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 TATTOOS 
& TUDOR 
Behalve zijn vele tattoos 
draagt David Beckham een her-
interpretatie van de Glamour 
Double Date van  TUDOR . De 
verse versie van het succesvolle 
model is achteraan transparant 
en kreeg een manufactuur-
kaliber, nieuwe wijzerplaten en 
een aangepaste vorm. 
www.tudorwatch.com

 DE SPORTAUTO VAN SPORT AUTO 
De  MASERATI  Ghibli Diesel werd onderscheiden met de Sport Auto 
Award 2018. De lezers van het invloedrijke Duitse tijdschrift Sport 
Auto hadden de keuze tussen 238 modellen in 25 categorieën. 
De prijs illustreert dat de sportwagentraditie van Maserati voortleeft 
in zijn dieselmodellen. 
 www.maserati.com 

 VENETIË 
ONTMASKERD 
In Venetië staat de wieg van 
de parfumerie: in oude tijden 
al drongen de geuren van het 
Oosten tot diep in de stad. En 
sinds de 13e eeuw wordt op het 
Venetiaanse eiland Murano het 
wereldberoemde gelijknamige 
glas geblazen. In geur, flacon 
en kleurrijke leren maskers 
verzamelt  STORIE VENEZIANE 

BY VALMONT  de savoir-faire 
van Venetië. 
 storieveneziane.valmont-

cosmetics.com 

TO START   

 7 + KANEEL 
Tennessee Fire heet de nieuw-
ste whiskey van  JACK DANIEL’S.  
De Old No. 7 vormt als vanouds 
de basis en deze keer wordt er 
niet zoals zeven jaar geleden 
honing, maar een likeur van ka-
neel uit Sri Lanka, Jamaicaanse 
peper en nootmuskaat aan toe-
gevoegd. Resultaat? Opwindend, 
pikant, en hitsig maar dit alles 
op een zachte manier. 
www.jackdaniels.com

  MY DAD MY HERO 
 Het jonge Belgische horlogemerk  JULES & FILS  uit Roeselare heeft 
nieuwe verdelers aan zijn netwerk toegevoegd. En de twee broers/
oprichters Arnaud en Gauthier Vandeputte voorzien de J&F Day-Date 
en de J&F Chronograph van de mogelijkheid om er een persoonlijke 
boodschap op te laten vereeuwigen. ‘My dad my hero’ bijvoorbeeld, 
want het zijn natuurlijk zonen van hun vader. 
 www.julesfils.com  

 PAKKEMAN 
Uw hoofdredacteur wilde zich 
nog eens in het nieuw steken en 
probeerde daarvoor online een 
afspraak te maken. “Tot over-
morgen in Turijn”, zei de mail. 
Gelukkig heeft het Italiaanse 
kledingmerk  LANIERI  ook een 
vestiging in Brussel. Pak van 
mijn hart. 
www.lanieri.com
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RADO HYPERCHROME AUTOMATIC 

PLASMA HIGH-TECH CERAMIC. METALLIC LOOK. MODERN ALCHEMY.

MASTER OF MATERIALS
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