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G-SHOCK en Rubik's Cube® werken samen om 

de GAE-2100RC-1AER uit te brengen 
 

G-SHOCK x Rubik's Cube® hebben vandaag de release aangekondigd van een 
gezamenlijk limited- edition horloge, de GAE-2100RC-1A. Gebaseerd op het 
bestverkopende GA-2100-model. Net als zijn Rubik's Cube®-waarop het model is 
geïnspireerd, is een facelift slechts een kwestie van draaien, waarbij elk horloge is 
voorzien van een verwisselbare bezel. 

 
De GAE-2100RC-1A is voorzien van de nieuwste carbon core guard-technologie in een 
slankere, meer verfijnde kast die een eerbetoon is aan de geliefde retro-look met zijn 
unieke achthoekige bezel, die een analoog-digitaal display beschermt. Ondanks het 
bedrieglijk compacte ontwerp is dit horloge net zo duurzaam en robuust als alle andere 
G-SHOCKs, met een waterdichtheid van 200 meter en schokbestendigheid. 

 
De Rubik's Cube® werd in 1974 uitgevonden door Ernő Rubik en is uitgegroeid tot een 
van de bestverkochte speelgoedartikelen in de geschiedenis, met meer dan 450 
miljoen verkochte kubussen tot nu toe. Wereldwijde sterren, van Harry Styles en Ryan 
Gosling tot Justin Bieber en Will Smith, geven de voorkeur aan deze enorm populaire 
puzzel. 

 
Over de samenwerking heeft Casio het volgende gezegd: "Er zijn veel overeenkomsten 
tussen G- SHOCKs benadering van het fabriceren van horloges en Rubiks iconische 
kubus. Een stoere, in het oog springende buitenkant met diepere complexiteiten en een 
gedeelde 'Never Give Up'-filosofie maken dit een vanzelfsprekend partnerschap." 
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Dit samenwerkingshorloge is vanaf februari 2022 verkrijgbaar in de G-SHOCK Flagship Store en bij 

geselecteerde retailpartners. De adviesprijs komt neer op € 149,-. 

 

GAE-2100RC-1AER 
 

 

Over G-SHOCK 

G-SHOCK is ontstaan uit de missie van bedenker Mr. Ibe om het onbreekbare horloge te maken. Het is het horloge dat 

de wereld versteld deed staan met een concept voor robuustheid dat de conventionele logica van horlogemakers 

tartte. G-SHOCK maakt technologisch geavanceerde horloges die bestand zijn tegen G-krachten, lage temperaturen, 

hoge waterdruk en magnetische velden, horloges die gemaakt zijn om eeuwig mee te gaan door een constant streven 

naar toughness. G-SHOCK werd in 1983 gelanceerd en vierde in 2018 zijn 35e verjaardag. In die tijd zijn er meer dan 

100 miljoen horloges verkocht in meer dan 100 landen. Naast zijn klassieke aanbod, lanceerde G-SHOCK in 2011 zijn 

Premium-reeks. De G-SHOCK Premium-collectie maakt gebruik van de hoogste normen van engineering en 

rigoureuze tests in de fabriek in Yamagata, Japan, om ervoor te zorgen dat elk stuk trouw blijft aan het oorspronkelijke 

concept, terwijl een combinatie van fijne materialen en styling het ultieme in luxe uurwerken leveren 

 
Over Rubik’s 

De Rubik's Cube, in 1974 uitgevonden door Erno Rubik, is het beroemdste puzzelspeelgoed uit de geschiedenis met 

een wereldwijde bekendheid van 98%. Erkend om zijn unieke combinatie van kleuren en vormen. De Rubik's Cube 

blijft generaties lang alle leeftijden inspireren en uitdagen. 

 
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 
+31 (0) 30 65 65 070 

casiogshock@lvtpr.com 
 

 

 
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier 
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