
Chrono Watches 
Building relations over time 

 
Een horloge kan veel meer zijn dan een instrument om simpelweg de tijd vanaf te 
lezen. De uitstraling van een horloge vertelt iets over de identiteit van de drager. En in 
het geval van Chrono Watches zegt een horloge minstens zoveel over degene die het 
heeft gegeven. 
 
In een voormalige horlogeschool in het Zwitserse Solothurn worden al ruim 25 jaar horloges 
van kwaliteit ontworpen en geproduceerd. Horloges die onder meer dienst doen als 
reclamemedium voor producten of bedrijven. Vrijwel elk idee kan worden geïmplementeerd 
dankzij een uitgebreid team van technici en dankzij de kennis en ervaring die men hier sinds 
1981 heeft opgebouwd. De naam van een bedrijf, een afbeelding van het product of een 
logo. Dit alles kan op een elegante manier onder de aandacht worden gebracht in de vorm 
van een horloge. Een horloge dat wordt gedragen door personen waar je waardering voor 
hebt en die op hun beurt een horloge dragen waarop ze kunnen vertrouwen. 
 
De horloges van Chrono Watches worden geproduceerd in het Zwitserse Solothurn en 
dragen derhalve het kwaliteitskenmerk ‘Swiss Made’. Deze term zegt veel, zo niet alles over 
de kwaliteit van een horloge. Het label ‘Swiss Made’ is wereldwijd synoniem aan kwaliteit en 
aan het gebruik ervan zijn strenge voorwaarden verbonden. Op deze manier houden de 
Zwitserse horlogemerken hun uitstekende reputatie die zij in de loop van eeuwen hebben 
opgebouwd in stand. 
 
De horloges van Chrono Watches worden gemaakt door een onafhankelijk familiebedrijf dat 
zich flexibel weet op te stellen. Hierdoor kan het snel en efficiënt inspringen op heersende 
trends en is het in staat om horloges te produceren die voldoen aan de specifieke eisen die 
de afnemer eraan stelt. Het bedrijf investeert in de lange termijn waardoor de knowhow op 
het gebied van technologie en marketing helemaal up-to-date zijn. Veel wereldwijd bekende 
merken maakten hun relaties al blij met horloges van Chrono Watches. 
 
Wie kiest voor een horloge van Chrono Watches, heeft de vrijheid om dit geheel naar eigen 
inzicht vorm te geven. Dat begint al bij de basis van het horloge: het uurwerk. Er is een 
mechanisch uurwerk verkrijgbaar, maar er is ook keus uit kwartsuurwerken voor zowel 
dames- als herenhorloges. Verder is er een veelheid aan kasten, banden en wijzerplaten, 
maar ook in de details is veel variatie mogelijk. Te denken valt aan een gravure in het 
achterdeksel, een logo op de wijzerplaat of een logo in de kroon van het horloge. Door de 
vrijwel onbeperkte mogelijkheden wordt een horloge gecreëerd dat vrijwel naadloos aansluit 
bij de uitstraling van de opdrachtgever. 
 
 
Voor meer informatie: 
Van Dijke Trading (Addy van Dijke) 
Ewislaan 22 
1852 GN Heiloo 
T072 – 532 13 62  
info@vandijketrading.nl 
www.chronowatches.nl 
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