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De Dutch Diver is uitgevoerd met een Miyota automatisch uurwerk, saffierglas 
en is 200 meter waterdicht. Uiteraard zullen een verschroefde kroon, ‘double 
layer’ wijzerplaat en Luminova niet ontbreken. Als officieel tijdsponsor van de 
voetbalclub Vitesse produceert Van Speyk het officiële Vitesse horloge dat aan 
het begin van aankomend voetbalseizoen wordt gepresenteerd.

Voor meer informatie: Van Speyk
www.vanspeyk-watches.com, infp@vanspeyk-watches.com

Van Speyk is een jong Nederlands horlogemerk dat zich focust op kwalita-
tieve horloges voor een betaalbare prijs. Na de succesvolle series ‘Holland’ 
en ‘Dutch Pilot’ introduceert Van Speyk binnenkort de ‘Dutch Diver’. De 
Dutch Diver wordt in Nederland geproduceerd en is beschikbaar in vijf 
kleuren. 

Van Speyk komt met Dutch Diver

Een eigen horlogecollectie: er zijn genoeg voorbeelden van sieradenmerken 
die een soortgelijke stap hebben gezet en daar minder succesvol meer waren. 
Waarom gaat MY iMenso hiermee wel succes hebben? “Bij aankoop van MY 

iMenso Quartz kan gekozen worden uit drie kleuren horlogekasten en vier ver-
schillende kleuren wijzerplaten: zilver, goud, roségoud of parelmoer. De klant 
kan zelf de horlogebandjes – in staal of leder – en de verschillende kleuren 
horloge-randen met schroefdraad, met of zonder zirkonia, gemakkelijk verwis-
selen. Iedere vrouw kan nu één horloge bezitten en door een paar eenvoudige 
handelingen veranderen naar bijvoorbeeld een glamourhorloge voor een leuke 
avond uit, simpelweg door het bandje en de horloge-rand te verwisselen. MY 
iMenso Quartz is een geweldige aanvulling en combineert perfect met de hui-
dige MY iMenso sieradencollectie”, aldus René Migchelsen.

Meer informatie: Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & +32 (0)89 656115, www.myimenso.com

Horloges en MY iMenso: het is niet meteen de combinatie die je verwacht, 
maar het is toch echt een feit. MY iMenso heeft haar werkterrein uitge-
breid en de eerste horlogecollectie geïntroduceerd. MY iMenso Quartz is 
helemaal volgens de filosofie van René Migchelsen ontworpen en zodoende 
kunnen de verschillende MY iMenso Quartz modellen, gemaakt van duur-
zaam nikkelvrij staal met een luxe uitstraling, samengesteld worden naar de 
wensen van de klant. 

MY iMenso introduceert met Quartz eerste horlogecollectie


