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G-SHOCK introduceert zijn nieuwe BLACK & WHITE Skeleton-collectie
Futuristisch minimalisme gecombineerd met het iconische G-SHOCK-design

DW-5600SKE-7ER, GA-700SKE-7A, GA-2100SKE-7A GA-100SKE-8A, GA-2000SKE-8A, GA-900SKE-8A

Amstelveen, 24 februari 2021 – G-SHOCK introduceert maar liefst zes nieuwe modellen
in de populaire Skeleton-horlogelijn met transparante banden en kasten. Door zijn
trendsettende nieuwe stijlen te voorzien van een tijdloos zwart-wit kleurenschema
heeft de horlogemaker zijn populairste modellen uitgerust met een minimalistische,
futuristische look.  
 
De grondlegging voor de futuristische beweging gebeurde meer dan honderd jaar geleden in
het Manifesto of Futurism, het eerste document waarin officieel werd gepleit om moderne
technologie als een kunstvorm te beschouwen. Door de hele moderne popcultuur heen is
futurisme in kunst en design terug te vinden, van film en muziek tot mode en architectuur. Het
designconcept achter deze nieuwe interpretatie van de Skeleton-serie doet denken aan de
klassieke science-fictionfilms, met een perfecte balans tussen de originele Skeletons en een
postmoderne must-have accessoire.
 
Voor de ontwikkeling van de nieuwe Skeleton-serie liet G-SHOCK zich inspireren door de
aantrekkingskracht van de toekomst en de huidige minimalismetrend. Beide elementen zijn
terug te vinden in het design van de zes populairste trendsettende modellen (de GA-900SKE,
GA-110SKE, GA-2000SKE, DW-5600SKE, GA-700SKE en GA-2100SKE), waarmee de
nieuwe BLACK & WHITE Skeleton-reeks een eenduidig statement maakt.

   GA-2100SKE         GA-900SKE

De twee analoog-digitale modellen – de GA-900SKE en de GA-2100SKE – zijn de
hoogtepunten uit de collectie. Met hun herkenbare design en technische features zijn deze
robuuste stijlen een perfecte afspiegeling van het G-SHOCK-DNA. Met hun modieuze
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kleurstelling in zwart-wit en transparante band en kast vertegenwoordigen ze zonder twijfel
de tijdgeest van horlogefans wereldwijd, en zijn ze in de toekomst verzekerd van een status
als tijdloze klassieker.
 
Prijs en verkrijgbaarheid
De complete BLACK & WHITE Skeleton-serie is vanaf maart te koop bij geselecteerde
CASIO-verkooppunten en online. De modellen zijn verkrijgbaar vanaf een adviesprijs van
€109,- euro.

Over G-SHOCK
Ontstaan vanuit de missie van Mr. Ibe om een onverwoestbaar horloge te creëren, deed G-SHOCK de
wereld versteld staan met een concept voor toughness dat de traditionele horloge-ontwerpen ver achter zich
laat. De technologisch geavanceerde horloges zijn bestand tegen zwaartekracht, vrieskou, hoge waterdruk
en magnetische velden, en zijn dankzij hun toughness gebouwd om voor altijd mee te gaan. Sinds zijn
oprichting in 1983 heeft G-SHOCK meer dan 100 miljoen horloges verkocht in meer dan honderd landen
wereldwijd.
 
Over Casio Benelux B.V. 
Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co., Ltd. Het hoofdkantoor voor de
Benelux is gevestigd in Amstelveen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Casio is gevestigd in Tokio (Japan).
Casio is een van de toonaangevende producten van consumentenelektronica en bedrijfsapparatuur. De
onderneming is opgericht in 1957. Casio streeft zijn motto Creativity and Contribution na door innovatieve en
tot de verbeelding sprekende producten te introduceren. Voor meer informatie: www.casio.nl. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Hoge resolutie beeldmateriaal is te vinden in de newsroom. Voor meer informatie over G-SHOCK: www.g-
shock.nl/. Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met
ons op.
 
Mediacontact:
LVTPR
Kirsten Peterse en Merel Stikvoort
casiogshock@lvtpr.com 

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier 
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