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Informacja Prasowa               Zielona Góra, 30.10.2010 
 
 
Modele 2010 – takich zegarków jeszcze nie było… 
 
Tegoroczne modele czasomierzy to kamień milowy dla manufaktury. Polpora stworzyła niezwykłe, 
ponadczasowe zegarki, dotąd nieprodukowane w Polsce. Swoje pierwsze limitowane modele z 
polskojęzycznym datownikiem, rezerwą chodu i jeden czasomierz oparty o unikatowy werk A10 *.  
Już na początku grudnia 2010 pojawią się trzy modele. Belweder najwcześniej około połowy miesiąca. 

DUET jest długo oczekiwanym, klasycznym modelem zegarka z wieloma mechanicznymi funkcjami (tzw. 
komplikacjami). Staje się on równocześnie naszym najbardziej zaawansowanym technologicznie 
czasomierzem. Duet to nie tylko dwa uzupełniające się datowniki, ukazujące dzień tygodnia w języku 
polskim oraz aktualną datę. To także duet dwóch różnych światów. Wskazania daty oraz rezerwy chodu, 
informującej o zapasie energii potrzebnej do napędzania mechanizmu. 

Zastosowane na eleganckim cyferblacie elementy, nawiązują do rozwiązań znanych z poprzednich modeli, 
tej entuzjastycznie przyjętej kolekcji. Także niklowane i niebieskie wskazówki, pozostawione zostały w 
niezmienionym kształcie. Tym samym, łatwo przyporządkować wizualnie Duet do kolekcji „Impresje 
Jazzowe”. Bogato zdobiony, automatyczny werk Soprod w wersji Premium Soigné **, znalazł miejsce w 
nowo skonstruowanej kopercie o średnicy 40mm. Model wykonany jest ze stali szlachetnej serii 316L i 
wyposażony w dwa antyrefleksyjne szafirowe szkiełka. Dolne przeszklenie pozwala na obserwację chodu 
tego precyzyjnego kalibru. Zaś sygnowana logo koronka umożliwia wygodną zmianę ustawień. 
Dopasowany do kształtu koperty pasek ze skóry krokodyla i tradycyjne zapięcie zapewniają wygodne 
noszenie zegarka. Duet jest wodoszczelny do 5ATM (50m). 

AER DUO jest nową odsłoną bardzo popularnego modelu z kolekcji „Elementum”, nawiązującej do 
czterech żywiołów. Natura jest zmienna, podobnie czasomierze Polpora. Dlatego też zmienił się aktualny 
model Aer. Wskazaniom aktualnej daty towarzyszy polskojęzyczny wskaźnik dnia tygodnia.  

Mechanizm Sellita w zdobionej wersji Top Soigné **, jest kluczem do tego nowego rozwiązania. Czarna 
tarcza z powierzchnią wykończoną w technice matu jedwabistego i mocowanymi indeksami jest 
charakterystyczna dla tego modelu. Zmieniony kształt wskazówek z wypełnieniem super luminova 
podkreśla indywidualizm tego wyjątkowego czasomierza. Nowy rozmiar koperty ze stali szlachetnej, to 
40mm. Również w tym modelu możemy zajrzeć do środka przez zamontowane w deklu szkło szafirowe. 
Górne, antyrefleksyjne szkło z tego samego materiału chroni cyferblat i wskazówki. Idealnie dopasowana i 
sygnowana koronka jest ostatnim elementem tej wodoszczelnej koperty spełniającej standard 5ATM (50m). 
Czarny pasek ze skóry krokodyla ze standardową sprzączką, dodaje elegancji temu czasomierzowi. 

BELWEDER to pierwszy z nowych zegarków należących do kolekcji „Stolice Polski”. W tym roku 
świętujemy powrót do tej przepięknej kolekcji. Proponując jednocześnie, jako jedni z pierwszych, zegarek z 
precyzyjnym, automatycznym szwajcarskim kalibrem Soprod A10 w wersji Premium Soigné. 
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Wspomniany mechanizm pozwolił ograniczyć do minimum wysokość tego gustownego czasomierza, przy 
zastosowaniu średnicy 40mm. Trzyczęściowa koperta z najwyższej jakości stali szlachetnej i dwa szkła 
szafirowe chronią werk przed odziaływaniem czynników zewnętrznych. Perfekcyjnie dopasowana koronka z 
sygnaturą manufaktury ogranicza dostęp kurzem i chroni przed wodą do 5ATM (50m). Kolejnym atutem 
tego modelu jest zastosowany na tarczy, elegancki, grafitowy szlif słoneczny, oraz charakterystyczna 
kompozycja graficzna nawiązująca do rozwiązań z lat 50-tych ubiegłego wieku. Tradycyjne, niklowane 
wskazówki feuille idealnie harmonizują z tym nietuzinkowym rozwiązaniem. Dopełnieniem wizualny jest 
czarny pasek ze skóry krokodyla i tradycyjna sprzączka. 

WAWEL jest drugim z czasomierzy, który pojawia się w tym roku, uzupełniając kolekcję „Stolice Polski”. 
W modelu zastosowany jest zaawansowany technologicznie werk z datownikiem, rozszerzonym o wskaza-
nia dnia tygodnia w języku polskim. Na tarczy odnajdujemy ponadto elementy znane z zegarka Cracovia.  

Kaliber Sellita w bogato zdobionej wersji Top Soigné, z podwójnym datownikiem to nowe rozwiązanie w 
linii poświęconej stolicom polski. Jednak najbardziej charakterystyczny dla tego modelu, jest stonowany, 
srebrny cyferblat z elementem krzyża, występującym już we wcześniejszym modelu. Nowe są rzymskie 
cyfry i antyczne, niklowane wskazówki. Całości dopełniają szczotkowane elementy. W tej technologii 
został wykonany zarówno cyferblat, jak i środkowy element koperty. Zastosowana stal, to wysokiej jakości 
wersja z rodziny 316L. Antyalergiczna i odporna na korozję. Koperta jest wodoszczelna do 5ATM (50m), a 
zamontowane antyrefleksyjne szkła szafirowe są niezwykle odporne na zarysowania. Wawel dostępny jest 
z dopasowanym do kształtu koperty paskiem ze skóry krokodyla. 

 

 
DUET 
Limitacja 20 sztuk 
 
Soprod 9060 Premium Soigné Automatic 
Polskojęzyczny datownik 
Wskaźnik rezerwy chodu 
Bogato zdobiony werk i wahnik 
Tarcza - mat jedwabisty / szlif rowkowy 
Stal nierdzewna 316L polerowana 
Szkła szafirowe antyrefleksyjne 
Wytłaczana koronka 
Pasek ze skóry krokodyla 
Wodoszczelność 5 ATM 
Wskazówki feuille, niklowane i lakierowane 
Średnica bez koronki 40mm 

Cena detaliczna: 6390,00 PLN 

 
AER DUO 
Limitacja 30 sztuk 
 
Sellita SW 220-1 Top Soigné Automatic 
Polskojęzyczny datownik 
Bogato zdobiony werk i wahnik 
Tarcza - szlif mat jedwabisty 
Indeksy tarczy osadzane 
Stal nierdzewna 316L polerowana 
Szkła szafirowe antyrefleksyjne 
Wytłaczana koronka 
Pasek ze skóry krokodyla 
Wodoszczelność 5 ATM 
Wskazówki niklowane super luminova 
Średnica bez koronki 40mm 

Cena detaliczna: 4750,00 PLN 
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BELWEDER 
Limitacja 20 sztuk 
 
Soprod A10 Premium Soigné Automatic 
Werk wyposażony w datownik 
Bogato zdobiony werk i wahnik 
Tarcza – szlif słoneczny  
Stal nierdzewna 316L polerowana 
Szkła szafirowe antyrefleksyjne 
Wytłaczana koronka 
Pasek ze skóry krokodyla 
Wodoszczelność 5 ATM 
Wskazówki feuille, niklowane 
Średnica bez koronki 40mm 

Cena detaliczna: 5200,00 PLN 

 
WAWEL 
Limitacja 20 sztuk 
 
Sellita SW 220-1 Top Soigné Automatic 
Polskojęzyczny datownik 
Bogato zdobiony werk i wahnik 
Tarcza – srebrna, szczotkowana 
Stal 316L, szczotkowana i polerowana 
Szkła szafirowe antyrefleksyjne 
Wytłaczana koronka 
Pasek ze skóry krokodyla 
Wodoszczelność 5 ATM 
Wskazówki antyczne, niklowane 
Średnica bez koronki 40mm 

Cena detaliczna: 4650,00 PLN 

 

Zdjęcia czasomierzy do pobrania z portalu dla mediów http://materialy.polpora.com 

Krzysztof Janczak 

Właściciel manufaktury 

 

*) Nowe czasomierze to owoc współpracy z dwiema szwajcarskimi firmami specjalizującymi się w produkcji, 
modyfikowaniu i zdobieniu mechanizmów. Firma Soprod znana jest z własnych, zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. Produkuje swój własny werk A-10 oraz wzbogaca mechanizmy innych producentów, między innymi 
ETA 2892-A2, o dodatkowe komplikacje. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest stosowany przez Polporę model 9060.  
Firma Sellita skupia się na współpracy ze znanym producentem ETA. Produkuje głównie modele bazujące na 
elementach tej firmy, ale tworzy także własne konstrukcje. Jedną z nich jest kaliber SW220-1.  

**) Premium / Top – szczególnie dokładnie wyregulowane mechanizmy klasy „Chronometr”. Bardzo wysokiej jakości 
elementy werku, są zdecydowanie lepsze niż w wariantach Standard oraz Elaboré. Dobowe odchylenia chodu są 
zredukowane do minimum. Regulacja chodu odbywa się w 4 lub 5 pozycjach, w zależności od producenta. 
Soigné – wyjątkowo bogato zdobione wersje werków. Szlify genewskie, ślimakowe, perłowe, bogato wykończone 
mostki i niebieskie śruby są charakterystyczne dla tych wersji kalibru. Warianty niezdobione lub prościej wykończone 
to Standard i Elaboré. 


