
Always making you shine,
that’s a promise.



Bij Casteur ontpopt iedere klant 
zich van rups tot vlinder.



DARE TO BE DIFFERENT
YOU SET THE RULES

AL 90 JAAR
MET HART EN ZIEL

NET DAT IETSJE ANDERS

Mensen mooier maken zit bij Casteur in ons bloed, in ons DNA. 
Casteur is geen klassieke juwelier maar brengt collecties met een verhaal, 
en durft ‘outside the (jewellery) box’ te denken. Onze band met de klant, 
de beleving bij het kiezen voor een juweel of een horloge dat de tand des 
tijds met verve zal trotseren: al 90 jaar maken we het verschil voor onze 
klanten. Casteur wil u in het hart raken zoals u ons elke dag inspireert, 

met uw warme getuigenissen en herinneringen. Het doet ons plezier een 
kleine schakel te mogen zijn in uw memorabele momenten. Onze agenda 

staat ook in de toekomst vol met inspirerende collecties, memorabele 
creaties en nieuwe initiatieven.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen! 
Stefaan, Hilde en het team van Juweliers Casteur

STATIONSSTRAAT 22-24-26 • 8790 WAREGEM
INFO@CASTEUR.BE • WWW.CASTEUR.BE

T 056 60 19 51
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MET DE (GOUDEN) 

PAPLEPEL INGEGEVEN
Al negentig jaar lang staat de naam 

Casteur voor ambacht, passie, 
gedrevenheid en kwaliteit. De huidige 

generatie bouwt verder op wat de vorige 
hen nalieten: een kwaliteitsmerk met 
een groot vertrouwen van de klanten 

en een drijfveer die enkel met het beste 
genoegen neemt. 

negent  ig jaar
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LIEFDE VOOR HET VAK, 
DOORGEGEVEN VAN VADER 
OP ZOON

Elke generatie Casteur gaat met zijn tijd mee en investeert niet alleen in 
kwaliteit, maar ook in innovatie, nieuwe merken en nog meer klantenbeleving. 
Zowel 90 jaar geleden als vandaag onderscheidt Juweliers Casteur zich van 
andere juweliers op een eigenzinnige, a-typische manier. 

1930-1965: ALOÏS CASTEUR
Aloïs Casteur en echtgenote Maria Fleurent openden in 1930 in 
Waregem een nieuwe uurwerkenzaak. Al snel werd Alois een graag 
geziene figuur in de stad, waar hij onder andere constateurs leverde 
aan de lokale duivenmelkers. 

3
gene
ra
ties

Als marketeer avant la lettre is Aloïs Casteur 
één van de eersten die inzet op naamsbekend-
heid op onconventionele manieren. Nadat een 
renner in de Tour de France ten val gekomen 
was, maar zijn Pontiac-horloge (als enige) de 
klap had overleefd, zag Aloïs in hoe hij 
mensen iets kon bijleren over de kwaliteit van 
zijn producten. Hij gooide een Pontiac van zijn 
dak naar beneden op de straatstenen om de  
kwaliteit te demonstreren: de wijzers tikten  
nog steeds. De toon was gezet.  Aloïs overleed 
in 1944 jammer genoeg veel te vroeg, en 
Maria bleef met de vijf kinderen alleen achter. 
Ze bouwde de zaak nog 21 jaar verder uit, tot 
de volgende generatie het overnam. 
 
1965-1995: ERIC CASTEUR
Na zijn huwelijk met Annie Vanwijmelbeke 
zette Eric Casteur zijn eerste stappen in het 
vak van zijn ouders. In hun voetsporen zette 

hij hun tradities verder: kwalitatieve producten 
aanbieden in een breed gamma, voldoende 
reclame voeren en een groot sociaal netwerk 
uitbouwen, wat zorgt voor naamsbekendheid.

Eric was erg actief in het verenigingsleven, en 
ongeveer elk café in Waregem en omstreken 
had een klok van Casteur hangen. Hij bouwde 
verder aan het groeiende succes van de zaak, 
tot zijn zoon Stefaan aan zijn zijde mee in de 
zaak stapte.
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Meer klantbeleving, een uitgebreider assortiment merken 
en een eigen hoogwaardig juwelenlabel: Stefaan loodste 
Juweliers Casteur de 21e eeuw binnen. 

De geschiedenis van het 
huis Casteur is er één van 

vernieuwing, durf, innovatie en 
traditie tegelijkertijd. 

AF EN TOE 
MOET JE 
DURVEN 
TEGEN DE 
STROOM IN 
ZWEMMEN

1995-VANDAAG: STEFAAN CASTEUR
Vandaag runt zoon Stefaan de zaak, samen met 
echtgenote Hilde Bruwier en een enthousiast team 
medewerkers. Hij tilde de klantbeleving, het product en 
het assortiment naar een hoger niveau: het verhaal van 
de klant blijft het belangrijkste, niet het product. Een 
persoonlijke service, geen conservatieve klantbenadering 
en durven a-typisch zijn: daar staat Casteur anno 
2020 heel duidelijk voor. Exclusiviteit, het verhaal van 
de klant, de beleving en de service voor, tijdens en na 
verkoop staan meer dan ooit centraal.

A-TYPISCH
Casteur onderscheidt zich duidelijk van klassieke 
juweliers: persoonlijke service in de winkel tijdens de 
openingsuren of op afspraak, glijdende etalages waar 
de klant doorheen kan wandelen om de collecties 
te bekijken, een eigen parking, en altijd een 200% 
persoonlijke aanpak met oor voor het verhaal van de 
klant. De ruime, exclusieve collecties zijn vernieuwend 
en gevarieerd, met merken in de Young-collectie die 
speciaal mikken op de jongere klanten. In 2020 tillen 
we de klantbeleving naar een nog hoger niveau met 
de Glorious Room, waar een klant met kledingstukken 
uit haar eigen garderobe kan ontdekken welke juwelen 
goed in haar collectie zouden passen, en op welke 
verschillende manieren ze gestyled kunnen worden.

EIGEN LABEL
Met onze eigen collectie, Casteur by Casteur, spelen we 
nog meer in op de trends en wensen die leven bij onze 
klanten. Ons label met de gekende vlinder staat voor het 
potentieel dat juwelen hebben om ieder mens, ongeacht 
zijn of haar looks, achtergrond of budget, te doen 
ontpoppen tot vlinder. De impact van een mooi juweel 
of stijlvol horloge valt niet te onderschatten, en tilt zelfs 
de meest casual outfit meteen tot een hoger niveau.
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 3  g e n e r a t i e s ,
 9 0  j a a r  a m b a c h t ,
 3  m a a l  p a s s i e
Stefaan Casteur is 
niet alleen de derde 
generatie, maar beheerst 
ook de drie disciplines: 
juwelier, goudsmid én 
horlogemaker.

Verrassend veelzijdig, met een 
goed oog op de hedendaagse 
trends en toch trouw aan de 

ambachtelijke technieken: Casteur 
bestendigt haar succes al 90 jaar.

ECO-CONSCIOUS
Casteur werkt waar mogelijk steeds met ecologisch 
duurzame grondstoffen van traceerbare origine: 100% 
verantwoord goud, traceerbare diamanten, nieuwe, 
verrassende materialen en recyclage van oud goud. 
Klanten kunnen met oude juwelen en een eigen ontwerp 
een nieuw juweel laten creëren, om zo het oude met het 
nieuwe – letterlijk – te versmelten.
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Ons succes is maar zo sterk als de mensen die het iedere dag samen creëren. 
Een hecht, gepassioneerd team dat zich elke dag 200% inzet voor een onklopbare 
service en beleving. Van creatieve etalages tot picture-perfect verpakkingen en op 

maat gemaakte persoonlijke juwelen: een bezoekje aan Casteur vergeet je niet snel. 

JE WORDT NIET STERK ZONDER 
STERKE MENSEN OM JE HEEN

Het team van Juweliers Casteur bestaat uit stuk voor stuk 
onmisbare personen die meer zijn dan collega’s. De zaak 

fungeert als een echt familiebedrijf  waar iedereen, familie of  
niet, deel van uitmaakt.

WAT JE AANDACHT EN LIEFDE 
GEEFT, GROEIT.
In 2020 wordt het team van Juweliers 
Casteur uitgebreid met nieuwe collega’s: 
allen even gepassioneerd om ons sterk 
merk met liefde verder uit te bouwen.

C A S T E U R
Family

17

casteurcasteur

16



C A

E UR

S

T
focus op de toekomst

Ieder jaar maakt ons team dezelfde denkoefening: hoe kunnen we in het komende 
jaar onze klanten nòg meer inspireren? Hoe kunnen we nòg beter inspelen op hun 

noden, nog meer dé plek zijn waar ze keer op keer met plezier naar terugkeren? 
Een greep uit de innovaties die we plannen voor 2020.

I n 2020 presenteren we u bij Juweliers Casteur een nieuwe service: 
one-on-one advies in onze Glorious Room. Zoals steeds staat u 
bij ons centraal: in de Glorious Room willen we u graag in een 

ongedwongen sfeer nog beter leren kennen en bekijken we samen 
met u uw persoonlijke stijl en hoe uw juwelen daarbij tot zijn recht 
kunnen komen. Juwelen en horloges zijn een manier om uw stijl uit 
te drukken, u te onderscheiden, bepaalde aspecten in de verf te zetten 
– opvallend, of net discreet. Met juwelen moet u spelen: eenzelfde 
stuk kan vaak zowel in een zakelijke look passen als bij een feestelijk 
ensemble, als u ze goed weet te combineren en stylen. Het ervaren 
team van Casteur kent de klanten door en door en maakt graag extra 
tijd en ruimte vrij om te zorgen dat u een leven lang plezier aan uw 
aankopen zult beleven. Daar zijn we fier op: fier dat we onze merken 
én onze klanten zo goed kennen, en dat hen met elkaar matchen voor 
ons een tweede natuur wordt.

GLORIOUS ROOM IN FULL GLORY

Het idee voor onze 
Glorious Room is 
ontstaan vanuit de 

inspiratie die we van onze 
klanten kregen. Vaak 

brengen zij een kledingstuk 
mee, of  sturen ze ons 

een foto door en gaan we 
daarmee aan de slag.
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T ijdloze klassiekers, geboren uit pure 
ambacht: dat zijn de juwelen van 
ons nieuwste merk, Marco Bicego. 

Comfortabele stukken in geel goud die 
makkelijk combineren en elegant dragen. Het 
merk ademt vakmanschap, kwaliteit en een 
ongeëvenaard gevoel voor stijl en creativiteit: 
dat past perfect bij het DNA van Casteur. Er 
wordt steeds bewust gekozen voor ambacht, 
kwaliteit en passie, en de juwelen zijn verfijnd, 
handgemaakt en nét dat tikkeltje ‘anders’. Een 
perfecte match met de andere merken in de 
collectie van Casteur.  
Het is een erg draagbare collectie, zowel 
op een ontspannen dag als een avond die 
doorgaat tot in de kleine uurtjes.

EXCLUSIVE: MARCO BICEGO

E en persoonlijke service, afgestemd op 
u als klant: dat is eigen aan winkelen 
bij Casteur. We maken tijd en ruimte 

vrij om uw verhaal kracht bij te zetten met 
het juiste juweel of horloge. Vinden we in de 
bestaande collecties dat ene perfecte stuk 
niet? Dan maken we het voor jou, in ons 
maatwerk-merk Coeur de Casteur. Ook in 
onze Young-afdeling zijn onze klanten meer 
en meer op zoek naar stukken die de tand des 
tijds zullen overleven: duurzame herinneringen 
aan speciale momenten, waar ze jaren plezier 
aan zullen beleven. Ook in onze eigen collectie 
Casteur by Casteur spelen we in op de trends 
die bij onze klanten leven.

NÓG MEER BELEVING
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A GIFT THAT WILL STAND
THE TEST OF TIME

Iemand speciaal doen voelen, doet u met een 
persoonlijk geschenk waar hij of zij de rest van 

zijn of haar leven plezier aan zal beleven. 
Iets met een symboliek, met een bepaald gevoel, 

met een bepaalde kleur of een unieke steen. 
Of misschien een eerder ouderwets familiejuweel 

dat in een jonger jasje mag gestoken worden? 
Niks is onmogelijk. 

love,
give,
cherish
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a 
gift to
cherish

De mijlpalen in ons leven zijn de herinneringen waar 
we later met een weemoedig hart op terugkijken. 
Met wie we ze doorbrachten, welke emoties we voelden, 
waar we op dat moment waren. Geen betere manier om 
die persoonlijke herinneringen vast te houden dan met een 
tijdloos, persoonlijk juweel.

SPECIALE MOMENTEN MET SPECIALE MENSEN
Moeders en dochters, zussen en vriendinnen: ook hun 
band wordt gesymboliseerd met bij elkaar passende 
juwelen die de generaties overstijgen. Carolina kreeg 
deze twee prachtige armbanden van haar mama en 
oma op haar achttiende verjaardag. Vandaag draagt 
ze ze nog steeds met evenveel plezier.

NIEUW LEVEN, VOOR ALTIJD 
IN ONS HART
Na de geboorte van Carolina’s kinderen liet 
ze persoonlijke juwelen maken die symbool 
staan voor haar gezin. Een ketting met drie 
sterren, die haar 3 kinderen voorstellen. 
Een ring met vijf sterren, die staat voor haar 
gezin, met haar echtgenoot Maarten en hun 
kinderen. Unieke stukken die voor haar elke 
dag haar grootste geluk weerspiegelen.

DE EERSTE MOEDERDAG
Ze blijven nooit lang klein, onze kinderen. Ook voor de eerste 
moederdag-geschenkjes zijn gepersonaliseerde juwelen – met een 
gravure bijvoorbeeld – een tijdloze, persoonlijke herinnering. ©
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IK EN JIJ, JIJ EN IK
Een relatie, verloving of huwelijk is sinds 
oudsher dé gelegenheid om met een 
juweel – meestal een ring, een oneindige 
cirkel – te symboliseren. 
Ook haar verlovings- en trouwringen 
kozen Carolina en haar man zorgvuldig 
uit: het meest herkenbare symbool voor 
een verbinding die voor altijd is. 

VANDAAG, MORGEN EN VOOR ALTIJD
Ook voor de mannen zijn juwelen en horloges persoonlijke 
aandenkens aan hun mooiste dag. Een prachtige trouwring, 
maar bijvoorbeeld ook een tijdloos, stijlvol horloge met een 
persoonlijke gravure op de achterkant. ©
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OP MAAT GEMAAKT, 
SPECIAAL VOOR JOU
ALS EEN TWEEDE HUID
Carolina koos voor juwelen waarmee ze haar ‘mama worden’ 
vereeuwigde op een persoonlijke en originele manier, met juwelen 
die niemand anders heeft, met een speciale betekenis. 
Word je binnenkort ook mama? Verwerk bijvoorbeeld oud goud, van 
eerder ouderwetse juwelen uit je familie in een nieuw, uniek ontwerp 
dat symbool staat voor de geboorte van jouw nieuwe generatie. 
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Time to give
Geen blijvendere herinnering aan een speciaal moment dan een juweel of 
horloge waar de ontvanger een leven lang plezier aan beleeft. Een speciale 

verjaardag, een afstudeergeschenk, een jubileum? Voor iedere speciale 
gelegenheid is er een even speciaal juweel dat harten sneller zal doen slaan.

SPECIALE GELEGENHEDEN, 
ONVERGETELIJKE GESCHENKEN

EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN
Mag zoon of dochter na jaren op de hogeschool 
of universiteit ein-de-lijk het felbegeerde diploma 
in ontvangst nemen? Een belangrijk schakelpunt 
in het leven, dat niet onopgemerkt voorbij mag 
gaan. Eén van de populairste geschenken voor de 
geslaagde (klein)zoon of (klein)dochter is zonder 
twijfel een klassevol horloge of een tijdloos juweel: 
een waardevol, persoonlijk geschenk dat een leven 
lang een tastbare herinnering aan dat belangrijke 
moment zal zijn. 

Als uw afstuderende (klein)kind straks zijn of  haar eerste 
stappen op de arbeidsmarkt zet, verandert ook zijn of  haar 
kledingstijl: van casual naar business, van sportief  naar meer 
gekleed. Een elegant juweel of  horloge geeft meteen de juiste 
eerste indruk, en toont uitstraling en persoonlijke stijl.

Door een persoonlijke gravure toe te voegen aan uw geschenk, 
wordt het stuk unieker en waardevoller voor de ontvanger. 
De inscriptie kan een datum zijn, een naam, een plaats of 
zelfs een quote die jullie beiden mooi vinden. 
Een extra persoonlijke toets aan een persoonlijk geschenk. 
Verder in dit magazine meer hierover!
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Bij markante verjaardagen – 16, 18 of 21 jaar – worden vaak ook 
persoonlijke juwelen als geschenk gegeven. Een persoonlijke gravure, 

een eerste diamant, of zelfs een naamjuweel dat op maat wordt gemaakt: 
de mogelijkheden zijn eindeloos. 

SWEET SIXTEEN 
FOR EVER

Juwelen uit geel, rosé of wit goud, echte diamanten, 
klassevolle ontwerpen: de collecties van Casteur 
Young sluiten perfect aan bij de ontluikende 
stijlgevoeligheid van deze jonge vrouwen. Juwelen 
die onderling makkelijk te combineren zijn en die bij 
verschillende stijlen draagbaar zijn: hier beleven ze 
een leven lang plezier aan. 

ELEGANTE COLLECTIES, DUURZAME MATERIALEN
Wanneer onze (klein)dochters van tiener naar jong-
volwassene gaan, verandert hun smaak en keuze in 
juwelen en accessoires met hen mee. Na goedkopere, 
trendgevoelige stukken kiezen ze meer en meer bewust 
voor duurzaamheid, tijdloosheid en kwaliteit. 

Door de gevarieerde selectie in geel, rosé en 
wit goud vindt iedere jongedame haar gading in de 
collecties van Casteur Young.

Time to give
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24u/24u
TIJDLOOS

DUURZAAM
ADVIES

DE PERFECTE SERVICE, VOOR EN NA VERKOOP
Nog niet helemaal zeker welk nieuw stuk uw collectie mag vervoegen? 

Op onze website kan je in alle rust doorheen een selectie van de 
collecties bladeren. Heeft u een voorselectie gemaakt? 

Dan kunt u in de winkel komen passen. 

WWW.CASTEUR.BE

O ns team staat klaar om u te helpen 
met deskundig advies en een oog voor 
schoonheid. Een juweel of horloge moet 

200% bij je passen, zodat je het met plezier iedere 
dag draagt. We maken graag uitvoerig tijd om u 
rustig te laten passen en kiezen. Ook nadien staan 
we graag voor u klaar: voor een onderhoud, een 
herstelling, of voor een volgend belangrijk moment 
dat u met een juweel of horloge wil vereeuwigen.

Ons inhouse atelier zorgt niet alleen voor reparaties 
aan juwelen en horloges, maar ook voor de nodige 
onderhouden. Net als de motor van uw wagen, is ook 
het binnenwerk van uw horloge regelmatig aan een 
klein onderhoud toe. Het verlengt de levensduur van 
uw horloge en zorgt ervoor dat reparaties vermeden 
kunnen worden. 

Uiteraard ontvangen we 
u graag ook meteen in de 

winkel, om u te helpen uw 
keuze te maken. Maar als u 

graag thuis alvast ‘pre-shopt’, 
dan kunt u 24u op 24 terecht 

op www.casteur.be.
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COEUR DE CASTEUR
Coeur de Casteur is ons eigen label. Het idee voor 
deze collectie – al kunt u het niet écht een collectie 
noemen, omdat ieder stuk uniek is – groeide uit onze 
ervaring met onze klanten. Sommige klanten weten 
erg goed wat ze willen: ze lezen onze nieuwsbrief of 
kijken op onze website, en komen binnen met een 
specifiek stuk voor ogen. Maar soms is hun vraag 
complexer: iets met een symboliek, met een bepaald 
gevoel, met een bepaalde kleur of een unieke steen. 

Ook onze eigen creativiteit en ons verlangen naar unieke, 
onderscheidende stukken kunnen we met Coeur de Casteur 
tot leven brengen.

Of ze hebben een eerder ouderwets familiejuweel 
dat ze graag in een jonger jasje willen steken. 
Dan beginnen we samen met hen van nul, en creëren 
samen het stuk van hun dromen. Ideeën voor nieuwe 
stukken komen vaak van de klant, maar evengoed 
van het team: na een bezoek aan een internationale 
beurs, onze eigen inspiratie bij de feeling die we bij 
een bepaalde persoon hebben... Met de knowhow die 
we bij Casteur in huis hebben, is niets te vergezocht, 
niets onmogelijk: we blijven onze stukken, en onszelf, 
iedere dag vernieuwen.

E I N D E L O O S  D R A A G P L E Z I E Rtijdloos design

AMBACHT
Wanneer onze klanten niet vinden wat ze zoeken, dat gaan 

wij nog nét dat stapje verder: dan màken we wat ze zoeken.
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Ons team denkt graag met u mee: bent u op 
zoek naar een makkelijk draagbaar maar 
toch uniek stuk waar u iedere dag van kunt 
genieten? Of  heeft u een speciale gelegenheid 
waarvoor u echt iets unieks zoekt? Heeft u 
een bepaalde steen die u graag tot zijn recht 
ziet komen, maar geen idee hoe hij mooi 
kan verwerkt worden? Samen creëren we uw 
droomjuweel.

Coeur de Casteur, dat zijn bijzondere juwelen in 
18 karaat wit, geel of rosé goud, al dan niet bezet 
met diamanten. Creaties van de hoogste kwaliteit, 
die op traditionele wijze worden vervaardigd door 
gespecialiseerde goudsmeden. De materialen, 
technieken en afwerking worden juweel per juweel 
door ons geselecteerd en gecontroleerd: we staan 
garant voor meer dan een leven lang draagplezier.

Casteur is méér dan een juwelier: als goudsmid 
vertrekken we ook van nul voor het tot leven 
wekken van uw droomjuweel. Ook bij belangrijke 
momenten – een geboorte, een jubileum, een 
communie of zelfs een overlijden – willen onze 
klanten soms een juweel om die herinnering voor 
altijd vast te leggen. Geen vraag is ons vreemd: 
we hebben de knowhow en de ervaring in huis om 
in ieder project uw verwachtingen te overtreffen.

I N  Z I J N  P U U R S T E  V O R Mvakmanschap
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Een oud juweel omtoveren tot 
een nieuwe, persoonlijke creatie? 
Daar helpt Casteur u met plezier bij. 

HERBOREN IN EEN NIEUWE GENERATIE
Een familiejuweel in een nieuw jasje steken zorgt er vaak voor 

dat deze ‘erfenis’ opnieuw met veel plezier wordt gedragen. 
De gedateerde hanger of ring van oma wordt plots een nieuwe, 

unieke ring met een bijzonder verhaal.

een 
nieuw
leven
voor 
goud

EEN PROCEDE ZO UNIEK ALS HET JUWEEL
Een oud juweel herwerken tot een nieuw is 
ingewikkelder dan het ‘even omsmelten’. Om te 
beginnen halen we de stenen eruit, alsook de 
kleine onderdelen als slotjes, veertjes en haakjes. 
Het goud wordt nadien gezuiverd tot 24kt, en 
daarna opnieuw gelegeerd naar 18kt in een 
kleur naar keuze van de klant. We kiezen voor 
deze werkwijze om de kwaliteit van het goud 
te kunnen waarborgen. Aan ieder juweel werd 
immers ooit gesoldeerd, en we werken enkel met 
het puurste van het goud om te zorgen dat het 
opnieuw een leven lang meegaat.
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VAN RUPS     TOT VLINDER

Ook op momenten in ons leven waarbij transformatie centraal staat, 
net zoals bij de vlinder, worden juwelen cadeau gedaan als aandenken 

aan deze ‘metamorfose’: van verliefd tot verloofd, van verloofd tot 
getrouwd, van tiener tot jongvolwassene, voor de eerste keer mama, 

van veertiger naar vijftiger… Die ‘perfect match’ vinden tussen juweel 
en klant, daar gaan we voor. 

Bij Casteur staat de vlinder voor alle aspecten 
van ons vak. Klanten ontpoppen zich bij ons, 
door het juiste juweel of horloge, tot vlinder. 
We doen onze klanten graag stralen. 
De kleur van vlinders doet ons wegdromen van 
verschillende seizoenen, stijlen en edelstenen, die 
samen een magisch kleurenspel tot leven wekken. 
Als symbool staan vlinders voor tederheid en 
sierlijkheid, net als juwelen. 
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Mysterieuze tinten blauw gecombineerd met edelstenen 
en diamanten. Tijdloos, en toch in het oog springend. 
Gedurfd, en toch elegant. De ideale metgezellen. 

T H E  T RU T H  I N  B L U Enight falls
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T H E  U L T I M A T E  B RO W Nendless shapes
Elegante details in de H-vormige kast van het 
Hermès-uurwerk, prachtige carneoolstenen in de 
ringen van Ole Lynggaard en verfijnde details in 
de Pomellato-armband geven ons inspiratie voor 
prachtige najaarslooks.
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C O M E  T O G E T H E R 
W I T H  G O L D

green hues
Groene tinten stralen elk seizoen en worden 

prachtig gecombineerd met geel goud. Opvallende 
schakelkettingen uit oneindige cirkels geven een classy 

touch aan uw meer sobere outfits. 
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SPECIALISTEN
Een mechanisch horloge of zelfs een quartz horloge 
heeft regelmatig een onderhoud of nazicht nodig. 
Wanneer dit moet gebeuren is afhankelijk van het 
merk en type horloge. Ons atelier beschikt over 
gecertifieerde horlogemakers (Casteur is officiële 
hersteller van o.a. Breitling, Omega, Tag Heuer, 
Hermès, Longines ..) die een volledig onderhoud of 
herstel van uw horloge kunnen uitvoeren dankzij 
intensieve opleidingen en trainingen bij onze 
merken. Tevens beschikken wij over alle apparatuur 
om uw horloge terug zo goed als nieuw te maken, en 
investeren we continu in ons professioneel atelier.

SERVICE NA VERKOOP
Ook wie voor iets kleins bij ons langskomt, zal 
een even feilloze service ontvangen; zelfs bij 
het vervangen van een batterij in een quartz 
horloge kan u erop rekenen dat uw horloge 
wordt schoongemaakt, dat de kastonderdelen en 
dichtingen worden gecontroleerd en dat de werking 
zorgvuldig wordt nagekeken.
De buitenzijde van uw horloge verdient ook de 
nodige aandacht: we kunnen de kast grondig 
schoonmaken, opnieuw polijsten en voorzien van een 
nieuwe band. Wanneer uw horloge een servicebeurt 

heeft gekregen, wordt het in ons atelier zorgvuldig 
getest op haar nauwkeurigheid, de gangreserve 
wordt gecontroleerd en de waterdichtheid wordt 
nagekeken.

INSTANT DIENSTEN EN ONTZORGING 
Kleine herstellingen, het vervangen van een 
batterij, het snel oppoetsen van een juweel en zelfs 
persoonlijke gravures kunnen we, als de drukte het 
toelaat, meestal uitvoeren terwijl u wacht. U hoeft 
uw favoriete stukken geen weken te missen als we de 
reparatie meteen kunnen uitvoeren. 

We weten precies wat uw horloge nodig heeft. 
Onze horlogemakers zorgen ervoor dat uw horloge 
optimaal blijft functioneren, of  u het nu dagelijks draagt 
of  het na enkele jaren opnieuw omdoet. 

V O O R ,  T I J D E N S  E N  N A  D E  V E R K O O PAt your service
We zijn van mening dat service niet ophoudt bij het advies welk horloge 
of juweel het best bij u past. Ook na de verkoop, zijn het onderhoud en de 
service minstens even belangrijk. En die service hoort volmaakt te zijn, want 
vaak gaat het om meer dan men zou denken. Heeft u vragen over de garantie 
op aankopen die u bij ons gedaan heeft, aarzel dan niet om deze te stellen.
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Uw favoriete horloge of  juweel is ook voor complexere 
reparaties bij ons in goede handen. Onze goudsmeden en 
horlogemakers zorgen voor een zo-goed-als-nieuw resultaat. 

NAZORG EN REPARATIES
Onze reparaties worden automatisch opgevolgd om de hoogste kwaliteit te 
kunnen waarborgen: er worden foto’s genomen en online bijgehouden, welke 
producten werden gebruikt, welke wisselstukken er werden besteld, de status 
van de herstelling… Laat uw lievelingshorloge of -uurwerk met een gerust hart 
bij ons achter: door het documenteren met foto’s bij binnenkomst bent u zeker 
dat uw stuk in goede handen is. 

PEROONLIJKE GRAVURE

Een gravure achterop een uurwerk of juweel geeft 
je geschenk een diepere, emotionele waarde. 
Met de nodige vakkennis én hoogtechnologische 
toestellen kunnen we bij Casteur niet alleen 
standaard gravures uitvoeren, maar ook in een 
door u gekozen handschrift. Heeft uw kleuter voor 
de eerste keer ‘PAPA’ geschreven, en wilt u dat 
voor vaderdag laten vereeuwigen achterop een 
horloge? Wilt u uw jubileumdatum, lievelingsquote 
of speciale herinnering laten graveren in een ring, 
armband of hanger? Wij werken met liefde dat ene 
speciale verzoekje voor u uit.

Casteur denkt graag met u 
mee, en helemaal ‘outside the 
(jewellery)box’. Geen verzoek 
is ons vreemd, geen opdracht 
onmogelijk. We maken het u 
graag helemaal naar wens. 

PASSEN, PASSEN EN PASSEN
Heeft u een kledingstuk waar u een mooie set 
oorbellen bij zoekt? Een belangrijk event waar de 
perfecte ketting bij uw jurk nog ontbreekt? Op zoek 
naar nieuwe manieren om de juwelen die u al heeft, 
met uw garderobe te stylen? Met al uw vragen kunt u 
bij ons terecht.
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365
DAYS A YEAR

YOUR JEWELLERY
to show off

Groceries? Maybe. 
Jewels? Definitely!

55

casteurcasteur

54



be

you

tiful

I only wear jewellery
on days ending in -y.
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my favourite thing
IN MY WARDROBE IS JEWELLERY

(they always fit me)
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I like my money where I can see it: 
around my neck, wrists and fingers.

dare

out

to stand
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H A N D G E M A A K T E 
A M B A C H T

Marco Bicego
De creaties van Marco Bicego onderscheiden 
zich door enerzijds het unieke, handgemaakte 

vervaardigingsprocedé, maar ook door de ‘perfecte 
imperfectie’ van de stukken. “De onvolmaaktheid van 

de natuur maakt haar volmaakt”: deze visie wordt 
doorgetrokken in alle collecties. De juwelen zijn 

moderne kunstwerken met diamanten, edelstenen en 
18-karaats goud, gecreëerd met traditionele technieken.
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De kenmerkende handgravure van het merk is gemaakt 
met de traditionele Bulino. Een oeroud hulpmiddel 
bedacht voor de kunst van het vak, dat het goud een fijne 
geborstelde textuur geeft. De afwerking onderscheidt 
Marco Bicego van andere merken, en maakt elk stuk echt 
uniek.

Marco Bicego zelf is nog steeds betrokken bij alle facetten 
van het proces: een prachtig bewijs van zijn liefde voor de 
ambacht, de materialen en de haute joaillerie. 

De creaties van Marco Bicego onderscheiden zich door 
enerzijds het unieke, handgemaakte vervaardigingsprocedé, 
maar ook door de ‘perfecte imperfectie’ van de stukken. 
“De juwelen weerspiegelen de onvolkomenheden van de 
natuur en haar veelzijdige schoonheid: tijdloze klassiekers”.

In de Veneta-regio in Italië, die bekend staat als het centrum van de Italiaanse 
goudsmederij, komen de collecties van Marco Bicego tot leven. De juwelen 

worden hier stuk voor stuk handgemaakt in ateliers door meesters in het vak. 

CASTEUR OP BEZOEK IN HET 
ITALIAANSE ATELIER

Marco Bicego
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PomellatoE V E N T

De avantgardistische stijl van Pomellato zag zo’n 50 jaar geleden het 
levenslicht, toen ze als eerste baanbrekende merk ‘prêt-à-porter-juwelen’ 
creëerden, die vrouwen iedere dag konden dragen. We inspireerden onze 

klanten tijdens een Pomellato-event, om hen nog meer ideeën te geven hoe ze 
de juwelen kunnen dragen en combineren.

Daar waar vrouwen tot dan enkel juwelen droegen bij  
speciale gelegenheden, kregen vrouwen eind jaren ’60 
meer macht en meer financiële onafhankelijkheid. 
Juwelen werden iets wat iedere dag gedragen kon worden, 
en op die nood speelde het merk sterk in. De kracht van 
de vrouw is de grootste inspiratie van het iconische  
Pomellato. Juwelen die iedere vrouw doen stralen, onge-
acht haar leeftijd of afkomst: stijl kent geen rang of stand.

Zo ontstond Pomellato, dat vandaag women empower-
ment nog steeds hoog in het vaandel draagt. Daarmee 
onderscheidt het merk zich, en dat is tevens de reden 
waarom veel vrouwen Pomellato trouw blijven: ze koesteren 
hun geschiedenis en blijven trouw aan Pomellato’s stijl, 
creativiteit en vernieuwing.
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HET BESTE IN DE MIX
Casteur verrast je graag met innoverende merken, ongeëvenaarde kwaliteit en tijdloze 

inspiratie. Met de collecties van Young en Exclusive, in een mix tussen eigen creaties 
en creaties van gekende merken. Met statement stukken en juwelen die als een tweede 

huid je stijl kracht bij zetten. Wordt net als wij geïnspireerd door onze collecties.

the best of    two worlds
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L O T U S  C O L L E C T I O Nole lynggaard
De collectie ademt een luxueuze bohémien sfeer, met een rijkdom aan 

kleuren en zachte lijnen. De collectie is geïnspireerd op de zachte vormen van 
de Lotusbloem, met gouden bladeren gevouwen rond een grote cabochon-

geslepen edelsteen in een groot aantal schitterende tinten.
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S N A K E S  C O L L E C T I O Nole lynggaard

De Snakes-collectie van Ole Lynggaard is gemaakt van 18-karaats goud en 
zorgvuldig met de hand gesatineerd. De slangen wikkelen zich elegant om de 
pols en vingers, en passen naadloos bij de andere geelgouden juwelen van de 

Ole Lynggaard-collecties. 
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E I N D E L O Z E  C O M B I N A T I E Sole lynggaard

Afneembare geelgouden 
hangers kunnen aan elke creool 

worden toegevoegd om een 
meer verfijnde look te creëren. 

Charlotte Lynggaard creërde deze prachtige robuuste creolen, oorbellen 
gemaakt van 18-karaats geel goud. De creolen zijn verkrijgbaar in twee 
maten en worden afzonderlijk verkocht. Ze worden ook mooi asymmetrisch 
of in paren gedragen.
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Ole Lynggaard en zijn echtgenote Karin gaven de 
liefde voor juwelen en de ambacht van goudsmid 
met de paplepel door aan hun kinderen Charlotte en 
Soren, die beiden in de zaak stapten, respectievelijk 
als creatief directeur en CEO. Charlotte’s stijl varieert 
van boyish tot bohemian, afhankelijk van hoe ze zich 
die dag voelt. Zo ontwerpt ze trouwens ook, met 
zichzelf in het achterhoofd. 

‘Alleen dan slaag ik in mijn missie. Als ik het zelf  
wil dragen, zit het goed.’ En wat ze dan precies graag 
draagt, is afhankelijk van haar bui en inspiratie, 
en die haalt ze voornamelijk uit andere vrouwen.

ole lynggaard
VA N  S C H E T S  T O T  S I E R A A D

77

casteurcasteur

76



v

Breitling is een toonbeeld 
van vakmanschap 

en technische 
uitmuntendheid, met 

metriculeuze aandacht 
voor details en 

afwerking.

AV I A T O R  8breitling
De horloges in de Aviator 8-familie zijn de gewaagde nieuwe 
gezichten van een iconische collectie. Het zijn briljante eigentijdse 
interpretaties van het ontwerp-DNA en de technische kenmerken 
van de horloges van Breitling’s eerste piloothorloges.
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N AV I T I M E R breitling
Al meer dan 65 jaar is de Breitling Navitimer één van ‘s 
werelds meest geliefde mechanische chronografen. 
Deze klassieker uit de 20e eeuw – gelanceerd in 1952 - 
staat wereldwijd bekend voor zijn kwaliteit en innovatie. 

Breitling maakt een 
horloge dat zowel volledig 
trouw is aan de oorsprong 

van de collectie als zeer 
vernieuwend. 

Vintage inspiratie in een 
modern jasje.

Breitling’s Navitimer is sinds 1952 een favoriet onder piloten 
en luchtvaartliefhebbers en combineert technische beheersing 
met een origineel ontwerp. Met Manufacture Breitling Calibre 
01, een echt embleem van betrouwbaarheid en prestaties, 
valt dit legendarische model op met zijn stalen kast en rode 
secondewijzer. Verkrijgbaar in staal, staal en goud, rood goud 
en andere wijzerplaatkleuren, zorgt de bidirectionele roterende 
ring voor een soepele en eenvoudige bediening van de beroemde 
circulaire luchtvaart-schuifregelaar.
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In de jaren veertig presenteerde Breitling 
zijn eerste collectie horloges, gedefinieerd 
door een nieuw esthetiek en elegantie. 
De nieuwe Breitling Premier-collectie 
combineert functionaliteit en stijl, levert 
kwaliteit, prestaties en een tijdloos 
ontwerp dat het erfgoed van het merk 
waardig is. Ze tonen een elegantie die 
beantwoordt aan hun historische naam, 
aangevuld met de karakteristieke kwaliteit 
en prestaties van Breitling.

De Breitling Premier horloges reflecteren hun geschiedenis 
met trots, met een moderne twist. Hun elegantie, prestaties 
en kwaliteit bieden alles wat van een Breitling-horloge 
kan worden verwacht: stijl, vastberadenheid en actie.

P R E M I E R .  E S T H E T I C  E L E G A N C Ebreitling
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S U P E RO C E A N  H E R I TA G Ebreitling
Dit model zag het levenslicht in 1957 als een statement van Breitling: na jarenlang ‘in the picture’ 
te staan als hét pilotenuurwerk, boorde Breitling met de Superocean de wereld van het duiken 
aan: ze produceerden een duikershorloge om aan te tonen dat hun precisie ook onder water 
standhield. Het model werd sindsdien steeds verder geperfectioneerd.

De Superocean Héritage anno 2019 heeft 
een doorsnee van 44 mm, een keramische 
draairing, indrukwekkende prestaties 
onder water én een ecologische boodschap. 
Want een deel van de opbrengst van dit 
Breitling-horloge gaat voortaan naar de 
werking van Ocean Conservancy, een 
organisatie die zich inzet voor het schoon 
houden van de oceanen.
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P R E M I E R  B E N T L E Y  C E N T E N A RYbreitling
Breitling en het Britse Bentley Motors genieten van de langste samenwerking ooit tussen een 
horlogemerk en een autofabrikant. Sterker nog, hun partnership dateert van 2003 toen Breitling 
for Bentley aanvang nam. Om het 100-jarige bestaan van Bentley te vieren, introduceert Breitling 
de Premier Bentley Centenary Limited Edition.

De Premier Bentley Centenary wordt aangedreven 
door Breitling’s manufactuur kaliber B01, met een 
gangreserve van maar liefst 70 uur. De wijzerplaat 
is het huzarenstuk. Geïnspireerd op het dashboard 

van Bentley, gemaakt van hout. 

ONE OF ...
In deze uitvoering is het horloge voorzien van een speciale 

lederen band met vouwsluiting. Het mechanisme is zichtbaar 
door een unieke transparante backcase afgewerkt met het 
Bentley-logo. De roodgouden versie is gegraveerd met een 

inscriptie van “ONE OF 200”, terwijl de stalen versie afgewerkt is 
met een inscriptie van “ONE OF 1000”.
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L E  G R A N D
T O U R

breitling

Juweliers Casteur & Breitling waren dit jaar de exclusieve horlogepartner 
van Le Grand Tour, als een ‘huwelijk van liefhebbers van schoonheid’. 

Autoliefhebbers en uurwerk-amateurs delen verschillende passies: 
vakmanschap, traditie, schoonheid in het lijnenspel. Voor de derde editie 

van de ‘Le grand Tour’ rally komen deze twee universums samen.

Georges Kern, CEO van Breitling, over waarom hij zelf oldtimerrally  
belangrijk vindt: “Deze samenwerking leek logisch, omdat fans van 

prachtige carosseries en horloges in vergelijkbare kringen evolueren. 
Breitling heeft zojuist de Aviator 8-serie gelanceerd, met een neo-vintage 

look en die zeker in de beste verkopen van het merk voor de komende 
jaren zal voorkomen. De rijke geschiedenis en vintage stukken worden 
gewaardeerd door nieuwe en oude verzamelaars. We zijn er trots op de 
officiële partner te zijn van rally’s zoals deze, die - met ongeëvenaarde 
passie - de erfenis van de gouden eeuw van de auto vieren. Net zoals 

Breitling-horloges, vertelt elke auto die op de wedstrijd wordt getoond 
een echt uniek verhaal.”

Casteur was vereerd en dankbaar dat ze in samenwerking met Breitling 
de exclusieve horloge-partner van Le Grand Tour rally mochten zijn!
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50 JAAR INSPIRATIE
Het Italiaanse juwelenmerk Pomellato vierde 
onlangs haar vijftigjarig bestaan. Op die relatief 
korte termijn is het uitgegroeid tot één van 
de grootste en beroemdste merken ter wereld, 
dankzij een unieke cocktail van idealisme, durf, 
creativiteit, kleur, avant-garde en vakmanschap. 

Na uren van nauwgezette arbeid komen de 
creaties van Pomellato tot leven in hun collecties. 
De synergie van een creatief  ontwerp en het 
vakmanschap van een goudsmid maakt hun 
ontwerpen tot rebelse, kleurrijke creaties die iedere 
vrouw doen stralen.

Iconica
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In de Italiaanse ateliers van Pomellato hebben vakmanschap 
en de feilloze afwerking van ieder juweel de absolute prioriteit. 
Ze blijven al 50 jaar trouw aan hun kernwaarden: creativiteit, 

ambachtelijkheid en eigentijdsheid. Kom deze prachtige nieuwe 
stukken bij ons ontdekken: deze juwelen zijn voor de Belgische 

markt uitsluitend bij Juweliers Casteur beschikbaar. 

Iconica
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Een transformatie van goud naar comfortabele juwelen 
die op verschillende manieren kunnen gedragen 

worden en als tweede huid aanvoelen. De nieuwe lijn 
is een eerbetoon aan de eerste juwelen van Pomellato 

met de lichtste flinterdunne ketting. Een sterk ontwerp 
gecombineerd met verfijnd vakmanschap.

Brera
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Nudo is een eindeloze verrassing van kleur en stijl die klaar is 
om indruk te maken. Het embleem van de moderne ring die 

elke vrouw in haar collectie wil hebben. Een vloeiende elegantie, 
aangewakkerd door eigentijdse stijliconen.

Nudo Sautoirs
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Krachtig en harmonieus danst de geest van Tango op het sublieme 
ritme van heldere en gepolijste pracht. Verrassende ensembles van 
roosgeslepen diamanten in pavé-zettingen zorgen voor een unieke 

creatie met een exclusieve allure.

Tango

casteur
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In totaal zijn er 17 nieuwe 
Diver 300M-modellen, 
waaronder 8 in staal, 8 in een 
mix van staal en goud, en één 
model in Sedna™ goud. 

HOGE 
NIVEAUS VAN 
PRECISIE, 
PRESTATIES 
EN WEER-
STAND

OMEGA

style statement

De Omega Seamaster werd voor het eerst 
geïntroduceerd ter gelegenheid van de honderdste 

verjaardag van het merk in 1948. Vandaag wordt het 
model, specifiek bedoeld voor gebruik in de oceaan, 

nog steeds gezien als het perfecte horloge 
voor professionele duikers.

De Seamaster-modellen van Omega zijn volledig 
waterdicht, anti-magnetisch en functioneren 
nog steeds op grote diepte: zo was de Seamaster 
300 het officiële horloge van de Britse marine, 
en droeg zelfs Jacques Cousteau steevast 
Omega Seamasters tijdens zijn vele duiktrips en 
experimenten. De wijzerplaat is herkenbaar aan 
het golvenpatroon. Wijzerplaat en lunette zijn in 
ceramica uitgevoerd. Het uurwerk is ook voorzien 
van het co-axial binnenwerk en is ook zichtbaar 
langs de achterkant.

OMEGA  SEAMASTER
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OMEGA SPEEDMASTER

OMEGA

dark side of the moon

De Apollo 8-astronauten waren de eerste mensen die de ‘donkere kant’ van de 
maan met hun eigen ogen zagen. De zwarte keramische Speedmaster Dark Side 

Of The Moon is een eerbetoon aan hun pioniersgeest en aan de Speedmaster 
Professional chronografen die door elke Apollo-astronaut worden gedragen.

M A K E  I T  Y O U R  M I S S I O Nomega
Al meer dan een halve eeuw is de OMEGA Speedmaster getuige geweest van 
gebeurtenissen die de grenzen van fysiek uithoudingsvermogen en menselijke moed 
hebben getest, waaronder de eerste bemande maanlanding in juli 1969 en elke 
maanmissie sindsdien.

ONGEËVEN-
AARD OP 

AARDE EN IN 
DE RUIMTE
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DYNAMISCH EN VEELZIJDIG
Van drukke werkdag naar stijlvol 
avondje uit: De Omega Constellation 
past zich moeiteloos aan jouw drukke 
levensstijl aan. 

ENKEL HET BESTE
Elk deel van het design werd 

zorgvuldig vervaardigd en 
samengesteld. Omega staat 

garant voor de puurste 
elegantie en kwaliteit.

ONE OF 
THE MOST 
ICONIC 
LADIES’ 
WATCHES IN 
THE WORLD

OMEGA
CONSTELLATION

OMEGA

elegance remastered
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De nieuwe modellen, verkrijgbaar in 38 mm, 34 mm of 28 mm, hebben een prachtige 
horlogekast en een naadloze integratie met de armband. Niet alleen mooier en 

vrouwelijker maar ook praktischer voor dames met slankere polsen. 

SEAMASTER AQUA TERRA

EEN PERFECTE 
MATCH VOOR 

VROUWEN 
MET EEN 

LIEFDE VOOR 
ELEGANTIE

OMEGA

elegance remastered
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Diamanten die dragen als een tweede huid. 
Onverwachte combinaties die ons hart sneller doen slaan.

F RO M  W O M A N  T O  W O M A Nmy twin

Onverwachte combinaties van verschillende slijpvormen brengen 
een harmonieus duet van eindeloze liefde. Waar de ene tegen-
stellingen ziet, ziet de andere overeenkomsten. Opposites attract.

EINDELOZE LIEFDE
De peervorm en de smaragdvorm komen prachtig tot 
hun recht in deze opvallende combinatie. Sensueel 
en sprankelend gecombineerd met gestileerd en 
hypnotiserend: de stenen lijken elkaars gezelschap 
op te zoeken, zonder elkaar ooit aan te raken. 
Een prachtige symbolisering van ontluikende liefde, 
voor altijd meant to be. 

Messika
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Een medaillon waarin de gekende Move-diamanten van 
Messika speels hun weg zoeken. Een talisman voor het 

verleden, het heden en de toekomst.

# T RY Y O U R L U C Klucky move

MAKE IT YOURS
De veelzijdige collectie kan worden gegraveerd met namen, een 

belangrijke datum of een persoonlijke boodschap. Draag de medaillons 
ook omgekeerd voor een extra twist: een aantrekkelijke, speelse collectie 

met een fijn contrast tussen de delicate medaillons en de sterke, 
geometrische vormen van de juwelen. 

casteur
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F O R  T H E  W I L D  A T  H E A RTdesert bloom
De kracht van de natuur vereenzelvigd in een 
juweel: dat is wat Valerie Messika met de Desert 
Bloom collectie teweegbrengt. Diamanten die als 
totems elkaar kracht bijzetten, ontwerpen die ons 
doen wegdromen naar de Noord-Amerikaanse 
open vlaktes. Born to be wild. 

Adem de free spirit van de 
natuur en breng ze tot leven 

met de Desert Bloom collectie. 
Bohemian chic, vol verbeelding, 

en met sterke roots. Een toonbeeld 
van vrouwelijke kracht 

en elegantie.
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Messika is een typisch voorbeeld van het familiebedrijf. Van vader op dochter 
wordt de passie voor diamanten van generatie op generatie doorgegeven. 

FA M I L I E T R A D I T I E  E N  A M B A C H Tcraftmanship
André Messika, de vader van Valérie, en oprichter van 
Messika Joaillerie, is één van de grootste figuren ter 
wereld in de diamanthandel. Al vanaf jonge leeftijd werd 
Valerie ondergedompeld in een wereld van schittering, 
en samen met haar vader leerde ze diamant liefhebben. 

Door in 2005 te kiezen voor het openen van haar eigen 
merk, zet ze de familietraditie verder. Ze focust zich 
resoluut op design en moderniteit voor vrouwen die 

zichzelf als prioriteit zien, met een ‘emancipatorische 
visie’ op de diamant: “Ik maak juwelen voor elke dag. 
Ik wil vrouwen hun uitstraling versterken, en het 
vertrouwen in zichzelf schenken.” 

Om haar droom te vervullen, omringt ze zichzelf met 
haar familie en vrienden. Ze overlegt dagelijks met haar 
vader en maakt gebruik van zijn jarenlange ervaring; 
haar man is algemeen directeur van het bedrijf, haar 

neef is haar artistiek directeur en haar beste vriend is de 
marketingdirecteur. 

Ze heeft binnen haar bedrijf een tweede familiekring 
gecreëerd: “Messika is een verhaal van passie en ambitie. 
Nooit zou mijn succes zo compleet zijn geweest zonder 
de hulp van mijn trouwe collega’s en mijn teams, die ik nu 
beschouw als één geweldige familie. Zonder hen zou dit 
allemaal niet mogelijk zijn.”

Valerie investeert al haar energie onvoorwaardelijk in 
haar merk. Ze maakt fijne sieraden die steeds innovatiever 
en gedurfder worden. Haar visie is duidelijk: bij Messika 
mag een diamant niet opgesloten worden in een kistje 
of een juwelendoos; ze moet vrouwen vergezellen in 
hun dagelijkse leven en ook op speciale momenten; ze 
moet één zijn met het lichaam en de huid van zij die haar 
draagt. 
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Heure H

In 1996 zag de Heure H 
van Hermès het daglicht. 

Meteen een klassieker, door 
de herkenbare H-vormige 

horlogekast en de 
prachtige, verwisselbare 

lederen armband.

TIJDLOZE STIJL EN TECHNIEK
De horloges van het huis Hermès zijn stuk 
voor stuk iconische ontwerpen met een 
hoge herkenbaarheid, een onmiskenbare 
stijl en een tijdloze klasse. Nieuw is de kast 
in rosé verguld en een zwarte of étoupe 
band met geperforeerd motief. 
Een aanrader om te komen ontdekken!
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Het Arceau-uurwerk bevat veel subtiele details: schuine cijfers 
op de wijzerplaat die het verstrijken van de tijd symboliseren, 

aanzetten die de vorm van stijgbeugels lijken te hebben… 
Klassieke elegantie die geïnspireerd is op de wereld van de 

paardendressuur.

GEDURFD ANDERS
Dit nieuwe model in roestvrij staal, met een diameter 
van 40 mm, heeft een gekorrelde,  antracietkleurige 
wijzerplaat, crèmekleurige cijfers en wijzers, en een 

stijlvol bandje uit Barenia-kalfsleder. 

Arceau

119

casteurcasteur

118



Een vierkant binnen een rechthoek creëren? Makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar het lukte Henri d’Origny door zich te laten inspireren 

door de schakels van de Chaîne d’Ancre. 

2019, THE GOLDEN YEAR
Hoewel Hermès lang trouw is gebleven aan klassieke soberheid van roestvrij 

staal, durft het Huis vandaag ontwerpen in geel goud te gaan verkennen. 
De Cape Cod werd uitgebracht in twee versies waarbij goud centraal staat. 

Het nieuwe hoodstuk van Hermès Horlogerie wordt geschreven in gouden letters. 

Cape Cod
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EEN STIJLSTATEMENT AAN DE POLS
Klassiek, hedendaags, gekleed of sportief: 
uw outfit is pas helemaal af met een 
prachtig luxehorloge.

WATCHES 
ARE A MAN’S 
FAVOURITE 
JEWELLERY

ICONIC

watches
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a promise 
made 
forever

Trouwjuwelen zijn meer dan enkel de verlovings- en 
trouwringen. Ook de oorbellen die precies bij je jurk passen, 
een halsketting die je hals perfect flatteert en die allemaal ook 
nog eens matchen met je ring? Geen probleem bij Casteur. 

VERLIEFD • VERLOOFD • 
GETROUWD • VOOR ALTIJD
Je juwelen moeten op je trouwdag net zo gracieus en 
oogverblindend mooi zijn als jij. Maar over 5, 10 of 15 jaar moet 
je ze nog steeds met evenveel plezier dragen, en met een warm 
hart terugdenken aan de herinneringen van jullie mooiste dag. 
Juwelen moeten naadloos aansluiten bij je eigen stijl, en je het 
gevoel geven dat ze het verlengde van jezelf zijn die dag. 
Casteur helpt je kiezen voor de juiste juwelen die de tand 
des tijds met verve zullen doorstaan.

Carolina
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A MATCH MADE IN HEAVEN
De meest onvergetelijke dag uit je leven vraagt om perfectie. De wauw-jurk, de meest 

romantische feestlocatie, de meest memorabele openingsdans én de schitterendste 
trouwjuwelen. Elias had Anne ten huwelijk gevraagd met een verlovingsring van Casteur, 

dus het was vanzelfsprekend voor Anne dat ze ook voor haar trouwjuwelen op hun expertise 
beroep zou doen. “Hilde en Stefaan herkenden me aan mijn verlovingsring, kan je nagaan. 

De toon was meteen gezet, en samen gingen we op zoek naar de perfecte trouwjuwelen. Met 
een foto van mijn jurk, mijn Pinterest-bord vol kapselinspiratie en met mijn beste vriendin als 

hulplijn op Whatsapp begonnen we aan de zoektocht.”

“Ik denk vol warme gevoelens terug aan onze mooiste dag, en zal dankzij mijn 
trouwjuwelen van Casteur nog lang kunnen nagenieten van de herinneringen!”

A N N E  &  E L I A Shet verhaal van
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PASSEN, PROBEREN, KIEZEN
“We kwamen na een tijdje uit op twee heel verschillende 
sets juwelen: eentje met parels en diamanten, en eentje wat 
klassieker, met enkel diamanten. Beiden spraken me erg 
aan, maar die met de parels net dat ietsje meer. Ook Hilde 
en Stefaan waren meer fan van het setje met de parels, en 
na er een nachtje over te hebben nagedacht, belde ik hen de 
volgende dag met mijn definitieve keuze.”

“Het ‘probleem’ aan winkelen bij Casteur is dat er zo ongelofelijk veel 
keuze is. Gelukkig bieden Hilde, Stefaan en hun team een luisterend 

oor en gaan ze écht op zoek naar wat er perfect bij jou en je stijl past. 
Smaken verschillen, maar door hun expertise weten ze heel goed wat er 

gaat ‘werken’ en wat niet.” 

E T  L E S  C O U L E U R Sles gouts
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Casteur blijft investeren in hun in-house expertise: door de uitbreiding en verdere professionalisering van 
ons horloge-atelier houden we zelf  de controle over uw herstelling en verkorten we de wachttijden sterk 

t.o.v. uw uurwerk terug naar de fabrikant opsturen.

I N  H E T  H A RT  VA N  D E  T E C H N I E Kmechanische uurwerken

Mechanische horloges leven. Ze hebben een balans, 
als een pendule, die als de hartslag is, en waardoor er 
leven inkomt. Je kunt hem horen en voelen: het is een 
micromachine met een hart.

NOTHING BUT THE BEST
Ondanks de technologische en digitale evoluties van 
de voorbije eeuw, is het mechanisme van een horloge 
sinds het begin der tijden quasi identiek gebleven. Toch 
zorgt een designerstuk voor de nodige innovatie, zonder 
aan de basisprincipes te raken. Mechanische horloges 
zijn erg geliefd bij mannen die meer dan gemiddeld 
geïnteresseerd zijn in wat ze om hun pols hebben, en er 

de meerwaarde van begrijpen. Ze zijn geïnteresseerd in de 
geschiedenis, de techniek of de verzamelwaardigheid van 
het horloge.

Mechanische horloges bevatten uurwerken waarbij er 
geen enkel elektrisch onderdeel aan te pas komt. De 
uurwerken bestaan gemiddeld uit 50 tot 350 verschillende 
onderdelen, deze onderdelen zijn met de hoogste precisie 
geproduceerd en vanwege het formaat ook fragiel. 
De haute horlogerie is een vak apart, en een herstelling 
kan niet zomaar door elke juwelier gebeuren. Enkel de 
daartoe specifiek opgeleide horlogemakers kunnen (en 
mogen) zich aan deze minutieuze opdrachten wagen.

HET GEHEIM VOOR 
EEN LEVEN LANG 
DRAAGPLEZIER

Net zoals uw wagen, heeft uw mechanische 
horloge ook regelmatig een onderhoud nodig.

Om het uurwerk goed functionerend te houden dient 
het voorzien te worden van diverse smeermiddelen, 
die ervoor zorgen dat de weerstand zo laag mogelijk 
is en dat het uurwerk zo accuraat mogelijk loopt.

De smeermiddelen binnen in het uurwerk hebben 
echter een bepaalde levensduur: wanneer de termijn 
verstreken is, moeten de smeermiddelen vervangen 
worden om het goed functioneren van het horloge te 
kunnen blijven garanderen. 

Het vervangen van de smeermiddelen dient gedaan 
te worden door een gediplomeerde uurwerkmaker. 
Hierbij zal het uurwerk volledig gereinigd worden, 
en waar nodig voorzien van de juiste smeermiddelen. 
Dit onderhoudsinterval hebben wij vastgesteld op 
4 tot 5 jaar. Na deze termijn zal de smeercapaciteit 
van de smeermiddelen afnemen en uiteindelijk 
resulteren in extra slijtage. Deze slijtage zal het 
op tijd lopen van het uurwerk onherroepelijk 
negatief beïnvloeden. Hou ook rekening met grote 
temperatuursverschillen, die de levensduur van de 
smeermiddellen kunnen beïnvloeden.

131

casteurcasteur

130



Een belangrijker aspect van onze service na verkoop is het 
resetten of  demagnetiseren van horloges. Gelukkig hebben we in 
ons team gediplomeerde horlogemakers die gewend zijn met dit 
soort klachten om te gaan, en hebben we de knowhow en juiste 
apparatuur in huis om zoiets snel te verhelpen. 

Eén van onze klanten vertelde ons onlangs over haar mechanische 
uurwerk van Longines, die de laatste tijd een paar minuten per 
dag begon achter te lopen. Bij navraag bleek dat ze elke avond 
haar horloge op haar iPad legde. Toen werd het ons duidelijk: 
het magnetisme binnenin de iPad ontregelt de precisie van haar 
mechanische horloge. 

Andere zaken zoals tablets, mobiele telefoons, speakers, en zelfs 
medische scanners houden een gevaar in voor mechanische 
horloges. Hun magnetische aantrekkingskracht ontregelt het 
binnenwerk, wat zich uit in een klok die voor of achter begint 
te lopen. In een omgeving waar magnetische spanningen overal 
aanwezig zijn, krijgen onze mechanische horloges het soms 
moeilijk. 

Uiteraard bedenken fabrikanten oplossingen om het probleem 
van magnetisme tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld een horlogekast 
waarbij de magnetische straling niet kan doordringen tot bij het 
gangwerk, en die dus fungeert als een Kooi van Faraday. 

DE STRIJD TEGEN HET 
MAGNETISME

Eén van de eerste uurwerkfabrikanten die het probleem 
van magnetisme probeerde tegen te gaan was Omega, 
dat reeds in 1925 een uurwerk op de markt bracht dat 
trots de aanduiding ‘Anti-Magnetique’ droeg. 
Hun oplossing was echter niet ideaal: het volume van 
het horloge nam, door gebruik van extra bescherming, 
veel toe. Andere evoluties volgden: in 2008 bracht 
Omega een co-axiaal gangwerk uit met een siliconen 
Si14 balansveer, en onlangs ontwikkelde Tag Heuer een 
spiraalveer uit koolstof, een stof die van nature niet-
magnetisch is. Koolstof is een niet-magnetisch element 
dat erg duurzaam is, licht, en ongevoelig voor de 
zwaartekracht. De Swatch Group op hun beurt (makers 
van o.a. Omega, Longines, Rado, Certina en Tissot) 
ontwikkelden een balansveer uit Nivachron: goedkoper 
in fabricage dan silicium, maar wel antimagnetisch, 
en resistent tegen temperatuursveranderingen en 
schokken.  Al deze hoogtechnologische evoluties en de 
continue research in de sector, beloven een permanente 
oplossing voor dit probleem in de nabije toekomst. 

TECHNOLOGISCHE 
ONTWIKKELINGEN 
TEGEN DE 
INVLOED VAN 
MAGNETISME
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ELEGANCE
IS AN
ATTITUDE
Moeilijk om te missen: 
de herenhorloges van Longines 
ademen elegantie en klasse 
uit. Niet onterecht is de slogan 
van het merk ‘Elegance is an 
attitude’. 

LONGINES

sporting elegance
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Marco Bicego
Vakmanschap, kwaliteit, traditionele technieken en 
een ongeëvenaard gevoel voor stijl en creativiteit: 
dat zijn de kernwaarden van de juwelencollectie van 
Marco Bicego. Het merk past perfect bij het DNA 
van Casteur: er wordt steeds bewust gekozen voor 
ambacht, kwaliteit en passie, en de juwelen zijn 
verfijnd, handgemaakt en nét dat tikkeltje ‘anders’.

Charmante gouden bloemen geïnspireerd op de iconische Lunaria-
collectie geven een romantische, dromerige twist aan de juwelen.

L U N A R I A  P È TA L I
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Marco Bicego

S P R A N K E L E N D E  D I A M A N T E N  I N 
FA N TA S I E R I J K E  J U W E L E N

Eenvoudige, natuurlijke elegantie.
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De Chanel Première Rock Edition Noire is, zoals de naam al doet vermoeden, een zwarte 
schoonheid. De weelderige zachte kettingarmband is verweven met zwart leer voor een look die 

luxueus urban chic is. Zelfs de wijzerplaat van het horloge is in zwarte lak.

T I M E L E S S  P E R F E C T I O Npremiere
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Dit jaar verwelkomde de Chanel Première-collectie haar nieuwste exclusieve lid: de Première Velours, 
een meesterwerk van vakmanschap met een uniek ontwerp. Dit moderne horloge is verkrijgbaar met een 

wijzerplaat bezet met 116 briljant geslepen diamanten en beschikt over een 18-karaats geel gouden kast met 
een zwarte fluweelzachte rubberen band.

EEN SYMBOOL VAN VERFIJNING
Het uurwerk Première Velours is een moderne en ultieme heruitvinding van de 

Première Classic die in 1987 is gemaakt en geïntroduceerd.

H A U T E  C O U T U R Epremiere velours
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Coco Chanel probeerde steeds haar grenzen te verleggen, 
en elementen te mixen die op het eerste zicht verrassend lijken, 
maar die net haar stijl zouden definiëren. 

C H A N E L ,  G E D U R F D 
E N  E I G E N Z I N N I G DE CHANEL STIJL IS UNIEK

Ze hield ervan gewaagde combinaties uit te proberen en 
de grenzen van die paradoxen af te tasten. Zo ontdekte 

Chanel eindeloos veel mogelijkheden om jezelf te zijn, 
om je eigen stijl te ontwikkelen. Durf en eigenzinnigheid 

zijn dan ook de codewoorden in het heelal van Chanel.
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I T ’ S  A L L  A B O U T  S E C O N D S

T H E  N E W  J 1 2
I T ’ S  A L L  A B O U T

S E C O N D S

Chanel
In één seconde nemen we belangrijke beslissingen, 
beleven we intense emoties, vangt onze blik die 
van een ander, komt er nieuw leven in de wereld, 
veranderen we de koers naar onze bestemmingen.

J12: BEVRIJD, KLASSIEK, HEDENDAAGS
Schoonheid, klasse, en ongeëvenaarde stijl: het 
nieuwe J12 horloge van CHANEL. Met een Calibre 
12.1, een zelfopwindend mechanisme dat exclusief 
gemaakt werd voor CHANEL, is het J12-horloge 
gemaakt voor ontmoetingen zoals deze. De ideale 
metgezel voor elke seconde. Tijdens de Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève, in november 2019, werd 
de J12 voor de zesde keer bekroond in de categorie 
dameshorloges.

De J12 combineert een sportief  design 
met een kostbaar materiaal: high resitant 

keramiek dat gefabriceerd wordt in de 
fabriek in Zwitersland. Het veroudert 

niet, is krasvrij, blijft glanzend en heeft 
een zacht draagcomfort omdat het je 

lichaamstemperatuur aanneemt
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Behalve de symbolen, codes en iconen, speelde 
Coco Chanel met paradoxen. Ze hield ervan 

spanning te creëren tussen twee tegenovergestelde 
elementen. Bijvoorbeeld de eenvoudige lijn van 

een klein zwart jurkje met een overvloed aan 
parelsnoeren of  een barokke ketting. Het echte 

verschil van CHANEL is het creëren van looks 
met de uitgangspunten van paradoxen.

CHANEL
PARADOXEN 

EN ALLURE

Het CODE COCO horloge is een prachtige weerspiegeling van de verschillende codes die in 
Chanel’s werk terug te vinden zijn: het matelassé-effect van de band, die aan haar klassieke 
leders doet denken; het iconische slot dat we kennen van haar 2.55 handtas, en de diamant op de 
wijzerplaat die één van Coco’s favoriete stenen was.

H E L L O  C O D E  C O C OChanel
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Met de Mini Sweety collectie maak je keer op keer 
nieuwe, speelse looks.

Draag er één, of combineer er meerdere. Trop is nooit te veel als er zo veel keuze 
is om jezelf elke dag opnieuw te verrassen.

P L AY F U L  C O L O U R S  A N D  S H A P E Smini sweety

Voor elke vrouw wat wils: 50 kleuren in verschillende 
afmetingen en vormen, voor welke stijl je ook verkiest. 
Creëer je eigen harmonie door een combinatie van 
kleuren samen te stellen en de volgende dag helemaal 
anders opnieuw samen te stellen, afgestemd op de 
gelegenheid, je smaak, je humeur, je persoonlijkheid. 
Wat je ook kiest, het resultaat zal altijd kostbaar en 
uniek zijn.

50 3
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De gouden randen accentueren en versterken de stenen, met knappe 
lijnen en een overduidelijk stijlgevoel.

mini nicki

Een ode aan Nicki, de moeder van ontwerpster Laurence. Steeds geinspireerd door diens stijl en 
presence, creërde ze een sterk design, met experimentele vormen en onverwachte lijnen.

T H E  G L A M O U RO U S  7 0 s  A N N O  2 0 2 0
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mini waves

Een verleidelijke, golvende vorm die de reflectie van het licht versterkt. Vanwege hun kleinere 
vorm zijn Mini Waves-ringen perfect stapelbaar, of  elegant apart te dragen.

De Mini Waves ringen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren goud, 
gecombineerd met witte, bruine of zwarte diamanten.
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TAG HEUER

creator of icons

NIEUW EN BRUTAAL, SOBER EN 
EENVOUDIG, KLASSIEK EN TIJDLOOS. 
Dit was het horloge zoals het Jack Heuer voor 
ogen stond toen hij in 1963 de Carrera ontwierp. 
Inmiddels is de chronograaf uitgegroeid tot een 
icoon binnen de collectie van Tag Heuer.

CARRERA:
BEZETEN 

DOOR 
PRECISIE, 

TOT IN DE 
DETAILS
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TAG HEUER

De Aquaracer, het ultieme sportuurwerk geïnspireerd op de onderwaterwereld, met een 
roestvrijstalen kast met een diameter van 43 mm en voorzien van een metalen band.

T H E  U L T I M A T E  S P O RT S W A T C Haquaracer

creator of icons
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De TAG Heuer Formula 1 is het 
ultieme racemodel van TAG Heuer, 
synoniem voor prestaties en 
snelheid. De Formula 1-collectie is 
ontworpen voor een leven op hoge 
snelheid, op én naast het circuit. 

De geavanceerde technologie is 
geïnspireerd op de extreme prestaties 

van Formule 1-teams en wordt gedragen 
door kampioenrijders over de hele wereld. 

De horloges zijn sterk genoeg voor de 
professionals, maar comfortabel genoeg voor 

dagelijks gebruik dankzij het gloednieuwe 
keramische materiaal dat speciaal voor deze 

kleurrijke lijn is ontwikkeld.

FORMULA 1

TAG HEUER

creator of icons
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stationsstraat 22-24-26 • 8790 waregem
info@casteur.be • www.casteur.be

t 056 60 19 51

Bigli
Breitling

Casteur by Casteur
Chanel

Coeur de Casteur
Hermès

Longines

Omega
Marco Bicego

Messika
Ole Lynggaard

Pomellato
Tag Heuer

Utopia

Anne Zelien
Balmain

Casio
Casteur by Casteur

Certina
Cluse

Coeur de Casteur
Diamanti Per Tutti

DoDo 
Hugo Boss

Ice Watch
I.Ma.Gi.N.
Longines

Rado
Souvenirs de Pomme

Tag Heuer
Tissot

Tommy Hilfiger 
5 Octobre

e x c l u s i v e 
s e l e c t i o n

y o u n g 
c o l l e c t i o n
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