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Tijd is het 
mooiste geschenk

Bruno Söhnle
Dit model uit de ‘Pesaro’ collectie 
draagt het Glashütte predicaat. 
Zwitsers uurwerk, kalfsleren band 
en ijzersterk saffierglas. Een solide 
horloge waar u op kunt bouwen. 

horloge €585

Maurice Lacroix 
Zwitserse horloges van topkwaliteit. 
Het iconische maar vooruitstrevende 
model ‘Calypso’ uit de jaren ’90 krijgt 
een nieuw blauw jasje: de ‘Aikon’. 

herenhorloge €1150, 
dameshorloge met briljant €1995

Nieuwe 
merken in 
huis

Al Coro
“Dit merk staat al drie jaar op ons 
eigen verlanglijstje. In onze zoek-
tochten naar een nieuw briljantmerk 
stuitten we steeds op het Italiaanse 
Al Coro. Dit merk heeft een prachtige 
collectie met veel mogelijkheden. 
Van schitterend veel briljant tot 
bescheiden weinig of zelfs geen. In 
de ‘Neraviglia’ collectie zie je briljant 
verwerkt in zwart staal, heel bijzonder. 
Al Coro sieraden zijn uitgesproken en 
tegelijkertijd van een tijdloze schoon-
heid. Tijdens ons laatste bezoek aan 
juwelenbeurs Vicenza d’Oro in Italië, 
kwamen we per toeval in contact met 
de Nederlandse vertegenwoordigster. 
We konden er niet meer omheen en 
waren meteen verkocht! In Düsseldorf 
zit een officiële Al Coro boetiek. We 
zullen deze zeker een keer bezoeken 
met onze klanten.”

Rob: “We merken dat steeds meer 
klanten ons atelier bezoeken met 
vragen en verzoeken die de tijd 
verdienen om in alle rust behandeld 
te worden. Denk bijvoorbeeld aan 
maatwerk sieraden en bijzondere 
ontwerpen.” Chantal: “Wanneer onze 
winkel gewoon geopend is, zijn we 
niet altijd in staat de tijd te nemen 
en dat vinden we jammer, want vakman-
schap en gastvrijheid staat bij ons 
hoog in het vaandel.” Rob: “We hebben 
besloten om naast de maandag ook 
op dinsdag dicht te gaan, maar beide 
dagen zijn we van ’s ochtends tot en 
met de avonduren beschikbaar op 
afspraak. We kunnen zo voldoende 
tijd inplannen en in alle rust onze 
klanten adviseren.” 

Nieuwe openingstijden

·  Maandag en dinsdag  
alleen geopend op afspraak

· Woensdag 10.00–18.00 uur
· Donderdag 10.00–20.00 uur
· Vrijdag 10.00–18.00 uur
· Zaterdag 10.00–17.00 uur

Maak uw afspraak via telefoon: 
+31 (0)45 545 20 61 of e-mail: 
juwelier@lanckohr.nl

Revolo
“We zijn door Revolo benaderd met 
de vraag officieel dealer te worden van 
het merk. We waren eigenlijk meteen 
enthousiast en dat is echt niet altijd 
het geval. Revolo is precies wat de 
consument op dit moment zoekt. 
Je eigen horloge ‘customizen’ en per-
sonaliseren. We kunnen onze klanten 
uitgebreid informeren in onze zaak 
waar we de horloges kunnen laten 
zien. En indien de klant dit wenst kan 
hij thuis het model nog aanpassen 
via de online configurator. Vervolgens 
bestelt de klant het horloge online 
of via ons: het service- en aanspreek-
punt. Natuurlijk kiezen we alleen mer-
ken die staan voor kwaliteit. Revolo 
werkt met Zwitserse uurwerken en 
de assemblage vindt gewoon plaats 
in eigen land, in Amsterdam.” 

Kijk op revolo-watches.com

— Rob Lanckohr – 
Atelier voor Juwelen haalt 
dit seizoen twee nieuwe 
bijzondere merken in huis. 
In gesprek met Chantal 
over horlogemerk ‘Revolo’ 
en briljantmerk ‘Al Coro’.
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“In alle rust onze 
klanten adviseren”
— Vanaf 1 januari 2018 veranderen 
de openingstijden van Rob Lanckohr 
– Atelier voor Juwelen en wel volledig 
in het voordeel van de klant! 



Om door een 
ringetje te
halen

Bijzondere herinnering 
in een nieuw jasje
— Op haar vijftigste verjaardag krijgt Els 
een prachtige gouden briljant armband van 
haar man cadeau. Inmiddels is Els vijfen-
zestig en is ze vijfenvijftig kilo afgevallen. 
“Ik ben een heel ander mens geworden, ik 
vond sieraden zoals die prachtige briljant 
armband niet meer bij me passen. Voor mij 
reden om Rob en Chantal te bezoeken!”

Fonkelende alliance ringen 
die naast iedere trouwring 
passen door hun klassieke 
schoonheid! Vraag naar 
onze diamantbrochure 
voor de mogelijkheden.

ring vanaf €395 tot €1295

Roodgouden ronde vormen en 
de kleurrijkheid van toermalijn, 
ioliet en korund: deze ringen zijn 
naar eigen wens samen te stellen. 
Victorian meets New age!

ringen v.l.n.r. €2595, €1795,
€1895

Maak ieder moment 
sprankelend met deze 
glansrijke 14 karaat gouden 
ringen met 0.32ct briljant. 
Deze kerst extra voordelig 
geprijsd.

ringen van €1895 
voor €1495

Schmuck.werk
De briljant die drijft op lucht in zijn 

eigen glazen ‘bubble’. We kenden deze 
bijzondere serie ‘Glasklar’ al maar naast 

staal is hij nu ook in roodgoud 
verkrijgbaar. 

collier €1740, ring €1690, 
oorhangers €1980

Bron
Ongedwongen luxe, dat is Bron! 
Het zijn sieraden om veel te dragen: 
casual, zakelijk of chique. 

pareloorhangers €2750, ring 
indigoliet €2250, ring toermalijn 
en korund €1600, ring korund €1050, 
collier €1750, gouden hanger €350

Heide 
Heinzendorff
Mix en match mooie vormen 
en frisse kleuren naar eigen 
smaak met deze snoepjes van 
colliers, hangers en creolen.  

zilver vergulde creolen 
vanaf €79, pendantjes 
vanaf €39, collier met 
hanger €250

Rob, Chantal, Fabiënne, Ilona, 
Monique en Lonneke.

Wij wensen u hele 
fijne feestdagen!

Pracht 
& praal! 

Feest van licht, feest van liefde. 
Feest van warmte, feest van samen. 

Glans, sprankel, straal. 
Machtig, fris, voldaan. 

Robs feestelijke 
chocomousse 
Ingrediënten voor acht personen:
• 250 gram pure chocolade
• 250 gram melk chocolade
• 0,5 liter slagroom
• 2 eetlepels suiker
• 10 eieren
• scheutje Amaretto of Tia Maria naar smaak

Breek de chocolade in kleine stukjes en smelt deze au bain-marie in een kom. 
Splits de eieren en klop de eiwitten stijf. Klop de slagroom stijf en voeg de suiker 
toe. Spatel de gesmolten chocolade onder de eiwitten. Spatel het geheel vervol-
gens onder de slagroom en voeg tevens de likeur toe. Verdeel het geheel over 
acht kommetjes en laat het opstijven in de koelkast. Haal Robs chocomousse 
één uur voor gebruik uit de koelkast en garneer met amandel schaafsel, 
slagroom en chocolade snippers.

Smakelijk!

Els: “Het was een beauty die armband, 
echt! Ik heb hem dan ook vaak met 
trots en plezier gedragen tijdens al-
lerlei gelegenheden waar ik nu leuke 
herinneringen aan heb.” Ik heb altijd 
veel waarde gehecht aan mooie sie-
raden. Ze geven je uitstraling, maar 
met mijn nieuwe maat was ik ook op
zoek naar een nieuwe uitstraling.” 
De armband verhuist naar de kluis 
waar hij ligt te wachten om ooit nog 
eens te worden gedragen. Maar dat 
gebeurt niet. “Dus heb ik advies inge-
wonnen van Rob en Chantal. Ik was 
al klant bij Lanckohr toen de ouders 
van Rob nog in de zaak zaten, dus ik 
wist ze wel te vinden. Rob en Chantal 
weten als geen ander hoe ze sieraden 
nieuwe betekenis en waarde kunnen 
geven. Dankzij hun goede advies en 
het vakmanschap van Rob heb ik 
nu een nieuwe gouden briljant ring. 
Nog steeds het cadeau van mijn man 
aan mij, een mooie herinnering die ik 
koester maar nu in een nieuw jasje, 
en de juiste maat!”


