pilotenhorloges
voor vader én zoon
de beste partners die er zijn: vader en zoon.
als een piloot en co-piloot werken ze
samen. beide exemplaren, met automatische
opwinding, hebben dezelfde lichtgekleurde
wijzerplaat en dezelfde band van bruin
krokodillenleer. het enige verschil tussen
de twee horloges is de grootte; net als
vader en zoon. een interessant detail
voorkomt dat ze door elkaar worden
gehaald, met name als de ‘bemanning’
uit meerdere zonen bestaat. de binnenste
cirkel aan de achterzijde van het horloge
is gereserveerd voor het graveren van een
naam, waardoor er geen misverstand over
de juiste eigenaar kan bestaan. voor een
puik pilotenprijsje zijn ze all-yours.

merk: iwc
set voor vader en 1 zoon:
€ 35.000,set voor vader en 2 zonen:
€ 38.000,info: www.iwc.com /
020-524 67 53

met nova in bad!
heerlijk ontspannen na een dag hard
werken: lekker voor de televisie hangen of
onderuit in een warm bad. het kan nu allebei tegelijk. waterdichte televisies zijn niet
langer een illusie. draagbaar, in te bouwen
of aan de muur. ook ideaal op de camping,
in de keuken, in de tuin of op de boot. het
systeem kan draadloos ook uw set-top
box, dvd-speler of een andere beeldbron
aansturen. dus op een zwoele zomeravond
onder de patio ‘as the world turns’ kijken,
terwijl manlief liever nova wil zien? het
mag, het kan.

merk: taka
type: diverse modellen
prijs: v.a. € 1.190,info: www.splashvision.nl

vlijmscherp staal
kook jij of ik? 32 lagen roestvast damast en
met een kernlaag uit hitachi v-gold staal,
dat handmatig geslepen en gewet wordt en
grepen van gelamineerd zwart pakka-hout.
ernaar kijken doet je al sidderen. door merg
en been zo mooi…

merk: kai shun
klein model € 150,groot model € 170,hak model € 180,info: www.vgenderen.nl
into-the-box denken
in een wereld waar elke dag duizenden
producten het levenslicht zien, is milk wel
een heel bijzondere. deens design, geweldig
strak en multifunctioneel. het bureau, de
vergader statafel of het kunstwerk – wat
is het in hemelsnaam? – stikt van de bakjes,
aansluit- en opbergmogelijkheden. voor
een ipod en een laptop bijvoorbeeld, maar
net zo makkelijk creëer je een pennenbak,
een prullenmand of zelfs een aquarium.
het schijnt zelfs stressverlagend te zijn
om een paar minuten per dag naar een visje
te kijken…

product: milk
design: søren kjær
fabrikant: holmris hansen a/s
prijs: € 2.875,info: www.milk.dk

sushi sferen
toen patricia moroso aangaf een landschap met meubels te willen gebaseerd op
patronen was ontwerper edward van vliet
de aangewezen persoon om dit te verwezenlijken. de fauteuil, hocker, bank en pouf
ademen japan; koi-karpers en spirografische
bloemen. de grote en kleine rontonton
lampen stammen uit een verlichtingsfamilie, herkenbaar aan driedimensionale
figuren. ze zijn gemaakt van geperforeerde
platen aluminium. japanners, een apart
volk, apart design.

merk: moroso
collectie: sushi
prijs: op aanvraag
info: www.sevv.com
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