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Zielona Góra, 15.02.2010

Unikaty i Zestaw Kolekcjonerski – nowa linia Horologium Grunbergensis

z przyjemnością informujemy, że uruchomiony został nowy dział na naszej stronie internetowej. W ramach
Horologium Grunbergensis (z łac. Zegarek Zielonogórski) oferujemy od zaraz najbardziej ekskluzywne z
naszych zegarków. Czasomierze kierujemy do wszystkich miłosników tradycyjnego zegarmistrzostwa
pragnących posiadać jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne modele naszych zegarków.
Unikaty różnią się od naszych kolekcji limitowanych wykonaniem poszczególnych elementów i
zastosowaniem wyszukanych materiałów. Na początek oferujemy nowe wersje modelu Saksofon z
promieniście giloszowanym cyferblatem. Przygotowaliśmy dwie wersje tego modelu z deklem otwartym,
ukazującym pracę mechanizmu. Oraz dwa zegarki z deklem grawerowanym (motyw Saksofon). Koperta ze
stali szlachetnej 316L ukrywa duży werk z naciągiem manulanym ETA 6498. W wersji z odkrytym deklem
można podziwiać bogato zdobione elementy tego tradycyjnego kalibru. Szafirowe szkiełka zapewniają
bezpieczne użytkowanie, podobnie jak wodoszczelność do 50m. Komfortowy, ekskluzywny pasek ze skóry
aligatora i wygodne, sygnowane zapięcie motylkowe to dalsze atuty tych wyjątkowych zegarków. Każdy z
egzemplarzy dostępny jest w cenie detalicznej 6.950 PLN. Zegarek dostarczany jest w ekskluzywnym
czarnym pudełku pokrytym lakierem fortepianowym. Całości dopełnia 24 miesięczna gwarancja.
Ofertę uzupełniamy ponadto o zapowiadany już wcześniej pierwszy Zestaw Kolekcjonerski „Elementum”.
Składa się on z czterech aktualnych zegarków limitowanych. W tym przypadku stosujemy eleganckie,
grawerowane kuferki z wysokiej jakości drewna, mogące pomieścić do kilku egzemplarzy. W tym
przypadku wszystkie modele w zestawie opatrzone są numerem seryjnym "04". Cena kompletu to 17.950
PLN. O modelach z tej kolekcji pisaliśmy szczegółowo w informacji prasowej z 4 kwietnia 2009.
Prezentacja w internecie znajduje się pod adresem http://unikaty.polpora.com
Zdjęcia do publikacji na naszej stronie dla prasy http://materialy.polpora.com
Zamówienia na modele Horologium Grunbergensis realizowane są bezpośrednio przez nas. Wszystkie
osoby, które zgłosiły się do nas z wyprzedzeniem, będą mogły nabyć zegarki w pierwszej kolejności.
Prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny.
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