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Wpisuj#c si$ w rytm odbywaj#cych si$ jeszcze targów, pragniemy przekaza% Pa"stwu kilka informacji.
1. AER DUO i najwi$ksze targi zegarmistrzowskie Baselworld 2011
Bazylea przyci#ga od wielu lat mi&o'ników luksusowych zegarków mechanicznych oraz bi(uterii. Aktualne trendy i
kierunki rozwoju zegarmistrzostwa prezentowane s# w&a'nie tam. Zauwa(alny jest np. zwrot w kierunku bardziej
wywa(onych w rozmiarze kopert. W tym roku ponownie mocno podkre'la si$ wag$ czarnych tarcz zegarkowych,
uwa(anych obok grafitowych i bia&ych, za jedne z najbardziej eleganckich. Wystarczy zajrze% do witryn w halach
targowych.
Nasze wszystkie modele zegarków mog# konkurowa% zarówno od strony wizualnej jak i technologicznej z najlepszymi
z prezentowanych. AER DUO mo(e si$ zmierzy% z wieloma markami w wy'cigu o najpi$kniejszy klasyczny czasomierz.
Czarna jedwabista pow&oka cyferblatu z osadzanymi indeksami, to prawdziwa uczta dla oka. Za' 'rednica koperty
wynosz#ca 40mm pozwala dyskretnie schowa% zegarek pod mankiet koszuli. Dalszy atut AER DUO to kalendarz w
j$zyku polskim. Takich rozwi#za" jest niewiele, a te napotkane ograniczaj# si$ do j$zyka angielskiego i niemieckiego.
Mo(emy by% dumni, (e stworzyli'my tak niezwyk&y zegarek.
2. TERRA ALBUS - pierwszy zegarek dla kobiet - kolekcja Elementum (*)
W naszym pi#tym roku dzia&alno'ci przygotowujemy ró(ne niespodzianki dla mi&o'ników zegarmistrzostwa. Pierwsz# z
nich b$dzie pojawienie si$ pierwszego polskiego zegarka mechanicznego dedykowanego p&ci pi$knej. Nowa ods&ona
modelu Terra b$dzie bia&o-czarnym melan(em kolorystycznym idealnie pasuj#cym do naszego pierwszego modelu dla
m$(czyzn z kolekcji Elementum. Baz# do tego przepi$knego zegarka b$dzie automatyczny werk ETA 2824 w bogato
zdobionej wersji TOP Soigné. Podobnie jak w przypadku naszych pierwszych modeli, tak(e tym razem wyprodukujemy
jedynie kilka sztuk. Przypomnijmy, (e pierwsze modele kolekcji Stolice Polski ukaza&y si$ w ilo'ci 9 sztuk. Terra
Albus ma by% synonimem szcz$'cia oraz pomy'lno'ci. Dlatego te( zdecydowali'my si$ na limitacj$ do wymownych 7
sztuk.
3. MECHANICZNA POMARA!CZA – kolejny Unikat Horologium Grunbergensis (*)
Tak(e pi#ty model unikatowy, w pi#tym roku od powstania pomys&u na polski zegarek, podkre'la wag$ jak#
przyk&adamy do naszej pierwszej okr#g&ej rocznicy. Dla indywidualistów przygotowali'my niespodziank$ w postaci
pojedynczego zegarka nale(#cego do naszej najbardziej ekskluzywnej linii Horologium Grunbergensis. Od d&u(szego
czasu w naszej ofercie mo(na by&o znale)% zegarki z naci#giem automatycznym. Teraz powracamy do modelu
Fortepian z manualnym werkiem ETA 6498 w przepi$knym wydaniu Soigné. Zaprezentujemy go w nowej ods&onie ju(
wkrótce. Najbardziej charakterystycznym elementem tego nietuzinkowego modelu b$dzie pomara"czowy kolor
cyferblatu. St#d te( szczególna nazwa tego czasomierza. W odró(nieniu od modeli ukazuj#cych si$ w kolekcji Impresje
Jazzowe, ten wyj#tkowy zegarek otrzyma tak(e ekskluzywny pasek ze skóry aligatora. Uzupe&niony o wygodne
zapi$cie motylkowe.

(*) Szczegó&owe informacje przeka(emy w kolejnym biuletynie, który opublikujemy krótko przed ukazaniem si$ modelu w sprzeda(y.
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