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OMSCHRIJVING

Rolex, het Zwitserse merk dat al ruim een eeuw bestaat, is misschien wel het beroemdste en meest
innovatieve horlogemerk ter wereld. Oprichter Hans Wilsdorf introduceerde in 1905 als eerste het
polshorloge. Vele innovatieve ontwikkelingen volgden. Wist u bijvoorbeeld dat Sir Edmund Hillary, de
man die als eerste de top van de MountEverest bereikte, tijdens dit historische moment een Rolex droeg?
Of dat Jacques Piccard, de Zwitserse oceanograaf, tijdens het zetten van een diepterecord van 10.911
meter een Rolex om had? In Rolex komt de fascinerende geschiedenis van Rolex naar voren, inclusief
feitjes en grappige anekdotes. Leer alles over dit innovatieve stukje techniek en wordt een echte kenner!
Garantie: na het lezen zul je echt van vervalsing kunnen onderscheiden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een Rolex horloge kopen wilt iedereen. Lees nu alle informatie over de vele exclusieve horlogemerken
die Nederland rijk is.

Start met bieden of verkopen op de Rolex horlogeveiling bij Catawiki. Op de veiling van deze week:
Rolex - Daytona 116520 - Heren - 2011-heden.

Na een economische opleiding verlaat de in Kulmbach geboren Hans Wilsdorf in 1900 Duitsland om in
het Zwitserse La Chaux-de-Fonds te gaan werken bij een import- en ...
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ROLEX

Lees verder...
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