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Samenwerking G-SHOCK x Sneaker Freaker x
Stance
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Amstelveen, 31 oktober 2018 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert het
resultaat van de samenwerking tussen Sneaker Freaker en G-SHOCK,
ontworpen ter ere van het 35-jarig bestaan van G-SHOCK en het
vijftienjarig bestaan van Sneaker Freaker, een Australisch magazine. Het
ontwerp van de nieuwe Redback DW-5700 is geïnspireerd door een van de
dodelijkste spinnen van Australië. De roodrugspin is een beruchte en
veelvoorkomende bewoner van schuurtjes en donkere hoekjes in de
buitenwijken. Ondanks haar kleine omvang kan het gif van het vrouwtje
voor mensen dodelijke gevolgen hebben.

De overduidelijke highlight van het horloge is het bloedrode lcd-display. Onder G-SHOCK-fans

staat dit bekend als het ‘vampier’-display en in het verleden zijn er slechts een paar modellen

met deze feature verschenen.

Voor de band werd gebruikgemaakt van koel matgrijs resin. Daardoor vallen de branding,

sluiting en passant met hun metallic zwarte kleur extra op. De achterkant van de kast is

voorzien van het Sneaker Freaker-logo en behandeld met een zwarte ion plating. Door de

tweekleurige band van grijs naar rood te draaien, wordt de natuurlijke look van de roodrugspin

nagebootst. Het spinnenwebdesign rondom de sluiting voorziet de band van een subtiele

thematische knipoog.
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Sneaker Freaker werd in 2002 door Simon ‘Woody’ Wood opgericht. Het nichemagazine richt

zich op de ondergrondse gemeenschap van footwear-kenners. Inmiddels is het magazine een

wereldwijd publicatiefenomeen dat is gevestigd in Melbourne, Australië. Sneaker Freaker staat

bekend om zijn rebelse houding en beschikt over een feilloos trackrecord van kenmerkende

samenwerkingen met merken als New Balance, adidas, PUMA en Montana Cans.

Woody is een fervent G-SHOCK-verzamelaar en heeft meer dan driehonderd horloges in zijn

bezit. Dankzij de productkennis die hij de afgelopen twee decennia opdeed, is zijn affiniteit met

het Japanse merk als G-SHOCK-fan goed terug te zien in het Redback-design. Woody: “Ik houd

ervan op de kleinste details te letten en de horloges met roodkleurige displays zijn mijn favoriete

G’s aller tijden. Toen het Redback-concept vorm kreeg, moest het ‘vampier’-display wel worden

toegevoegd, maar daarvoor moesten we verschillende technische uitdagingen overwinnen. Dit

horloge is een zeer persoonlijke hint naar mijn liefde voor G-SHOCK, en ik ben erg dankbaar

dat ik het iconische rode display mocht gebruiken.”

Als bonus werd ook STANCE ingeschakeld om creativiteit bij te dragen aan het project.

STANCE staat bekend om zijn baanbrekende sokdesigns en voegde daarom een paar van de

hightech Ventron foot covers toe aan het Redback-ensemble.
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OVER CASIO

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

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 redactie, niet voor publicatie:

Voor meer beeldmateriaal, klik hier.

Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met

ons op.
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