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TERRA ALBUS – pierwszy polski zegarek dla kobiet
Nasz wyjątkowy i piękny świat oferuje wiele skrajności, różnic ale i podobieństw. Dlatego jest tak niesłychanie
ciekawy i zaskakujący zarazem. To wszystko za sprawą czterech odwiecznych sił przyrody utrzymujących uniwersum w
równowadze. Tak twierdzili już starożytni filozofowie, a i do tych samych wniosków możemy dojść my sami. Grecy
wiedzieli także, że nasze istnienie jest możliwe wyłącznie dzięki innej ważnej harmonii. Dzięki istnieniu kobiet i
mężczyzn, dwóm przyciągającym się skrajnym biegunom. Podążyliśmy tym tropem aby stworzyć coś zupełnie nowego i
poszerzyć kolekcję Elementum o nowy model. Tym razem o zegarek dla kobiet.
Ta wyjątkowa odsłona modelu Terra, będąca pierwszym polskim zegarkiem dla kobiet, jest biało-czarnym melanżem
kolorystycznym. Przepiękna tarcza pokryta naturalną masą perłową to niebywała atrakcja Terra Albus (terra: ziemia,
albus: biel). Wzór na cyferblacie nigdy się nie powtarza, co czyni każdy egzemplarz prawdziwym unikatem.
Charakterystyczna tarcza uzupełniona jest niklowanymi indeksami i nadrukiem reliefowym. Delikatne wnętrze zegarka
chroni wysokiej jakości stalowa koperta pokryta powłoką z eleganckiego czarnego PVD. Bazą, do tego jedynego w
swoim rodzaju zegarka, jest automatyczny mechanizm ETA w bogato zdobionej wersji TOP Soigné. Przeszklony
szafirowy dekielek zegarka pozwala na podziwianie przepięknego szwajcarskiego werku. Mechanizmu, który wyposażono także w datownik. Biały pasek ze skóry krokodyla jest dopełnieniem wizualnym tego ekskluzywnego modelu.
Podobnie jak w przypadku naszych pierwszych modeli dla mężczyzn, także tym razem wyprodukujemy jedynie kilka
sztuk. Terra Albus ma być synonimem szczęścia oraz pomyślności. Dlatego też zdecydowaliśmy się na limitację do
wymownych 7 sztuk, które pojawią się w sprzedaży już na początku grudnia tego roku. Cena detaliczna za ten
nietuzinkowy zegarek została ustalona na 4900,- PLN.
Do tego czasu zegarek można oglądać na specjalnej Wystawie Zegarków Kolekcjonerskich Polpora, odbywającej się w
warszawskich Złotych Tarasach od początku listopada do dnia 2-go grudnia 2011. Na wystawie można zobaczyć
większość modeli limitowanych opatrzonych numerem „1”. Organizatorem wystawy jest firma Polpora oraz salon
zegarmistrzowski odCzasu doCzasu.
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