. Voeg er een goede scheut Pimm’s aan toe.

boekweitbloem. Goed mengen en een beetje water toevoegen zodat je een vloeibaar

Leng aan met Ginger Ale of bruiswater. Maak je Pimm’s geschikt voor elk seizoen door

beslag krijgt. Zet het beslag een uur aan de kant. Ondertussen bak je gezouten spek

er seizoensfruit aan toe te voegen. Wij kozen voor heerlijke pruimen en Belgische

in de pan. Voor het bakken van de koek, smelt je een beetje boter en leg je eerst twee

appels en peren, voor een lekker herfstcocktail. Kies in de zomer bijvoorbeeld voor

braden spek in de pan. Doe daarrond het boekweitbeslag en bak 2 à 3 minuten aan elke

aardbeien en perzik. Het is ook leuk om deze cocktail in een grote kan klaar te maken

kant. De pan moet goed heet zijn. Serveer en smeer heerlijk lekkere Luikse stroop op de

en zo uit te schenken in aparte glazen. Geniet ervan!

koek. Smullen maar!

franssen
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Gewaagd maar geslaagd
B E U N A P O L O G E T I C A L LY Y O U
Sterke designs voor sterke vrouwen.

HEY, THIS IS ME
Hou je wel van een statement piece? Wij ook! Jong met klassieke juwelen.
Marco Bicego is specialist in het ontwerpen van klassieke juwelen voor jonge
vrouwen. Denk niet te snel: dit is niets voor mij. Combineer het met het Médor
horloge van Hermès en een chique solitaire. Zo maak je het toch stoer.

Only wear jewellery on
days ending with 'y'
Marco Bicego - Masai Earrings €2.440, Necklace €3.560, Bracelet €10.220
Ole Lynggaard - Leaves ring €5.200, Franssen - Solitaire 1.64ct €21.050, Hermès - Médor €3.200
franssen
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LUNARIA COLLECTION

ESSENTIAL BEAUTY
Iconisch van Marco Bicego. Vroeger was er enkel een extra brede
slavenarmband in de lunaria collectie. Daar komen nu enkele varianten bij.
Deze zijn makkelijker te dragen en geven toch hetzelfde rijkelijke effect.
Pas ze in de winkel om te zien welke bij jou past.

Lunaria - Ring €1.300, Earrings €1.370, Bracelet €3.550

linkerpagina Lunaria - Earrings €2.280, Collier short €2.180, Collier long €3.480, Bracelet €4.490, Ring €2.400 & €1.390
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MARRAKECH ONDE COLLECTION
Een jubileumcollectie met een twist.

MOOI STAALTJE VAKMANSCHAP
Met de Marrakech-collectie toont Marco Bicego een mooi staaltje meesterlijk
vakmanschap: de schakeltjes en armbanden worden één voor één met de
hand gedraaid waardoor elk juweel een elegante, speelse twist krijgt.
De oorbellen zijn prachtig en niet te zwaar om te dragen.

Marrakech Onde - Collier €4.440, Ring €1.980

rechterpagina Marrakech Onde - Earrings €1.780
franssen
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AFRICA COLLECTION

TOUCH OF TRIBAL
Een heerlijk zachte textuur die natuurlijk aanvoelt.

HERINNERING AAN DE AFRIKAANSE STERREN
Reizen kan voor een boost van creativiteit zorgen en daar is deze collectie
een mooi voorbeeld van. Marco Bicego trok naar Afrika en keerde terug
met herinneringen aan een levendige sterrenhemel en de adembenemende
Sahara. Het resultaat: tribal chique juwelen in fantasierijke designs.

Africa - Collier €1.380, Earrings €1.550

linkerpagina Africa - Collier kort €3.840, Collier lang €7.690, Ring €3.340, Armband €1.630, Armband color €2.920
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PA R A D I S E CO L L E C T I O N
Fill your heart with joy.

JE EIGEN STUKJE PARADIJS
Met de Paradise-collection creeërde Marco Bicego een funky kleurenfeest.
Voeg een vrolijke noot toe aan je outfit dankzij deze delicate designs met
een weelde aan zorgvuldig geselecteerde edelstenen.

Paradise - Collier €5.580, Earrings €1.430

rechterpagina Paradise - Collier long €4.850, Collier short €2.540, Jaipur - Rings €1.070-1.380
Lunaria - Bracelet €2.800
franssen
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Create magic moments.
EMBRACE THE SEASON
Lekker cosy de winter in. Met onze nieuwe
juwelencollecties schitter je het hele seizoen
door. Geniet van de gezelligheid.

Breitling - Chronomat bicolor €11.250, Mattioli - Navettes collier €4.250,
Chips bracelet €3.570, Adolfo Courrier - Singles rings vanaf €3.550,
Doubles earrings vanaf €3.630, Franssen - Mini earring €290

wearable watchlets
NANTUCKET COLLECTION
Horloge en armband in één.

WALKING A FINE LINE
De Nantucket van Hermès heeft een mooie schakelarmband gekregen.
Met verschillende versies in 18kt goud of staal. Zo mooi en zo apart,
typisch Hermès.

“EVERY
day is a
special
occasion”

Hermès Nantucket - €2.550, 18kt rose gold €8860
franssen
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Edelstenen aan de bron
HAND-PICKED WITH LOVE
Zwart oogt chic!

ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN NEDERLAND
Zwart als hoofdtint in combinatie met witte maansteen. Zwart kan je dragen op
zwart. Het rosé goud maakt het toch warm. Weet je nog wat we schreven over
lange kettingen? Prachtig toch!

"Bron gaat op
zoek naar kleine
imperfecties die
een edelsteen
persoonlijkheid
geven."
Bron - Oorhangers Onyx €2.650, Collier met zwarte hanger €3.920

linkerpagina Bron - Reflex armbanden €975 - €3.750, Ring Sushi €4.200, Ring Stardust €2.850, Ring Stax €4.250
Breitling - Chronomat Ice Blue €9.700
franssen
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CITY GARDEN COLLECTION

B OTA N I Q U E C ' E ST FA N TA ST I Q U E
Adem de energie van New York, Parijs en Rotterdam.

NATUUR MET EEN STADSE SIGNATUUR
Als een stukje groen in de stad, springt de City Garden-collectie eruit met
een reeks energieke juwelen. Edelstenen met een urban signatuur zoals
zwarte saffier, witte maansteen en diamant zijn speels gecombineerd
met toermalijn en citroenkwarts.

Confetti ringen €2.750 - €4.600, Mira Mira collier €3.450, Mira Mira armband €2.700, Catch ringen vanaf €1.400

linkerpagina Catch - Ring met groene toermalijn €11.500, Armband met groene toermalijnen €23.500, Stardust armband €8.400
Catch oorhangers met groene toermalijn €10.500
franssen
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CITY GARDEN COLLECTION

Zwarte rutielkwarts
zorgt voor een edgy touch
FRESH KID ON THE BLOCK
Een verfrissende nieuwkomer bij bron is zwarte rutielkwarts. Met zijn donkere
aders van toermalijn geeft deze edelsteen een edgy toets aan de juwelen.
De fijne lijntjes in de steen zijn dus eigenlijk toermalijnen. Zo bijzonder!

Mira Mira Collier €3.450, Sushi oorhangers €2.700, Reflex armbanden €975 - €4.900, Ringen €1.700 - €3.150
franssen
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Charlotte's home
EEN BLIK IN DE BOHEMIEN LEVENSSTIJL
van Charlotte Lynggaard, Oles dochter en Creative Director
van het familielabel.

Rust en ruimte
om te leven in een
minimalistisch kader

OMRINGD DOOR DE DEENSE NATUUR
Een frisse ochtendduik in zee, gevolgd door een rustmomentje in de tuin om
daarna gezellig te kokkerellen met het gezin: Charlottes perfecte dag is er eentje
gevuld met de kleine pleziertjes in het leven. Haar zonovergoten zomerhuis
ten noorden van Kopenhagen vormt daar de ideale setting voor. De woonst
combineert Deens design met de zen-kwaliteiten van Japans minimalisme en
wordt omgeven door de prachtige vrije natuur.

links Snakes loupe €3.620 with Design collier €€2.220 rechts Snakes ring with rutile quartz €6.170, Snakes collier €13.160
rechts boven Wild Rose brooch €15.590, Blooming rings vanaf €1.730
franssen
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Casual chic
ENHANCE YOUR CAPSULE WARDROBE
In je element van kop tot teen.

Het hangertje met hartvormige diamant van Franssen is een
juweel om nooit uit te doen. Je gaat er meer en meer van houden.
Combineer het met de forest hangertjes van Ole Lynggaard en de
shooting star oorstekertjes. Deze look is een favoriet van Annelou.
Zij draagt ook de twee alliances aan de wijsvinger.

Ole Lynggaard - Lace ring pavé €13.290, Love band rings €3.080, Love bracelet Medium €8.050,
Nature bangle €5.580, Shooting Stars earring €2.270 & €4.600, Lotus chain €2.140,
Oak leaf pendant €1.200 & €490, Lotus Sprout €1.010,
Franssen - My Heart solitaire 1.00ct €7.090, Heart ring 1.01ct €7.990,
DoDo - Mini Granelli bracelet €1.550, Hermès - Arceau MM 18kt rose gold €14.475
franssen
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Luchtig grijs
RUTIELKWARTS IS FASCINEREND

De fijne lijntjes binnen in de rutielkwarts maken deze steen tot een van
de favorieten van onze klanten. De steen leeft wanneer je in het zonlicht
komt. Makkelijk te combineren met tal van andere edelstenen.

Bron - Sushi oorhangers €2.700, Sushi ringen vanaf €2.200, Stardust armband €8.400, Catch armband nylon €1.050
Franssen - Collier met verschillende diamanten €4.635, Hermès - Heure H 18kt rose gold €8.550
franssen
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emerald cut
EEN ART-DECO MEESTERWERK
Een aparte slijpvorm.

De emerald cut is een erg aparte slijpvorm.
Met zijn lange, strakke facetten is het een moderne variant van een
verlovingsring. Wij denken spontaan aan de vormen van de Chrysler building in
New York City.

Willem-Alexander zoekt elke steen persoonlijk uit. "Bij Emerald cut
diamanten is het extra belangrijk om voor een uitstekende zuiverheid te gaan.
Daar let ik specifiek op. Ook de vorm van de steen verschilt. Het zoeken van de juiste
verhouding tussen lengte en breedte maakt de uitstraling van de ring."
Maak een afspraak in onze winkel om de perfecte steen voor je geliefde te vinden.

Emerald cut solitaires - prijzen in alle categorieën
franssen

/

107

"Bring out your
bohemian spirit with
nature's RICH
COLOURS and most
unique shapes.

Boho Rings - Opal €3.650, Turquoise & Opal €7.100
franssen
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VERFIJND DEENS VAKMANSCHAP
Van vader op dochter.

Charlotte Lynggaard heeft Franssen Juweliers
uitgekozen als enige winkel in Vlaanderen om de
nieuwe Boho collectie te mogen verkopen.
VERNIEUWENDE VORMEN
Door de corona beperkingen was het niet altijd eenvoudig om te reizen
naar Denemarken. Daarom gingen Willem-Alexander en Annelou naar
Parijs om deze collectie te ontdekken.

'Toen we deze verrassende en vernieuwende collectie gezien hadden,
waren we helemaal overtuigd. Iets wat we nog nooit gezien hadden,
maar het past perfect in de collectie. Een heel straffe collectie van
Charlotte Lynggaard. Het hart van onze gemmologe Annelou sloeg
trouwens helemaal over bij het zien van de prachtige edelstenen die
gebruikt zijn in de Boho collectie. Toermalijn, Turquoise, Opaal, ...
Geniet en ontdek deze collectie exclusief bij Franssen Juweliers.'
- Willem-Alexander

Ole Lynggaard - Boho earring vanaf €4.385
franssen
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EEN RIJKDOM AAN KLEUREN
Recht uit de natuur.

SCULPTURALE VERFIJNING
Deze lichtgroene toermalijn is een van de mooiste stukken
uit de Boho collectie. Een magische steen die we dadelijk gereserveerd hebben
voor onze collectie.

Boho rings - Rutile quartz & green tourmaline €8.700, Light green tourmaline €26.500
franssen
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Create magic
moments.
Laat je nog eens volledig gaan
en dress to impress voor het
volgende feest. De roaring
twenties zijn terug!

Hermès - Cape Cod Pink Sapphires €3.950
Franssen - One Carat hanger vanaf €3.300 , One Carat oorhangers €5.190,
One Carat ring €4.350 , Alliance €2.550, Bigli - Infinity earrings €3.950,
Gellner - Fresh water pearls collier long €1.450, Pearl bracelets vanaf €530,
South Sea pearls P.O.R.

/

115

eter nally en vogue
MASTER COLLECTION
Alle hoogtepunten van Longines in één tijdloos design.

DE STER VAN DE AVOND
Longines' mechanische Master-uurwerken ademen elegantie.
Dit exemplaar doet met zijn diepe wijnrode kleur alle harten
sneller slaan. Ideaal voor een romantisch avondje uit.

Longines - Master Collection €2.610
franssen
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TERUG VAN WEGGEWEEST

smaragd
DE KONING VAN DE EDELSTENEN

Smaragd is al eeuwen lang een van de meest gekende en gewilde edelstenen,
en wordt dan ook beschouwd als de ‘koning der edelstenen’. Zelfs Cleopatra was
betoverd van deze intens groene edelsteen. Zelfs duizenden jaren voor Christus
was smaragd al bekend en werd de edelsteen gewonnen en gebruikt in sieraden
en kunstvoorwerpen. Hoewel de edelsteen de laatste decennia iets naar de
achtergrond is verdwenen, is smaragd vandaag helemaal terug van weggeweest.

Omwille van deze turbulente omstandigheden zitten er vaak veel insluitsels of
inclusies in de kristallen. Hierdoor krijgt de steen een troebel uitzicht.

BERIL

De verzameling van insluitsels noemt men de ‘tuin’ van de smaragd. Deze tuin

Smaragd behoort, net als aquamarijn en morganiet, tot de beril-familie.

geeft elke steen een uniek karakter. De inclusies zijn deel van de schoonheid

De unieke chemische samenstelling van smaragd komt enkel voor in turbulente

van de smaragd en gelden, zolang het er niet te veel zijn, niet als fouten.

omstandigheden in de aardkorst.

Maar net als bewijs van echtheid. 

Franssen - Smaragd oorbellen €6.500, Hanger Smaragd €3.850, Ring Smaragd €9.500, Tennisarmband vanaf €6.050
Mattioli - Aspis bracelet €4.100
franssen
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De emerald cut verwijst naar
de prismatische vor m waarin
smaragd voorkomt in de natuur

Alleen groene beryl, gekleurd door chroom of vanadium,

WEETJES

met een middel tot donker groene kleur worden beschouwd

•
•
•

als smaragd. Stenen met een licht groene kleur noemt men
groene beril.
Door de vele insluitsels, is smaragd vaak broos en gevoelig voor stoten. Om

Chroom
geeft smaragd
zijn intens groene
kleur

franssen

Geboortesteen van de maand Mei
Hardheid 7.5-8, dus opletten voor krasjes
Een smaragden bruiloft staat voor een 55ste
huwelijksverjaardag

de stabiliteit en zuiverheid van de smaragd te verbeteren, worden de meeste

EMERALD CUT

stenen geolied. Dit is algemeen aanvaard binnen de edelstenenindustrie.

Smaragd wordt meestal geslepen in een achthoekig trappen-

Desalniettemin zijn onbehandelde stenen toch een stuk duurder.

slijpvorm, de bekende smaragd-slijpvorm of emerald cut.

•

De meeste smaragden worden ontgonnen in Colombia,
maar smaragd is bijna overal ter wereld te vinden.

De edelsteen wordt in deze slijpvorm geslepen omdat die
INTENS GROEN

verwijst naar de natuurlijke vorm waarin smaragd groeit in de

Ook de intens groene kleur van smaragd zorgt voor zijn eeuwenlange

aarde. Deze specifieke slijpvorm wordt meer en meer ook voor

populariteit. De kleurgevende stof in smaragd is chroom. Vanaf de jaren ’60

het slijpen van andere edelstenen gebruikt, onder andere voor

werden ook edelstenen van de beril-familie die door vanadium zijn gekleurd

diamant.

als smaragd beschouwd. Deze worden ook wel vaak ‘Colombiaanse smaragden’

Door de rechte lijnen in deze slijpvorm, geeft het de

genoemd.

eeuwenoude, klassieke smaragd toch een moderne look.

/
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EVENT

italian vibes

stnemom cigaM

G I A RD I N O I TA L I A N O

Voor liefhebbers van Courrier, Bicego en Mattioli.

onailatI onidraiG

In de tuin
van Alain Dor
waanden we ons
in een andere
wereld

‘MOMENTI MAGICI’ IN DE PRACHTIGE TUINEN
VAN ALAIN DOR IN HASSELT
Speciaal voor de liefhebbers van onze Italiaanse
juwelencollecties Adolfo Courrier, Marco Bicego en
Mattioli, organiseerden wij een prachtig Italiaans
tuinfeest. In de tuinen van Alain Dor waanden we ons
in een andere wereld. Genieten van de mooie tuin, de
nieuwste creaties van ’s werelds beste juweelontwerpers
en lekker eten… De gasten konden immers genieten van
de kookkunsten van la mama! Zo gaat dat in Italië!

Meer foto’s kan je zien op onze facebook pagina.
Ciao, famiglia Franssen

franssen
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hebbedingetjes

“It’s a
GOOD
day
to have a
GOOD
dayʼʼ

L E U K E F A N TA S I E J U W E E LTJ E S
Toch in edele materialen gemaakt.

DIT ZIJN ONZE FAVORIETE HEBBEDINGETJES,
VOOR JEZELF OF ALS GESCHENK.

HELENDE KRACHTEN
My Mikado, de schattigste uit de familie.
Dit is een must have voor alle Tamara
Comolli liefhebbers. Om nooit uit te doen
en altijd bij je te dragen.
Tamara Commoli - Mikado bracelet vanaf €490

POLE POLE

STER GESPOT

VOOR ALTIJD VERBONDEN

Bron heeft een nieuwe mascotte die perfect onze

'I'm lucky to have found you'. Dat is de

Toi et moi - de kleinste handboeien ter wereld,

tijdsgeest samenvat. Pole Pole is een zeeschildpad

betekenis van de zeesterren van DoDo.

maar zo leuk om te hebben. Dit ketting-ringetje

die vrij door de oceaan zwemt. Ze stelt een gevoel van

Wie dit hangertje krijgt is ook lucky, niet?

van Parijse ontwerper dinh van is heel subtiel.

rust voor waar wij allemaal naar snakken. Bovendien

DoDo charms vanaf €110 - €700

dinh van - ketting ring €550 - €640

Tamara Commoli - Mikado necklace vanaf €1.100

is 'Pole Pole' het Swahili voor langzaam...
Bron - Sushi armband PolePole €1.500

SINCERELY YOURS
Wat een lief cadeau. Deze toffe ringen in 18kt goud gezet
met briljantjes maken we in de vorm van jouw naam.
Cadeautje voor jezelf of een gouden tip voor je geliefde?
Franssen - Love & Annelou ring vanaf €1.075

CUTENESS OVERLOAD

PARTNERS IN CRIME

My little world - een mini geluksbrenger is dit

Estate - de pop mini ringen van Adolfo Courrier bestaan in

olifantje van Ole Lynggaard. Het maakt deel uit van

allerlei kleuren. De nieuwste is deze set genaamd 'Estate' wat

de collectie My little world. Als je dit aan iemand

zomer betekent in het Italiaans. Zie je waarom?

schenkt, zeg je eigenlijk: 'jij bent mijn alles'.

Adolfo Courrier - mini set vanaf €850 per ring – Set €4.610

Ole Lynggaard - My Little World Elephant pendant €1.200

franssen

YOUR POWER MOVE
Een echt hebbeding voor mannen en vrouwen. In een
chic hotel in Parijs zagen we de barman met een
menottes armbandje als dit. "Dat moet ik hebben!"
was mijn eerste gedacht.
Dinh Van - Menottes sur Cordon R10 €830
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“Deze collectie is de
STER van DoDoʼʼ
STELLINA COLLECTION

dodo
S H I N E L I K E A STA R
Een hemelse collectie.

FONKELEND EN FANTASIERIJK
Speelse sieraden die je doen schitteren als een ster: Stellina is niet

franssen

zomaar Dodo's meest geliefde collectie. De oorbellen, armbanden en

Zoals jullie hier zien is DoDo niet alleen voor jonge meisjes.

colliers worden zorgvuldig bezet met briljanten en gecombineerd met

DoDo wordt gedragen door meisjes van alle leeftijden.

een hemelsblauw koord.

Als je maar jong van geest bent!

Stellina - Bracelet €330, Ring €250 , Earring €160

Stellina - Bracelet €1.590, Ring €780, Earring €370
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LIEFSTE GEZICHTEN VAN ...

hasselt

‘

smile

Onver moeibaar is Vania.
Ze werkt hard, maar heeft
toch altijd tijd voor een
fijne babbel.

WITHOUT A REASON WHY’

De liefste gezichten van Hasselt.

ELKE OCHTEND GOOD VIBES BIJ MARLOO'S
Vania en het team van Marloo’s in de
Minderbroederstraat brengen je dag op

ER ZIJN MENSEN DIE JE DAG KUNNEN GOED MAKEN MET EEN VRIENDELIJKE LACH.

gang met een heerlijke cappuccino en zalige muziek.

OF HET NU REGENT OF DE ZON SCHIJNT, DEZE MENSEN MAKEN ONZE DAG GOED VOOR HIJ

Altijd goed gezind en met een aanstekelijke energie.

BEGONNEN IS. DIE KORTE ONTMOETINGEN ZIJN DE KLEINSTE MAGIC MOMENTS WAAR WIJ

Onze dagelijkse shot positiviteit.

VAN GENIETEN. WE ZIJN ZO DANKBAAR VOOR DE LIEVE MENSEN ROND ONS!

ZOVEEL WARMTE IN DE BUURT
Julia – onze lieve buren en vrienden van restaurant
Pattos in de Demerstraat wuiven altijd vanuit de
keuken. Ook al is het de 10de keer dat we voorbij
komen. Heerlijk toch? Bijna zo heerlijk als hun
gepofte aardappelgerechten. Altijd even vriendelijk
en behulpzaam. Julia en haar man Billy maken de
buurt extra gezellig.

PASSIE VOOR HET VAK MET EEN
HARTELIJKE DORPSMENTALITEIT
Schoenmaker Chris van de Kapelstraat
– niet alleen een fantastische stielman,
GLAMOUR MET DE GLIMLACH
Instant happiness! Bij Caviar in de Demerstraat
worden we blij van die big smiles. Elisa en haar
lieve verkoopster Melissa helpen je met geduld en
enthousiasme. Met wat geluk is er een lekkere fles

zijn aanstekelijke lach geeft je schoenen
nog meer glans.

Liefde voor het
vak en voor een flinke
dosis humor

Beau Marais wijn open om te proeven. Geniet ervan!

franssen

/

129

BRIGHT EYES COLLECTION

LINK NO. 1
Een simpele schakelarmband, maar toch 100% Bigli.

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is er voor Bigli
fans de link No 1. Deze schakelarmband of collier valt speels en is niet te zwaar.
Een perfecte match voor de Bigli liefhebber.

Link No.1 armband €2.780

rechterpagina Link No.1 collier €5.730, Infinity oorringen €6.970, Nicki ring €3.680
franssen
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&
MINI SWEETY COLLECTION
Mix, match & have fun.

FRANSSEN MAGIC MOMENTS SET
Speciaal voor Franssen Juweliers, creëerde Bigli deze Magic Moments set
mini sweety ringen groen en opaal. Deze set past perfect in onze huisstijl.
Wij zijn trots op deze unieke samenwerking sinds het ontstaan van het merk
25 jaar geleden.

Mini Sweety oorhangers vanaf €1.920, Mini Sweety ringen €1.750 - €4.520,
Mini Sweety collier €7.680, Mini Sweety lange oorhangers €3.410

franssen
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BRIGHT EYES
Limited edition - 25 stuks.

25 JAAR BIGLI MOET GEVIERD WORDEN
Ter ere van het 25-jarig bestaan van Bigli, lanceerde ontwerpster
Laurence een nieuwe versie van de Bright Eyes ring. Dit keer met
prachtige groene Malachiet. De kleur en het motief in deze steen is zo
uniek. Nooit vind je er twee dezelfde.

Bright Eyes ring €4.550

rechterpagina Infinity oorringen €6.970
franssen
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Celebrate
simplicity,
but make it
stackable
Bigli's Infinity-ringen met
fijne rijen diamanten in drie
varianten draag je op eindeloos
veel manieren.

Infinity ringen - dubbele band met diamant €2.400,
enkele band met diamant €1.700,
dubbele band zonder diamant €890, Infinity oorhangers €6.430

franssen
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Je wil immers niet dat je verlovingsring over enkele
jaren uit de mode is. Daarom ontwerpen mijn vader
en ik vooral hedendaagse interpretaties van tijdloze
klassiekers. Klinkt als een jingle van radio 2, maar
het is wel zo. Ook voor Annelou was dat wat ik wilde
bereiken. Daarom heb ik een nieuwe versie van de
klassieke trilogie ring ontworpen. Zo is de Annelou ring
ontstaan.

Willem-Alexander

TWIJFEL! Wat als ze dit nu net niet mooi vindt?
Onvermijdelijk twijfel je wel een beetje, maar da’s ook
het mooie ervan. Uiteindelijk gaat het erom dat jij haar

HOE PLAN JE EEN AANZOEK?
Hier lees je mijn verhaal.

het beste kent. Dus jij maakt een keuze van wat bij
MIJN TRAJECT: Halverwege 2020 begon voor mij

haar past. En dat is altijd geslaagd!

de zoektocht naar de ideale diamant. Ik wilde voor

"Aan het
Comomeer
wilde ik
Annelou
ten huwelijk
vragen.
Ons Magic
Moment..."

Annelou een topkwaliteit in een mooie grootte,

HET MAGIC MOMENT

maar ook weer niet te groot. Op dat vlak moet je

We gingen op vakantie naar Italië, kan je een mooier

Ik had al heel veel verlovingsringen verkocht aan anderen voor ik er zelf een nodig had.

je toekomstige kennen en in mijn geval wist ik dat

moment vinden? Aan het Comomeer wilde ik die

Da’s toch een aparte situatie? We wonen al enkele jaren samen en zijn een onafscheidelijk

het niet gaat om bigger is better. Kwaliteit boven

belangrijke vraag stellen. Ik was nerveus en kon niet

koppel geworden. Ik hoef het jullie niet uit te leggen: het was tijd om Annelou ten huwelijk te

kwantiteit. Het werd een mooie briljant van 1.25ct in de

langer wachten. Dus was het in de hotelkamer zelf dat

vragen. Maar wat is het juiste moment? En misschien nog belangrijker…. De juiste ring?

allerbeste kleur (D) en met minimale insluitsels in de

ik op een knie ging en vroeg: “Wil je met mij trouwen?”.

Hier lees je mijn verhaal.

steen (Vs1). Ik was 100% zeker dat de steen goed zat.

The rest is history! De Annelou ring viel helemaal in de

TIP: Laat je niet gek maken en kies met je hart.

smaak.

De eerste stap is natuurlijk de intentie om te trouwen met je vriendin. Die was er al langer,

Wij helpen je om de 4c’s van diamant met gezond

maar de stap zetten om er werk van te maken kan soms wat op zich laten wachten.

verstand te interpreteren.

TIMING: Wanneer moet je een ring bestellen om op tijd te zijn voor het aanzoek. Dat hangt

VARIATIES: DE LEONIE RING
Onze goede vriend, Alexander, kwam naar ons met de

ervan af. Wij hebben een ruime collectie aan verlovingsringen in onze winkel. Toch kan het zijn

Maar toen kwam het…. Wat voor een model van ring is

vraag om een mooie verlovingsring te ontwerpen voor

dat je liever een op maat gemaakte ring hebt. Dat is onze specialiteit en daar houden we ook

gepast voor de vrouw van de juwelier?

zijn Leonie. ‘Ik vind de ring van Annelou super mooi,

van. Houd er dan rekening mee dat onze ringen stuk voor stuk met de hand gemaakt worden

maar ik zou graag iets met een blauwe steen hebben

in ons eigen atelier hier in België. Denk er dus aan: van het begin tot het einde duurt het

DE KLEUR VAN HET GOUD: Annelou draagt veel

omdat Leonie zo mooie blauwe ogen heeft.’ Zo werd

4 tot 6 weken om een ring af te werken.

geelgouden juwelen, maar toch wist ik dat het voor

de Leonie ring geboren door twee peervormige blauwe

BUDGET: Een gevoelig onderwerp waarbij je vooral moet doen waar je je zelf goed bij voelt.

de verlovingsring liever wit goud moest zijn. Het is

saffiertjes te gebruiken. Een super geslaagde variatie.

Laat je niet gek maken door vuistregels die je vindt op het internet. (General Rule: You should

trouwens helemaal mooi om die verschillende kleuren

Heb je zelf ook een idee? Breng het mee en we gaan er

spend at least 2 months salary on the engagement ring.) En laat je ook niet misleiden door

te combineren.

samen mee aan de slag.

online veilingen of andere oplichters. Wanneer iets te goed is om waar te zijn, klopt er
meestal iets niet.

KLASSIEKE SOLITAIRE OF LIEVER IETS SPECIAALS?
De filosofie achter onze collectie verlovingsringen

INSPIRATIE: Veel jonge vrouwen halen hun inspiratie op pinterest. Dat kan heel nuttig zijn,

is “Tijdloos en elegant” waarbij we ook in nieuwe

maar vaak wordt er extreem gebruik gemaakt van fotoshop. Wij leggen je in de winkel uit wat

ontwerpen niet proberen om het warm water opnieuw

echt is en wat niet. Een stukje geslepen glas kan er op foto uitzien als een diamant, maar in

uit te vinden.
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het echt is het verschil enorm!
franssen
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regency reigns
MASTER COLLECTION
Zwitsers allooi met een Britse twist.

REGÉ-JEAN PAGE IS ONZE “AMBASSADOR OF ELEGANCE”
Elegantie. Dat is precies waar dit horloge van Longines garant voor
staat dankzij de leren polsband, no-nonsense wijzerplaat en sobere
afwerking. Een vaste waarde in de horlogewereld.

Longines - Master Collection €2.280
franssen
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N E W V I N TA G E

SLOW DOWN AND REWIND
Herleid tot de essentie.

TIJDREIZEN MET MECHANISCHE HORLOGES
De mechanische horloges van MeisterSinger sporen je aan om het even rustiger
aan te doen. Neem regelmatig de tijd om de veer opnieuw op te winden en
telkens weer een buitengewoon geschenk te krijgen: het besef dat er nog tijd is.

VERGEMAKKELIJKTE LEESBAARDHEID
Typerend voor MeisterSinger is dat de hele collectie slechts één wijzer heeft.
De fijne streepjes tussen de uren duiden het tijdsinterval aan per vijf,
vijftien en dertig minuten. Voor het eerst introduceert MeisterSinger met de Bell Hora
een horloge met een klein belletje erin. Dat hoor je subtiel elk uur een keer slaan.
Zo komt Meistersinger met een complicatie die vergeten leek te zijn. Net zoals
horloges met één wijzer. De knop bovenaan laat je toe om het belletje aan of uit te
zetten. Super charmant toch?

"Zwitserse kwaliteit die
een leven lang meegaat"
Bell Hora €3.490
franssen
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ARCHITECTUUR

Redefining art
Z33 MODERNE KUNST
Kunst, design en architectuur onder één dak.

VERGEET BIJ JE VOLGEND BEZOEK AAN HASSELT HET NIEUWE Z33 NIET.
WIJ KEKEN BINNEN IN DIT FASCINERENDE MUSEUM OM DE HOEK. EEN MUST VOOR
LIEFHEBBERS VAN MODERNE KUNST EN ARCHITECTUUR.
De grensverleggende kunstinstelling biedt een veelzijdig programma voor liefhebbers van
kunst, design en architectuur in een indrukwekkend kader.

BIJZONDERE BAKSTEENGEVEL
Z33 huist in een tweedelig tentoonstellingsgebouw, waarvan de rechtervleugel in 1958
gerealiseerd werd door architect G. Daniëls en de meer recente Vleugel 19 door de Italiaanse
Francesca Torzo.

van zowel de originele Vleugel 58 als het aangrenzende begijnhof. Zo past het museum als
een rozerood puzzelstuk tussen het Jenevermuseum en de historische begijnhofsite.

Het knappe project werd bekroond met de Piranesi Award in 2018, de Italiaanse
Architectuurprijs en Moira Gemill Prize in 2020 en staat op de longlist voor de prestigieuze
Mies van der Rohe Award.

WWW.Z33.BE

franssen

Rado - Captain Cook Automatic Bronze €2.660

Haar ontwerp met een gevel vol ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur
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TRUE SQUARE COLLECTION

A N E W TA K E O N A N I CO N I C S H A P E
Met high-tech keramische behuizing.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
De True Square-horloges van Rado zijn top of the class dankzij hun verfijnde
afwerking en gedurfd design. Wie zegt dat minimalisme en raffinement niet
hand in hand kunnen gaan?

Rado - True Square Unidigital €2.350, Rado - True Square Automatic Open Heart €2.350
franssen
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AAN HET WOORD

“Bij Franssen word je
deel van de FAMILIE,
als werknemer en als
klant.”

Ons assortiment is dan ook zeer uitgebreid om voor elk wat
wils te bieden. Van pas afgestudeerden tot mensen op leeftijd:
we houden elke doelgroep in het achterhoofd wanneer we
onze collecties aankopen.”

HOE IS JOUW CARRIÈRE BIJ FRANSSEN GESTART?
“Na mijn opleiding werkte ik een aantal jaar bij een Antwerpse
groothandel in juwelen- en uurwerkonderdelen. Ady Franssen
was één van mijn klanten en zo ontstond het eerste contact.

ALS GEDIPLOMEERD UURWERKMAKER

Op een gegeven moment stelde hij me voor om de overstap

BEGELEIDT ERIK ONZE KLANTEN AL MEER DAN

te maken en als uurwerkmaker bij Franssen te beginnen. Daar

20 JAAR BIJ HET KIEZEN ÉN ONDERHOUDEN

ben ik op ingegaan en kijk, twintig jaar later voel ik me hier

VAN HUN PERFECTE HORLOGE.

nog steeds op mijn plek.”

TIJD VOOR EEN TERUGBLIK: WE POLSEN NAAR
WAT ER HEM DESTIJDS AANTROK IN FRANSSEN

WAT HOUDT JE FUNCTIE BIJ FRANSSEN VANDAAG ZOAL IN?

EN WAAROM HIJ HET BEDRIJF AL DIE JAREN

“Mijn job is mee geëvolueerd met het bedrijf in die zin dat

TROUW BLEEF.

ik me vroeger puur op uurwerkherstellingen concentreerde,
waar ik vandaag wel nog kleine herstellingen doe maar verder

MENSEN MAGIC MOMENTS BEZORGEN IS DE

alle grote onderhoudswerken aan ons extern atelier overlaat.

MISSIE VAN DE ZAAK. WAARIN ZIT DE MAGIE

Daarnaast voer ik een aantal administratieve taken uit en

‘M VOLGENS JOU BIJ FRANSSEN?

selecteer ik elk seizoen samen met Willem-Alexander de

“Bij Franssen voel je je snel part of the family.

nieuwe horlogecollecties. Uiteraard kunnen klanten ook bij

Als werknemer, maar evengoed als klant, word je

mij terecht voor advies op maat: ongeacht of er tot aankoop

meteen omarmd door een warme, familiale sfeer.

overgegaan wordt, tracht ik iedereen met de juiste info én een

Een persoonlijke aanpak staat centraal in alles

goed gevoel onze winkel te laten buitenwandelen.”

wat we doen.

Erik
/
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franck muller
HAUTE HORLOGERIE
Tot kunst verheven.

FRANCK MULLER STAAT VOOR PURE HORLOGEMAKERSKUNST.
Of het nu gaat over de complicaties van de mechanische binnenwerken of
het afwerken van de onderdelen, alles gebeurt volgens de regels van de
kunst. De naam ‘Master of Complications’ doet vermoeden dat het draait om
de gecompliceerde binnenwerken. Toch vinden wij ook de simpele modellen
fantastisch door hun typisch design en uitmuntende afwerking. Let op
de guilloché afwerking van de wijzerplaat. Guilloché is een geometrische
figuur bestaande uit vele fijne lijnen die zigzaggen, slingeren of door elkaar
gevlochten zijn in een maaswerk van bogen en golven. Guilloches worden
gegraveerd als decoratie op metalen. Deze techniek wordt niet meer door veel
horlogemakers beheerst, maar bij Franck Muller wordt het nog gedaan zoals
vroeger. Daar genieten wij telkens weer van.

De klassieke uitvoering van de
Een voorbeeld van de kunde van Franck Muller als ‘master of complications’.

Cintrée Curvex van Franck Muller. Het

Deze perpetual calendar chronograph met maanstand en retrograde wijzers

binnenwerk wordt aangedreven door

combineert een groot aantal complicaties in een horloge. Let op de indeling

een ‘platinum rotor’. De rotorschijf die

van de wijzerplaat. Er wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van

ronddraait in het horloge en de veer

retrograde wijzers om de dag en de datum aan te duiden. Retrograde betekent

opwindt, is gemaakt van platina. Dit

dat na een week de wijzer terug springt van ‘SU’ naar ‘MO’. Hetzelfde geldt

edelmetaal is 40% zwaarder dan goud.

voor de dag. Dit past perfect in het tonvormige ontwerp van het Franck Muller

De zwaartekracht werkt dus optimaal

horloge. Een uitzonderlijk kunstwerk en micro mechaniek voor op de pols.

mee om dit horloge aan te drijven.

Franck Muller 8880 perpetual calendar chrono in 18kt rosé goud €98.800
franssen

Franck Muller 8880 cintrée curvex in 18kt rosé goud €22.800
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DE
FAVORIETEN

DE BEKRONING OP HET
WERK, EEN FRANCK MULLER
VOOR VADER ADY
Ady is verliefd op de kunstwerkjes die
de wijzerplaten zijn van Franck Muller.

KLASSIEKE SPORTIEVE

De handgeschilderde wijzerplaten doen

BREITLING VOOR PIETER-JAN
Pieter-Jan draagt de Navitimer B01 Chronograph 46 sinds
zijn 30ste verjaardag. Een perfect match voor zo'n grote
kerel. De blauwe versie is minder streng dan de zwarte.
Past bij zijn karakter zeker? Deze zomer zette hij een
blauwe rubberen band aan het horloge. Een heel geslaagde
combinatie. Een blijvende klassieker, de Navitimer.
Breitling - Navitimer B01 Chronograph 46 €8.100

denken aan de kunst van Salvador Dalí.
Doe daar nog eens twintig laagjes
doorzichtige lakverf over en je krijgt een
ongezien effect. Perfecte combinatie met
de ronde vormen en het bolle glas van de
cintrée curvex collectie.
Franck Muller - Cintrée Curvex €22.800

VAN ...

WILLEM-ALEXANDER: EENS

franssen

EEN BELL & ROSS FAN,

MET ZWITSERSE PRECISIE,

A LT I J D E E N F A N

BREITLING VOOR ERIK

Willem-Alexander: Ik zit in mijn 'gouden

Het oog van de kenner. Erik koos na 20 jaar in

periode', had Picasso ook niet zoiets? Ik

het vak voor de Super Chronomat van Breitling

ben al jaren fan van het merk Bell & Ross.

in het blauw. Deze sportieve chronograaf met

Het begon met de BR03 in staal, maar nu

keramische lunette, kroon en poussoirs heeft

is het de BR05 in staal met rosé goud die

een rubberen band in de vorm van de klassieke

mijn ogen uitsteekt. Een sportief horloge

stalen rouleaux band. Origineel en heel

met toch een beetje extra luxe. Klasse!

sportief. Zoals de man die hem draagt?

Bell&Ross - BR05 Black steel & Gold €9.900

Breitling - Super Chronomat B01 44 €8.150
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toys for boys
BR05 COLLECTION
Urban hustle made easy.

THE CITY IN THE PALM OF YOUR HAND
Bell & Ross richt zich met zijn strak en stadsvriendelijk design
tot de moderne, stoere zakenlui. Je herkent een BR-horloge aan z’n signature
look die cirkels en vierkanten combineert. Bovendien loopt de band over in de
kast wat extra draagcomfort biedt aan het pronkstuk.

Bell & Ross - BR05 GMT €4.500 - €4.990
franssen
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JONG VKW CLASSIC

mannenweekend
BOYS WILL BE BOYS
Een dagje weg onder broers.

GENTLEMEN, START YOUR ENGINES!
Alle redenen zijn goed om erop uit te trekken onder broers. Willem-Alexander
en Pieter-Jan zijn twee handen op een buik. Samen de rally van jong VKW
meerijden met de auto van papa? Dat hoef je geen twee keer te vragen.

franssen

/

157

breitling
ONGESTOORD OP JE EIGEN KOERS
Stijlvol rush hour door.

Ontwor pen voor
“jonge en actieve
professionals”
De moderne retro-versies van nu zijn misschien wel nog
jeugdiger en vrijer van geest dan vroeger. “Het gaat om
de reis, niet om de snelheid. En dat is waar, of je nu

GEEN TIJD VOOR DE TIJD

onder de motorkap aan het sleutelen bent of op zondag

Dit onconventionele trio race-chronografen is geïnspireerd

de weg op gaat om te genieten van deze schitterende

door de Chevrolet Corvette, Ford Mustang en Shelby Cobra,

machines”, aldus de CEO van Breitling, Georges Kern. Deze

drie iconen van de Amerikaanse autocultuur.

chronografen met een motortwist vallen op door de felle

De horloges zelf zijn een eerbetoon aan de originele

kleuren van de wijzerplaat met oranje en gele of rode en

Breitling Top Time-modellen uit de jaren ‘60, die waren
ontworpen voor “jonge en actieve professionals”.

blauwe accenten en de kalfsleren horlogebanden met
racethema, de ingegraveerde roestvrijstalen achterkant van
de kast met het logo van de betreffende auto.

Eerbetoon aan de originele
Breitling Top Timemodellen uit de jaren ‘60
Breitling - Top Time Classic Cars €5.290
franssen
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dare to be bold
T H E A L L - PU RP O S E WATC H
Een statement piece met pit.

TO THE POINT
De Super Chronomat windt er geen doekjes om. Hij is direct en
opvallend. Terug uit het verleden van Breitling is ook de co-pilot,
het kleine extra klokje in de band verwerkt. Typisch Breitling en
ook nog handig voor wie veel reist. Zo heb je heel duidelijk een
tweede tijdzone bij de hand.

Breitling - Super Chronomat B01 44 €8.500, Super Chronomat B01 44
with copilot €9.700
franssen
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breitling
S U P E R C H R O N O M AT
Exclusief topstuk voor een actieve man.

breitling
SPORTIEF EN LUXUEUS
De Super Chronomat is de grote broer van de klassieke
Chronomat. Met zijn 44mm diameter is dit een stevig en
stoer horloge. In 18kt goud met bruine wijzerplaat en
bruine keramische lunette is het een exclusief topstuk
voor een actieve man. Ook de four year calendar versie
is een unieke combinatie tussen sportief en verfijnd.
Dit gecompliceerde binnenwerk zorgt ervoor dat je
het horloge maar om de vier jaar moet juist zetten.
Impressive!

Breitling - Super Chronomat B01 44 18kt rose gold €22.400
franssen

Breitling - Super Chronomat 44 Four-year calendar €14.000
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VERFIJNDE 40'S VIBES
De Premier Heritage is sober en straalt
geschiedenis uit. Hij verbindt het klassieke
feilloos met het frisse en moderne. Van een

premier heritage
ALS EEN MOOIE OLD TIMER
Een klassiek horloge zonder saai te zijn.

magic match gesproken!

Voor de Premier Heritage herintroduceerde
Breitling enkele old school complicaties.
Zowel de B09 in de chronograph als de B15
in de duograph zijn immers handopwinding
binnenwerken. De B25 datora is de meest
verfijnde met complete kalender en maanstand in

BACK TO THE ROOTS
In de jaren voor de Navitimer, stond Breitling bekend om de chronograaf in de
vorm van de Premier. Nu is de Premier meer dan ooit terug met een hedendaagse

een automatic chronograaf binnenwerk. Klasse!

“When a man puts on
his WATCH, it is the
unmistakable stamp of
impeccable taste.”

insteek in de afwerking. Genieten!
Breitling - Premier B09 Chronograph 40 Pistachio €7.400, Breitling - Premier B15 Duograph Blue €9.350,
Breitling - Premier B25 Datora 42 €22.200
franssen

Breitling - Premier B25 Datora Copper €11.350
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ETERNITY HALO RING - BY FRANSSEN
Een klassieker die we van nul opnieuw getekend hebben met een
ongelooflijk oog voor detail. Daardoor is de ring zijdezacht aan
binnen- en buitenkant. Handgemaakt in ons eigen atelier.

Demerstraat 51-53 • 3500 Hasselt
Tel./Whatsapp +32 (0)11 22 42 58 • www.franssenjuweliers.be
franssenfinejewelry

Franssen juweliers

