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Upływający czas
Zawsze trzeba wierzyć w to, że marzenia mogą się spełnić. Stwierdzenie niby ba-
nalne, a jak prawdziwe. Jeszcze kilka lat temu, żadnemu z dzisiejszych posiadaczy 
zegarków POLPORA, ani nikomu w kraju nie przyszłoby na myśl, że ich czas może 
odmierzać polski zegarek mechaniczny. A jednak stało się to możliwe. 

Projektując nasze pierwsze modele zegarków nie przewidywaliśmy, że w ciągu 
nadchodzących lat uda nam się osiągnąć aż tak wiele. Ponad 500 wyproduko-
wanych zegarków, w tym 32 różne modele. Ponadto 4 kolekcje tematyczne,  
7 werków mechanicznych i dziesiątki publikacji. Liczby mówią same za siebie. To 
ogromny sukces, na który pracujemy każdego dnia. Sukces, który jest możliwy 
głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu zegarmistrzów, jak i specjalistów salo-
nów partnerskich zajmujących się profesjonalną dystrybucją i serwisem.

Na następnych stronach przedstawiamy nie tylko fakty związane z naszą dotych-
czasową działalnością, ale przede wszystkim produkowane przez nas zegarki. Mo-
dele unikatowe i zegarki limitowane powstające w Zielonej Górze. Jest to odpo-
wiedź na otrzymywane liczne zapytania związane z dostępnością katalogu. W tej 
publikacji przedstawiamy w przejrzysty i kompaktowy sposób wszelkie informacje 
na temat naszych produktów. Jesteśmy świadomi, iż w ramach katalogu nie da 
się poruszyć wszystkich aspektów. Na wszelkie pytania odpowiedzą specjaliści 
w salonach sprzedaży. 

Do Państwa dyspozycji jest również formularz kontaktowy na naszej stronie  
internetowej.

Tomasz Cerbiński (właściciel)
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MARKA

Polpora w mediach
Od 2006 roku opublikowanych zostało około 100 artykułów na temat naszej 
Manufaktury w niezależnych źródłach. 

W 2019 roku Polpora Flamingi została nominowana w 10 edycji konkursu  
”Zegarek Roku CH24.PL”
W 2017 roku Polpora Irysy została nominowana w 8 edycji konkursu  
”Zegarek Roku CH24.PL”
W 2017 roku Polpora Kościuszko został nominowany w konkursie 
”Rzecz z klasą” Radia RMF Classic
Polpora Cracovia uznany został za produkt roku 2015 w kategorii ”Must have” 
na Łódzkim Festiwalu Designu

12.12.2016 Premierowy pokaz nowości zielonogórskiej Polpory [zdjęcia live, ceny]  CH24.PL

https://ch24.pl/premierowypokaznowoscizielonogorskiejpolporyzdjecialiveceny/ 1/6

DODANO 24 LISTOPADA 2016 

Premierowy pokaz nowości zielonogórskiej Polpory [zdjęcia
live, ceny]

TOMASZ KIEŁTYKA

Polska marka zegarkowa Polpora powraca na rynek. O nadgarstki klientów powalczy nową kolekcją
czasomierzy, inspirowanych w dużej części rodzimą kulturą i historią. Jako pierwsi zobaczyliśmy je
na żywo i sprawdziliśmy jak wypadają na tle konkurencji.

Polpora została założona dekadę temu w Zielonej Górze przez Krzysztofa Janczaka. Pierwsze
modele zegarków ujrzały światło dzienne po konsultacjach i przy współpracy z partnerem
przedsięwzięcia, zegarmistrzem Milanem Koneckim. Jednak kilka lat temu firma zdecydowała o
wstrzymaniu swojej działalności, a całkiem niedawno zmieniła właściciela. Obecnie za sterami
stanął Tomasz Cerbiński, również zielonogórzanin, związany z branżą jubilerską i zegarkową. Dość
szybko zdecydował o reaktywacji firmy i powrocie na rynek.

REDAKCJA POLECA

Baume&Mercier Clifton GMT Power Reserve z
niebieską tarczą – SIHH 2017 [cena]

W 2017 roku kolekcja Clifton wzbogaci
się o model dedykowany osobom
często podróżującym – GMT Power
Reserve. Zegarek […]

#KultoweZegarki: Longines Lindbergh
W historii tej marki było wiele
wydarzeń, które obrosły legendą.
Zegarki Longines służyły między
innymi pionierom lotnictwa, a […]

IWC Portugieser Rettrapante Boutique Edition w
stali [dostępność]

Do pokazanego w lipcu, złotego
modelu Portugieser Rettrapante
“Boutique Milano” dołączyły dwa
kolejne, tym razem w stalowej
kopercie, […]

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

R E K L A M A

PREMIEROWY POKAZ NOWOŚCI ZIELONOGÓRSKIEJ POLPORY [ZDJĘCIA LIVE, C...< >
 Tweetnij   191Lubię to!

R E K L A M A

SZUKAJ PL EN/ AKTUALNOŚCI  RECENZJE  VIDEO  SŁOWNIK  ZEGAREK ROKU  PRODUCENCI
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MARKA

Ludzie
Kluczowe postacie marki POLPORA, od momentu powstania (roku 2006) 

do dnia dzisiejszego.

Założyciel 
Krzysztof Jańczak

Właściciel 
od 2016 Tomasz Cerbiński

2016
Podpisanie aktu notarialnego 
w kwietniu roku 2016 
i przekazanie marki Polpora 
Tomaszowi Cerbińskiemu
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POMYSŁ

Nasza wizja
Przez parę dziesięcioleci brakowało polskiego zegarka mechanicznego. Stąd też ro-
dzi się idea powołania do życia manufaktury i przywrócenia drzemiącej tradycji. 
W Zielonej Górze tworzymy pierwsze prototypy i tutaj nasza wizja przekształca się 
w rzeczywistość. 

Po wielomiesięcznym okresie projektowania i testów 
w roku 2006 powstaje pierwszy polski zegarek z nacią-
giem automatycznym. POLPORA Automatic. 

Fascynacja stylistyką połowy XX wieku wyznaczyła kieru-
nek. Rozwiązania tamtych czasów emanują niesłychanym, 
często ascetycznym wyglądem i ponadczasową elegancją. 
Dzisiejszym zegarkom często brakuje tych podstawowych 
cech. Magia ówczesnych rozwiązań skłania nas do tworze-
nia modeli nawiązujących właśnie do tamtych lat. Trady-
cyjne wzornictwo łączymy z najwyższą precyzją i jakością 
wykonania.  

Od roku 2006 nasz zakład opuszczają wyłącznie zegar-
ki mechaniczne. W tym celu sięgamy tylko po najlepsze 
rozwiązania z kraju oraz szwajcarską technologię. Za efekt 
końcowy odpowiedzialni są specjaliści najwyższej klasy. To 
oni, wspierając się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem 
z dziedziny zegarmistrzostwa przyczyniają się do realizacji 
naszego marzenia.
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HISTORIA

Ukryta symbolika
Nazwa naszej manufaktury, produkującej ręcznie niewielkie ilości zegarków, od-
zwierciedla dwa istotne elementy związane z każdym naszym modelem.

 Z jednej strony ściśle związana jest z miejscem, w którym powstaje każdy z ze-
garek. Z drugiej oddaje hołd upływającemu czasowi. Stąd też wymowne POL 

nawiązujące do polskości zegarka, 
oraz PORA, symbolizujące dany 
moment czasu. Sądzimy, że ten 
skrót i słowo idealnie oddają to, 
czym są czasomierze opuszczające 
mury naszej firmy.

Zamieszczony w logo krzyż, uzu-
pełniony o dodatkowe aplikacje, 

jest przepięknym symbolem używanym już przez pierwszych władców Polski. 
Był on między innymi umieszczany na denarach Mieszka I .

Znak krzyża znajdziemy zarówno we fladze, jak i w godle szwajcarskim. 
W ten sposób staramy się nawiązać do zegarmistrzowskiej tradycji 
i doświadczenia kraju, w którym powstaje najistotniejszy element 
każdego zegarka – mechanizm. Zwany również fachowo werkiem.
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DETAL

Od detali się zaczyna
Każdy produkt naszej manufaktury jest dla nas szczególny. Dlatego też każdemu 
modelowi poświęcamy wiele czasu, zanim trafi on do nowego właściciela. Faza 
projektowa rozpoczyna długi proces tworzenia zegarka.

Konstruując kopertę dbamy zarówno o jej walory estetyczne, jak i praktyczne. 
Dobieramy odpowiedni kształt i pasek. Stosujemy zawsze wysokiej jakości stal 
chirurgiczną i odporne na zarysowania 
szkła szafirowe. W zależności od typu 
czasomierza i kalibru, powierzchnia 
cyferblatu jest pokrywana farbą, ozda-
biana wzorem guilloché, bądź subtel-
nym szlifem. Osadzane są na niej niklo-
wane indeksy, bądź stosowany nadruk 
metodą tamponową. Wodoszczelna 
koronka jest konieczna do korekty po-
zycji wskazówek. Zawsze dobieramy 
model z wysokiej jakości stali, wypo-
sażony w dwie uszczelki. Zewnętrz-
ną powierzchnię koronki ozdabiamy 
dodatkowo logo manufaktury. Proces 
projektowania i późniejszej produkcji 
trwa wiele miesięcy. Czasomierz prze-
chodzi kontrolę jakości oraz regulację 
chodu w kilku pozycjach. W między-
czasie testowana jest wodoszczelność 
każdego egzemplarza.
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PRECYZJA

Precyzja wykonania
Tradycyjne rozwiązania mechaniczne powracają do łask, my stosujemy je w pol-
skich czasomierzach od początku. Przywiązujemy przy tym szczególną uwagę do 
dokładności i jakości na każdym etapie projektowania, konstrukcji i późniejszego 
montażu. Naszym priorytetem jest uzyskanie doskonałości w tym procesie.

Bez przerwy dążymy do ideału. Dotyczy to również wzorowej obsługi gwarancyj-
nej, jak i pogwarancyjnej naszych zegarków.

Chcąc osiągnąć postawione cele, jeste-
śmy zobligowani do stosowania najlep-
szych materiałów i pracy z profesjonali-
stami. Czynimy to od samego początku. 
Poczynając od skrupulatnego doboru 
wszystkich podzespołów, a kończąc na 
regulacji mechanizmów naszych ze-
garków. Dbamy aby absolutnie nic nie 
umknęło naszej uwadze. 

Każdy zegarek naszej manufaktury jest 
efektem pracy mistrzów w swoim fachu. 
Zegarmistrzowie ręcznie zakańczający 
ten proces są najważniejszycm ogniwem 
tego łańcucha. To ich doświadczone oko, 

zręczność i wyczucie gwarantują, że powstały czasomierz spełnia nasze niezwy-
kle wysokie wymagania dotyczące jakości.
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WERK

Naciąg automatyczny
Wynaleziony ponad pół wieku temu naciąg auomatyczny stosowany jest dzisiaj 
w większości kalibrów mechanicznych. Dzięki niemu wystarczy poruszyć ręką lub 
nosić zegarek, by wprawić mechanizm w ruch.

Wykorzystuje on energię przekazywaną mu przez noszącego zegarek. To on, przez po-
ruszanie nadgarstkiem, odpowiedzialny jest za wprawianie w ruch tzw. wahnika. Ten 
półokrągły element zamontowany jest w naszych modelach po środku kalibru. Poru-
szając się w przód i w tył, naciąga on sprężynę napędową. Sprężyna zaś ma za zadanie 
przekazanie zgromadzonej energii do kolejnych elementów mechanizmu.

W ten oto sposób właściciel czasomierza zostaje zwolniony z codziennego nakręca-
nia zegarka. Gdy zostanie on zdjęty z ręki i odłożony na dłuższy czas, zgromadzona 
energia pozwoli na przynajmniej 40 godzin pracy (w zależności od modelu kalibru). 
Aby wprowadzić mechanizm ponownie 
w ruch wystarczy założyć zegarek na 
rękę i ponosić go kilka kolejnych go-
dzin. W tym czasie sprężyna znów 
zostanie naciągnięta, by móc 
przez kolejne godziny zasilać 
werk potrzebną energią.
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WERK

Szwajcarska jakość
Wszystkie stosowane przez nas mechanizmy to precyzyjne i sprawdzone urządze-
nia wyspecjalizowanych firm szwajcarskich. Stosujemy mechanizmy  SELLITA, 
SOPROD oraz ETA.

Do roku 2010 stosowaliśmy tylko werki pro-
ducenta ETA. Rozszerzenie palety o nowe 
rozwiązania technologiczne producentów 
SOPROD oraz SELLITA, to naturalna kon-
tynuacja naszego rozwoju. Obydwie firmy 
specjalizują się w projektowaniu nowych 
mechanizmów oraz wzbogacaniu kalibrów 
ETA, w tym znanego 2892, o dodatkowe 
komplikacje. Pozwala nam to na kreowanie 
nowych modeli zegarków, wyposażonych 
w niedostępne dotychczas funkcje. 

Werki automatyczne oferujemy w najlep-
szych możliwych wersjach, zarówno od 
strony technicznej, jak i zdobniczej. W na-
szych zegarkach stosujemy ETA 2892-A2 
Premium z modułami komplikacji SOPROD 
9060 oraz 9090. Mechanizmy SOPROD 
A10 Premium, SELLITA SW220-1 TOP 
oraz ETA 2824-2 TOP. Minimalne odchy-

lenia dobowe, systemy antywstrząsowe, szlify genewskie i ślimakowe, niebieskie śruby, grawe-
rowane wahniki to niektóre z cech tych niezawodnych werków. 

Zastosowanie znajduje również legendarny mechanizm z naciągiem ręcznym. Jest to, mon-
towany niegdyś w zegarkach kieszonkowych, zmodyfikowany mechanizm z serii ETA 6498, 
w równie bogato zdobionej wersji TOP. Werk ten stosujemy głównie w zegarkach unikatowych, 
pojedynczych sztukach, będących rarytasami naszej manufaktury.
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KOLEKCJE

Nasze modele
Od 2006 stworzyliśmy 6 kolekcje i 37 modeli zegarków. 

A oto nasze dotychczasowe efekty pracy.

Dziedzictwo
 

Misico
Kościuszko

1918
Kościuszko II

Zawisza Czarny

Wena
 

Irysy
Polon

Globtroter
Flamingi

Stolice Polski
 

Belweder
Wawel

Varsovia
Cracovia
Gnesna

Jazz
 

Duet
Kontrabas

Biały fortepian
Gitara

Fortepian
Saksofon

Elementum
 

Aer
Aqua
Terra
Ignis

Terra albus
Aer Duo

Aqua Duo 
Aqua Vigor

Unikaty
 

Aer Niger
Saksofon
Kontrabas
Fortepian

Aquila
Cristobal 75

Aquila
Saksofon

Fortepian pomarańcza

5

5

96

8

4
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HISTORIA

Nasza historia
Krótka historia minionych lat z Maunfakturą POLPORA

2006
Od wizji do narodzin prototypu

2007
Pierwsze polskie zegarki „Automatic”

2008
Zegarki z naciągiem manualnym „Unitas” 

2010
Polskojęzyczny datownik i komplikacje. Nowe werki

2011
Pierwszy polski zegarek dla kobiet oraz model urodzinowy

2012
Zegarek sportowy, ”big date” i unikaty z naciągiem manualnym

2016
Werki Sellity SW-200-1, pierwszy ręcznie emaliowany zegarek Irysy

2017
Werki SW-300 w modelu Polon, pierwsza certyfikacja mechanizmu w Polsce, 
ETA  6497-1 w jednowskazówcu

2018
Werki z komplikacjami: Big Date z rezerwą chodu, GMT oraz mały sekundnik

2019
Zegarek emaliowany w technice emalii wysokotemperaturowej - Flamingi

2020
Pierwszy polski zegarek z komplikacją jumping hour [Kościuszko], 
Pierwszy polski zegarek z komplikacja dysków zamiast wskazówek [Zawisza].
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ELEMENTUM
Kolekcja: ELEMENTUM

Człowiek zawsze szukał sposobu na trafne opisanie otaczającego 
go świata i rządzących nim zasad. Już starożytni filozofowie zajęli 
się sformułowaniem związanych z tym podstaw. Grecy doszli do 
wniosku, że dla znanego im świata najważniejsze są następują-
ce cztery żywioły: powietrze, ogień, ziemia i woda. Pozostające 
w harmonii i równowadze siły, które wpływają bezpośrednio na 
nasze istnienie na Ziemi. Obecnie w kulturach zachodu, to wła-
śnie te pierwiastki tworzą tzw. quattuor elementum (z łaciny: 
cztery żywioły).

W skład tej klasycznej kolekcji wchodzą czasomierze odwzoro-
wujące odwieczne siły przyrody. Limitowane zegarki mechanicz-
ne z naciągiem automatycznym są kwintesencją elegancji, piękna 
i harmonii. Są pochodną równowagi panującej pomiędzy ziemią, 
a powietrzem oraz ogniem i wodą.

Aer

Ignis

Terra

Aqua
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Terra
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-T-XX/30 | 30 szt. | 2009

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia z uskokiem, mat jedwabisty

Osadzane indeksy, niklowane  
Wskazówki super luminova, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Brązowa skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
ZIEMIA dla ceniących sobie stabilność.

Część centralna tarczy, niczym spękana od słońca powierzchnia ziemi, jest 
zagłębiona, tworząc zbliżony do natury, atrakcyjny efekt wizualny. Na sty-
lowym, jasno-beżowym cyferblacie, osadzone zostały jedynie subtelne, 
podłużne indeksy. Sama tarcza wykonana jest w technologii eleganckiego 
matu jedwabistego. Okno datownika wpasowane jest idealnie pomiędzy 
obydwa poziomy cyferblatu.
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Aer
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-A-XX/30 | 30 szt. | 2009

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Osadzane indeksy, niklowane  

Wskazówki super luminova, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
Nasz wyjątkowy i piękny świat oferuje wiele skrajności, różnic ale i po-
dobieństw. 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. Dzię-
ki istnieniu kobiet i mężczyzn, dwóm przyciągającym się skrajnym biegu-
nom. Podążyliśmy tym tropem, aby stworzyć coś zupełnie nowego.
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Aqua
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-Q-XX/30 | 30 szt. | 2009

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: szlif słoneczny
Osadzane indeksy, niklowane  

Wskazówki super luminova, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal 316L satynowana / polerowana

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Granatowa skóra cielęca

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
WODA dla aktywnie spędzających czas.

Charakterystyczne dla tego modelu wydłużone okno datownika nadaje 
zegarkowi sportowy charakter. Sama powierzchnia tarczy mieni się dys-
kretnie, niczym tafla wody. Efekt został uzyskany przez zastosowanie szli-
fu słonecznego i jedwabistej matowej warstwy. Osadzone na niebieskim 
cyferblacie cyfry o klarownych kształtach zdradzają przynależność do tej 
gustownej linii czasomierzy.
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Ignis
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-N-XX/30 | 30 szt. | 2009

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: guilloché Clou de Paris
Wskazówki dauphine super luminova, 

niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L PVD i polerowana

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca, wzór carbon
Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
OGIEŃ dla poszukujących mocnych wrażeń.

Czarna koperta podkreśla bardziej surowy charakter tego czasomierza. 
Harmonizuje jednocześnie z ciemno szarym cyferblatem i centralnie po-
łożonym romboidalnym wzorem guilloché „Clou de Paris”. Powierzchnia 
tarczy utrzymana jest w tonacji jedwabistego matu i uzupełniona poły-
skującym nadrukiem reliefowym. Datownik w tym modelu przeniesiony 
został na godzinę szóstą.
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Zestaw kolekcjonerski
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 4 | 1 szt. | 2010

MECHANIZMY / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 
Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik
Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy
25 kamieni

CYFERBLATY / WSKAZÓWKI
Szlif słoneczny, guilloché, matowanie
Osadzane indeksy, niklowane  
Wskazówki super luminova, niklowane

Gwarancja 24 miesiące

LUNETY / DEKLE
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekle grawerowane z nr „04”

KOPERTY
Stal 316L satynowana / polerowana / PVD

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASKI
Brązowa i czarna skóra krokodyla
Granatowa i czarna skóra cielęca
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Aer Duo
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-R-XX/30 | 30 szt. | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Sellita SW 220-1 Top Soigné

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Polskojęzyczny datownik (dzień i data)
Rezerwa chodu około 40h

System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Indeksy na tarczy osadzane, niklowane
Wskazówki super luminowa, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące

AER DUO jest nową odsłoną popularnego modelu z tej kolekcji. Natura 
jest zmienna, podobnie nasze zegarki. Dlatego też zmieniliśmy ten entu-
zjastycznie przyjęty egzemplarz. Wskazaniom aktualnej daty towarzyszy 
teraz polskojęzyczny wskaźnik dnia tygodnia. Stało się to możliwe dzięki 
zastosowaniu nowego szwajcarskiego werku wyspecjalizowanej firmy Sel-
lita. Zwiększyła się także średnica koperty. W celu odróżnienia tego model 
od pozostałych w serii, dobrane zostały nowe wskazówki, które nadały 
zegarkowi nowy, niepowtarzalny charakter. 
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Terra Albus
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03B-T-XX/07  | 7 szt. | 2011

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Unikatowa naturalna masa perłowa

Wskazówki dauphine super luminova 
Indeksy i wskazówki niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L PVD i polerowana

Średnica bez koronki 38,5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Biała skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Aer Duo 2012
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr NR 03A-R-XX/XX | 12 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Sellita SW 220-1 Top Soigné

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Polskojęzyczny datownik (dzień i data)
Rezerwa chodu około 40h

System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Indeksy na tarczy osadzane, niklowane
Wskazówki super luminowa, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
AER DUO 2012 powstał z okazji największego piłkarskiego wydarze-
nia roku 2012. Postanowiliśmy dopasować standardowy model Aer 
Duo i stworzyć specjalną edycję. Klasyczną białą tarczę, przywołującą 
na myśl powierzchnię piłki, podkreśliliśmy jedynie wyróżniającym się 
czarnym datownikiem. Wpasowuje on się idealnie w kompozycję cy-
ferblatu i zegarka, niczym jeden z czarnych skórzanych paneli piłki. 
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Stolice Polski
Kolekcja: Stolice Polski

Wawel

Belweder

Varsovia

Cracovia

Gnesna
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Stolice Polski
Kolekcja: Stolice Polski

Polacy mogą z dumą patrzeć na ponad tysiącletnią historię, choć nie zawsze 
od razu zdajemy sobie z tego sprawę. Setki lat świetności Polski, narodu, 
państwa i kultury odbiły swoje piętno na wielu miastach naszego kraju, także 
tych, które obecnie znajdują się poza jego granicami. Świadectwa prosperity 
odnajdziemy na każdym kroku przechadzając się po ulicach obecnej i byłych 
stolic Polski.

Decyzja była prosta i zarazem wymowna. Naszą pierwszą kolekcję tematycz-
ną postanowiliśmy poświęcić najważniejszym z polskich miast. Skupiliśmy 
się jednocześnie na tych najbardziej znanych miastach. Pierwsze zegarki wy-
produkowane w manufakturze otrzymały łacińskie nazwy Gnesna, Cracovia 
i Varsovia. Kolejne modele z tej serii poświęcone zostały siedzibom władzy 
państwowej. Zarówno krakowski Wawel, jak i warszawski Belweder pełniły 
taką właśnie funkcję.
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Varsovia
Kolekcja: Stolice Polski

model nr NR 01A-V-XX/09 | 9 szt. | 2007

VARSOVIA ze szwajcarskim automatycznym werkiem ETA 2824-2 
zamyka nasze pierwsze trio.

Ten kolejny z modeli POLPORA Automatic jest zarazem trzecim z ze-
garków o tak małej kopercie. Średnica wynosząca zaledwie 36mm jest 
typowa dla zegarków z połowy XX wieku. Podobnie jak bardzo czy-
telny, kontrastowy cyferblat ozdobiony wskazówkami typu dauphine.

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2

Naciąg automatyczny
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki dauphine, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L 

satynowana, polerowana
Średnica bez koronki 36mm

Koronka wytłaczana i sygnowana logo
Wodoszczelność 3 ATM (30m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Gnesna
Kolekcja: Stolice Polski

model nr NR 01A-G-XX/09 | 9 szt. | 2007

GNESNA, z łaciny Gniezno, to pierwszy z trzech zegarków jakie wy-
produkowaliśmy w ramach tej inauguracyjnej i silnie nasączonej pol-
skością kolekcji. W chronologiczny sposób poprzedza on kolejne dwa 
modele Cracovia i Varsovia.

Limitowany zegarek Gnesna z nr „01” jako pierwszy zegarek manufak-
tury nigdy nie trafił do sprzedaży i nadal pozostaje w naszych rękach.

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2

Naciąg automatyczny
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki dauphine, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L 

satynowana, polerowana
Średnica bez koronki 36mm

Koronka wytłaczana i sygnowana logo
Wodoszczelność 3 ATM (30m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Cracovia
Kolekcja: Stolice Polski

model nr NR 01A-C-XX/09 | 9 szt. | 2007

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 

Naciąg automatyczny
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki dauphine, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L 

satynowana i polerowana
Średnica bez koronki 36mm

Koronka wytłaczana i sygnowana logo
Wodoszczelność 3 ATM (30m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
CRACOVIA, to kolejny z zegarków naszej pierwszej kolekcji z oznacze-
niem „Made in Poland”.

Kraków jak żadne inne miasto w Polsce, miał ogromny wpływ na dzieje 
kraju i narodu. Staraliśmy się to podkreślić przez dodatkowe powiązanie 
tego modelu z naszą firmą i jej logo. Na jasnym, matowym cyferblacie 
zamieściliśmy symboliczny krzyż, który stosujemy też w modelu Wawel.
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Wawel
Kolekcja: Stolice Polski

model nr NR 01A-W-XX/20 | 20 szt. | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Sellita SW 220-1 Top Soigné

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Polskojęzyczny datownik (dzień tygodnia)
Rezerwa chodu około 40h

System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: srebrna, szczotkowana

Wskazówki antyczne, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel grawerowany

KOPERTA
Stal 316L satynowana i polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiąceWAWEL z zamkiem królewskim i najbardziej znaną katedrą w kraju to 
kwintesencja polskości. Siedziba i miejsce koronacji polskich królów. Dla 
podkreślenia tych faktów, właśnie w tym zegarku zastosowaliśmy po 
raz pierwszy polskojęzyczny datownik wskazujący dni tygodnia. Jest to 
możliwe dzięki nowemu szwajcarskiemu werkowi firmy Sellita. Wymow-
ne wskazówki o specjalnie dobranym kształcie przypominają Szczerbiec 
- miecz koronacyjny. Zaś centralnie przebiegający krzyż przywołuje skoja-
rzenia z wcześniejszym modelem tej serii.



30 • POLPORA

Belweder
Kolekcja: Stolice Polski

model nr NR 01A-B-XX/20 | 20 szt. | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Soprod A10 Premium Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 42h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: szlif słoneczny
Wskazówki feuille, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
BELWEDER to bardzo szczególne miejsce w Warszawie, znane w całej 
Polsce. Równie nietuzinkowy jest nasz nowy model uzupełniający pierw-
szą serię z roku 2006. Wraz z modelem Belweder świętujemy powrót 
do ekskluzywnej kolekcji „Stolice Polski”. Stosując jednocześnie, jako jed-
ni z pierwszych, szwajcarski kaliber automatyczny Soprod A10 w wersji 
Premium Soigné. Ten doskonały i zarazem niski werk pozwolił ograniczyć 
do minimum wysokość stalowej koperty. Grafitowy cyferblat ze szlifem 
słonecznym dodaje splendoru temu wyjątkowemu zegarkowi.
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Fortepian
Gitara

Kontrabas
Saksofon

Duet
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Impresje jazzowe

Kolekcja zainspirowana została działalnością polskich muzyków jazzowych 
i związanym z nimi ruchem, znanym pod nazwą Polska Szkoła Jazzu. Feno-
men ten rozwijał się w Polsce od lat 50-tych poprzedniego wieku, skupiając 
muzyków uprawiających różne style jazzu. Zabroniony w latach komunizmu 
kierunek muzyczny, rozwinął skrzydła stając się autentycznym i prężnym zja-
wiskiem. Odciskając jednocześnie piętno na kolejnych pokoleniach jazzma-
nów. 

Współpracujący ze sławami światowego jazzu artyści znad Wisły, sięgają po 
tradycyjne instrumenty muzyczne. Podczas licznych koncertów i festiwali 
potrafią za każdym razem na nowo zachwycić, tchnąć życie i nakłonić swoje 
instrumenty do wydania dźwięków o niezapominanym brzmieniu. Gdyby nie 
fortepian, saksofon czy gitara, zapewne ominęłaby nas możliwość i przyjem-
ność wysłuchania utworów skomponowanych i wykonanych na najwyższym 
poziomie.
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Fortepian
Kolekcja: Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-F-XX/19 | 20 szt. | 2008

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki czarne feuille, lakierowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316LS polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca z białym przeszyciem

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Fortepian
Kolekcja: Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-B-XX/xx | 20 szt. | 2008

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné  

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki czarne feuille, lakierowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316LS polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca z białym przeszyciem

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Gitara
Kolekcja: Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-G-XX/xx | 20 szt. | 2008

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top

Naciąg automatyczny
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: szlif słoneczny

Wskazówki dauphine super luminova, 
niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316LS polerowana

Średnica bez koronki 38.5mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Saksofon
Kolekcja: Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-S-XX/19 | 20 szt. | 2008

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné  

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Wskazówki niebieskie feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkło szafirowe

Dekiel grawerowany, motyw „Saksofon” 

KOPERTA
Stal nierdzewna 316LS polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Kontrabas
Kolekcja: Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-K-XX/19 | 20 szt. | 2008

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné  

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godzinie 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Indeksy osadzane niklowane
Wskazówki niklowane feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra cielęca

Sprzączka standardowa sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Duet
Kolekcja:  Impresje Jazzowe

model nr NR 02A-D-XX/20 | 20 szt. | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Automat ETA 2892-A2 Premium Soigné 

Komplikacje Soprod 9060 day date 
Bogato zdobiony werk i wahnik

Polskojęzyczny datownik (dzień i data)
Wskaźnik rezerwy chodu

Rezerwa chodu 42h
System antywstrząsowy

26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty, szlif rowkowy
Wskazówki feuille, niklowane i lakierowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
DUET to długo oczekiwany, klasyczny model zegarka z wieloma me-
chanicznymi funkcjami (tzw. komplikacjami). Jest on 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 na-
pędzania mechanizmu. Zastosowane na eleganckim cyferblacie elementy, 
nawiązują do rozwiązań znanych z poprzednich modeli.
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Przyjemność czerpana z posiadania rzeczy niezwykłych i nietuzinkowych jest 
wpisana w ludzką naturę. Nic więc dziwnego, że spełnianie własnych ma-
rzeń jest tak istotne dla każdego z nas. Specjalna seria o łacińskiej nazwie  
„Zegarek Zielonogórski” obejmuje modele kierowane do najbardziej wyma-
gających miłośników tradycyjnego zegarmistrzostwa. Dedykowana jest ona 
osobom ceniącym indywidualizm i pragnącym posiadać jedyne w swoim ro-
dzaju, niepowtarzalne modele zegarków.

Unikaty produkowane były jako pojedyncze egzemplarze lub krótkie serie, 
ograniczone do kilku sztuk. Od naszych kolekcji limitowanych różnią się wy-
konaniem poszczególnych elementów i zastosowaniem wyszukanych mate-
riałów.

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS
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Saksofon
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 01, 04 | 2 szt.  | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: guilloché, mat jedwabisty

Wskazówki niebieskie feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkło szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel grawerowany, motyw „Saksofon”

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Brązowa skóra aligatora

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Saksofon
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 02,03 | 2 szt. | 2010

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: guilloché, mat jedwabisty

Wskazówki niebieskie feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkło szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra aligatora

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Fortepian 5
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model urodzinowy nr 4 | 1 szt. | 2011

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki czarne feuille, lakierowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Pomarańczowa skóra cielęca

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Aquila
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 05 | 1 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Soprod A10 Premium Soigné

Automat klasy chronometr
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 42h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: pokryta srebrem 925

Wskazówki antyczne, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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Aquila
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 06 | 1 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Soprod A10 Premium Soigné

Automat klasy chronometr
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 42h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty, kol. antracyt

Wskazówki antyczne, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
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CRISTOBAL N° 75
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 07 | 1 szt. | 2012

Ten pojedynczy unikat to nie tylko pierwszy chronometr ale i pierw-
szy zegarek z naciągiem automatycznym w ekskluzywnej linii „Horolo-
gium Grunbergensis” (z łac. Zegarek Zielonogórski). Najwyższej klasy 
szwajcarski werk, w jego najbogatszej wersji wykończenia, czyni ze-
garek najbardziej precyzyjnym z naszych modeli. Komplikacje modu-
łu Soprod 9090 rozszerzają funkcjonalność czasomierza o centralnie 
położone duże wskaźniki daty i rezerwy chodu.

MECHANIZM / FUNKCJE
Automat ETA 2892.A2 klasa Chronometr 

Komplikacje Soprod 9090 big date
Wskaźnik rezerwy chodu
Centralny duży datownik

Bogato zdobiony werk i wahnik
Rezerwa chodu 42h

System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: pokryta srebrem 925

Wskazówki antyczne, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Aquila
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 08 | 1 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber Soprod A10 Premium Soigné

Automat klasy chronometr
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 42h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty, kol. szampana

Wskazówki antyczne, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Sprzączka tradycyjna sygnowana

Gwarancja 24 miesiące
AQUILA znaczy po łacinie „Orzeł”. Ta nazwa niezaprzeczalnie suge-
ruje przynależność modelu do kolekcji „Stolice Polski”. Na tarczy za-
mieściliśmy kręgi i promieniście rozchodzące się osadzane indeksy. 
Przypominają one oko i otaczające upierzenie tego dystyngowanego 
drapieżnika, zdobiącego polskie godło. Sercem każdego unikatowego 
Bielika jest manufakturowy szwajcarski mechanizm klasy chronometr. 
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Biały Fortepian
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 09 | 1 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty

Wskazówki czarne feuille, lakierowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Kontrabas
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 10 | 1 szt. | 2012

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Indeksy osadzane niklowane
Wskazówki niklowane feuille 

LUNETA / DEKIEL
Szkło szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra aligatora

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Czarny Fortepian
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 11 | 1 szt. | 2013

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Wskazówki niklowane feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka antyczna

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra aligatora

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Saksofon
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 12| 1 szt. | 2014

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 6498 Top Soigné 

Naciąg manualny
Bogato zdobiony werk i wahnik

Sekundnik na godz. 6-tej
Rezerwa chodu około 45h

System antywstrząsowy
17 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: guilloché promienisty

Mat jedwabisty
Wskazówki czarne feuille

LUNETA / DEKIEL
Szkło szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra aligatora

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Aer Niger
Kolekcja: 

HOROLOGIUM GRUNBERGENSIS

model nr 13 | 1 szt. | 2014

MECHANIZM / FUNKCJE
Kaliber ETA 2824-2 Top Soigné 

Naciąg automatyczny
Bogato zdobiony werk i wahnik
Werk wyposażony w datownik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

25 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: mat jedwabisty
Indeksy osadzane niklowane  

Wskazówki super luminova, niklowane

LUNETA / DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal 316L satynowana / polerowana

Średnica bez koronki 38.5mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarna skóra krokodyla

Zapięcie motylkowe sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Irysy
Kolekcja: Wena

model nr P.D.M.16004 | 30 szt. | 2017

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 200-1

 Automat klasy elabore
 Bogato zdobiony werk i wahnik
 Rezerwa chodu około 40h
 System antywstrząsowy
 26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Powierzchnia: wykonana ze srebra 925

Ręcznie malowana tarcza techniką emalierską
przez Ewę Buksę-Klinowską

Wskazówki antyczne, stylizowane

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 35mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Grafitowo-niebieski pasek z płaszczki 

Biały pasek skórzany o strukturze 
skóry aligatora 

Zapięcie motylkowe, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące

Artystyczna inspiracja i tradycyjne rzemiosło 

Zegarek inspirowany twórczością secesyjnego polskiego artysty – 
Stanisława Wyspiańskiego, którego dzieła wypełnia płynność linii  
widoczna w witrażach i malarstwie. Nawiązuje do niej projekt zegarka 
i jego serca - srebrnego  cyferblatu ukrytego pod szafirowym szkłem. 
Dlatego też ten damski model jest małoformatowym dziełem sztuki, 
którego cyferblat został ręcznie wykonany technikami emalierskimi. 
Technika ta wymaga niezwykłej zegarmistrzowskiej precyzji – każdy 
kolor zostaje nałożony osobno, a za jego utrwalenie odpowiada trady-
cyjny proces wypalania w piecu. Wszystkie kroki wymagają wielokrot-
nych powtórzeń, aż zegarek nabierze niepowtarzalnego charakteru.
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Irysy
Kolekcja: Wena
model nr P.D.M.16004 | 30 szt. | 2017

Damski model, Irysy, to zegarek inspirowany twórczością 
secesyjnego polskiego artysty – Stanisława Wyspiańskie-
go, którego dzieła wypełnia płynność linii widoczna w wi-
trażach i malarstwie. Nawiązuje do niej projekt zegarka 
i jego serca – srebrnego  cyferblatu ukrytego pod szafiro-
wym szkłem. Cyferblat zegarka został ręcznie wykonany 

technikami emalierskimi. Technika ta wymaga niezwykłej 
zegarmistrzowskiej precyzji – a za jego utrwalenie odpo-
wiada tradycyjny proces wypalania w piecu. Wszystkie 
kroki muszą zostać powtórzone wielokrotnie, aż zegarek 
nabierze niepowtarzalnego charakteru.
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Cyferblaty
Ręcznie malowane
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Ewa Buksa-Klinowska
Absolwentka Wydziału Projektowania Biżuterii  Łódzkiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W trakcie studiów zdobywała 
szlify również w Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja 
w  Barcelonie. 

* 15 lat doświadczenia w emalierstwie złotniczym

Wykorzystywane złotnicze techniki emalierskie:
* komórkowa,
* żłobkowa,
* reliefu płaskiego i wypukłego
* witrażowa
* emalii malarskiej

Cyferblaty
Ręcznie malowane

W swej wyjątkowej specjalizacji najchętniej sięga do 
miniatury emalierskiej, która jest jedną z najtrudniejszych 
technik emalierskich.

Najmniejsza wykonana miniatura miała 8 mm średnicy, 
a największa 105mm.

Laureatka licznych konkursów emalierskich, m.in.: 
* 2007, Tokio, Międzynarodowy Konkurs Biżuterii 
Emaliowanej  Japan Shippō Conference, Nagroda za 
Doskonałość
* 2015, Londyn, Wystawa Królewskiego Towarzystwa 
Miniaturzystów RMS, Złoty Puchar

www.evabuksa.com
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Misico
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.M.16002 | 50 szt. | 2016

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 200-1

 Automat klasy elabore
 Bogato zdobiony werk i wahnik
 Rezerwa chodu około 40h
 System antywstrząsowy
 26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Tłoczona stalowa w kolorze srebrnym, 

odnosi się do denara Mieszka I, 
dodatkowo nadrukowane oraz osadzone indeksy.
Całość utrzymana w kolorystyce srebra i szarości.

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 40mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Skórzany pasek utwardzany 

z jasnym przeszyciem
Kolor czarno-grafitowy

Zapięcie motylkowe, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące

Książęcy typ – z polskim charakterem 

Nowa kolekcja, która czerpie inspiracje z historii i kultury polskiej. 
Otwierający kolekcję model Misico nawiązuje do otoczonego aurą ta-
jemniczości pierwszego władcy Polski – księcia Mieszka. Na cyferbla-
cie znajduje się odwzorowanie denara, uznawanego za pierwszą pol-
ską monetę. Jej wygląd miał też olbrzymi wpływ na logotyp Polpory, 
który opiera się na krzyżu i małych kołach umieszczonych pomiędzy 
jego ramionami. Dlatego Misico to model szczególnie bliski naszym 
sercom. 
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Misico
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.M.16002 | 50 szt. | 2016

Męski zegarek Misico otwiera kolekcję Dziedzic-
two. To linia czerpiąca inspiracje z historii i kul-
tury polskiej. Model Misico nawiązuje do oto-
czonego aurą tajemniczości pierwszego władcy 
Polski – księcia Mieszka. Na cyferblacie znajduje 
się odwzorowanie denara, uznawanego za pierw-
szą polską monetę. Jej wygląd miał też olbrzymi 
wpływ na logotyp Polpory, który opiera się na 
krzyżu i małych kołach umieszczonych pomiędzy 
jego ramionami. 
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Aqua Duo
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr P.M.A.16003 | 50 szt. | 2016

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 200-1

Automat klasy elabore
Bogato zdobiony werk i wahnik

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Cyferblat zaokrąglony  w kolorze niebieskim

Szlif słoneczny, indeksy osadzone galwanizowane
Wskazówki galwanizowane, zagięte

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 42mm 
Pokryta różowym złotem metodą PVD
Koronka wytłaczana i sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Matowa skóra aligatora w kolorze 

granatowym z przeszyciami
Zapięcie motylkowe, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące

Zanurz się w świecie elegancji 

Model Aqua Duo to nawiązanie do jednego z najbardziej lubianych 
i cenionych produktów Polpory – modelu Aqua. 

W nowym projekcie łączymy żywioły – wykorzystujemy współczesne 
trendy i tradycyjne materiały z ekskluzywnym paskiem ze skóry aliga-
tora na czele. Całości charakteru nadaje harmonijne połączenie paty-
nowanego różowego złota z granatowym cyferblatem. 
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Aqua Duo
Kolekcja: ELEMENTUM
model nr P.M.A.16003 | 50 szt. | 2016

Aqua Duo to zegarek męski z kolekcji Elemen-
tum. Produkt nawiązuje do jednego z najbardziej 
lubianych i cenionych produktów Polpory – mo-
delu Aqua. W nowym projekcie Polpora łączy 
żywioły, wykorzystując współczesne trendy i tra-
dycyjne materiały, takie jak skóra aligatora, którą 
wykorzystano w produkcji ekskluzywnego paska. 
Harmonijne połączenie różowego złota z grana-
towym cyferblatem nadaje zegarkowi szczegól-
nego charakteru.
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Polon WPZ
Kolekcja: Wena

model nr P.M.P.17005 | 50 szt. | 2017

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski SW300-1 chronometr

Automat klasy elabore - WPZ
Polskie świadectwo precyzji chodu

Rezerwa chodu około 40h
System antywstrząsowy

26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Tarcza biała, czytelna

Zdobiona grafiką budowy atomowej Polonu
Fluorescencja na tarczy

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 35mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarny skórzany pasek utwardzany 

Spód paska wykonany 
w kontrastowym zielonym kolorze

Zapięcie klasyczne, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Polon WPZ
Kolekcja: Wena
model nr P.M.P.17005 | 50 szt. | 2017

Struktura przyrody nieorganicznej
Polon WPZ wizualnie nawiązuje do budowy pierwiastka. W dzień biała tarcza 
urzeka minimalistycznym wyglądem, a w nocy fluorescencyjna powłoka powo-
duje, że zegarek rozświetla się w pełni. Polon WPZ wyposażony został w wyso-
kiej klasy szwajcarski mechanizm Sellita SW300-1 w regulacji top (chronometr) 
z glucydurowym balansem.
W tym zegarku, POLPORA jako pierwsza polska firma nawiązała współpracę 
z Urzędem Miar w Warszawie w celu przeprowadzenia szczegółowych testów 
dokładności chodu zegarka męskiego Polon. Efektem długotrwałych, trwających 
13 dni  badań, jest wystawienie każdemu egzemplarzowi, Świadectwa Wzorco-
wania oraz certyfikatu Wysoce Precyzyjnego Zegarka (WPZ).
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Polon
Kolekcja: Wena

model nr P.D.P.17006 | 30 szt. | 2017

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski SW300-1 élaboré

Automat klasy elabore
Rezerwa chodu około 40h

System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Tarcza wykończona w czarnym macie

84 brylanty
Fluorescencyjne indeksy

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Stal nierdzewna 316L polerowana

Średnica bez koronki 35mm
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Czarny skórzany pasek utwardzany 

Wykończoy od spodu w kolorze szarości
Zapięcie klasyczne, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Polon
Kolekcja: Wena
model nr P.D.P.17006 | 30 szt. | 2017

Struktura przyrody nieorganicznej
W 150. Rocznicę urodzin dwukrotnej polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-
Curie, powstały zegarki Polon, które nawiązują do odkrytego przez nią pier-
wiastka. Wyprodukowany w Polsce zegarek wpisuje się w ideę tworzenia cza-
somierzy bazujących na naszym dziedzictwie kulturowym. 
Damski model (koperta 35 mm) dzięki zastosowaniu 84 brylancików na tarczy 
odwzorowuje budowę atomową polonu i jego liczbę w układzie okresowym 
pierwiastków. Ponadto, w nawiązaniu do radioaktywnych właściwości pier-
wiastka odkrytego przez Skłodowską-Curie, zegarek Polon pod osłoną nocy 
rozświetla swoje fluorescencyjnie kontury wykonane w technologii SuperLu-
minova®.
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Kościuszko
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.K.17004 | 50 szt. | 2017

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski ETA 6497-1 

(UNITAS z ręcznym naciągiem).

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Bardzo duża tarcza z efektem
porcelanowego wykończenia.

WSKAZÓWKI
Szkieletowa wskazówka godzinowo-minutowa

z romboidalnym wnętrzem nawiązującym
do czapek kościuszkowców.

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne.

Dekiel zakręcany, zdobiony efektownym.
grawerem z podobizną Tadeusza Kościuszki

oraz indywidualnym numerem limitacji zegarka.

KOPERTA
Duża koperta 44 mm.

Stosunkowo niewielka grubość 9,1 mm.
Stal szlachetna 316L polerowana.

Koronka sygnowana logo.
Wodoszczelność 5 ATM (50m).

Wyjątkowy system ruchomych uszu Capsa.

PASEK
Jasnobrązowy pasek z krokodyla z granatowym

wykończeniem i białym przeszyciem.
Zapięcie klasyczne, sygnowane.

Gwarancja 24 miesiące
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Kościuszko
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.K.17004 | 50 szt. | 2017

Kościuszko to pierwszy w historii manufaktury ze-
garek jednowskazówkowy. Swoim wyglądem nawią-
zuje do tzw. pasówek, czasomierzy z epoki, w której 
konstrukcje naręczne wypierały zegarki kieszon-
kowe. Gratką dla miłośników klasycznego designu 
jest zdobienie w kształcie wskaźnika sub-sekundy, 
znanego z historycznych czasomierzy oraz odwró-
cona tarcza, w której godzina 12 znajduje się na 
dole, dzięki czemu można odczytywać czas na dwa 
sposoby. Tarcza zegarka prezentuje się intrygująco 
dzięki efektowi porcelanowego wykończenia, które 
nawiązuje do zegarków z epoki.
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1918
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.N.18007 | 100 szt. | 2018

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 260-1 

31 kamieni, mały sekundnik
regulacja Spécial (Elaboré).

CYFERBLAT
Srebrzysty cyferblat z giloszem

i biało-czerwonymi detalami.

WSKAZÓWKI
Stylistyka typu Lance.

Niklowane na antracytowo.

DEKIEL
Stal satynowana, szkło szafirowe.

KOPERTA
Koperta o średnicy 40,5 mm.

Stal szlachetna 316L polerowana.
Koronka sygnowana logo.

Wodoszczelność 5 ATM (50m).

PASEK
Wykonany z naturalnej skóry rekina

Antracytowy z biało-czerwonymi przeszyciami.
Zapięcie na przyciski, sygnowane.

Gwarancja 24 miesiące.

1918 19
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POLPORA 1918, Tym zegarkiem nasza Manufaktura pra-
gnie uczcić i świętować setną rocznicę odzyskania nie-
podległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Subtelne biało-czerwone detale z dumą podkreślają po-
chodzenie nowego czasomierza, jednocześnie w żaden 
sposób nie zaburzając łatwego odczytu czasu z podzie-
lonej indeksami tarczy, której zwieńczenie stanowi cha-
rakterystyczny gilosz oraz dyskretna komplikacja małego 
sekundnika.

1918
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.N.18007 | 100 szt. | 2018

1918 19
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Aqua Vigor
Kolekcja: ELEMENTUM

model nr P.M.A.18008 | 100 szt. | 2018

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Soprod C130 

Big Date ze wskaźnikiem rezerwy chodu,
 27 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Szlif słoneczny, arabskie cyfry.

WSKAZÓWKI
Stylistyka typu Diamond.

DEKIEL
Stal satynowana, szkło szafirowe.

KOPERTA
Średnica 42 mm.

Stal szlachetna 316L polerowana.
Koronka z logo wypełnionym 

granatową ceramiką.
Wodoszczelność 5 ATM (50m).

PASEK
Wykonany z naturalnej skóry krokodyla.

Gumowany od środka z jasnymi przeszyciami.
Zapięcie na przyciski, sygnowane.

Gwarancja 24 miesiące

0 5
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Zdecydowany sukces modelu Aqua Duo zmotywował nas 
do rozwinięcia pomysłu i wznowienia kolejnego zegarka 
z cenionej kolekcji Elementum. Połączyliśmy w nim dwie 
praktyczne i pożądane komplikacje w postaci wskaźnika 
rezerwy chodu i dużego czytelnego datownika (big date). 
Tak powstała nowa mechaniczna POLPORA Aqua Vigor. 
Zegarek opracowany został w dużej 42-milimetrowej sta-
lowej kopercie zwieńczonej charakterystyczną koronką 
wypełnioną ceramiką w kolorze ciemnej toni morskiej. 
Granatową tarczę zdobi charakterystyczny szlif słoneczny 
oraz efektowne masywne indeksy w postaci cyfr arab-
skich.

Aqua Vigor
Kolekcja: ELEMENTUM
model nr P.M.A.18008 | 100 szt. | 2018

0 5
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Globtroter
Kolekcja: Wena

model nr P.M.G.18009 | 100 szt. | 2018

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 330-1 

25 kamieni, GMT
regulacja Spécial (Elaboré).

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Czarny karbonowy wzór z dodatkami w kolorze

pomarańczowym i białą superluminovą.

WSKAZÓWKI
Stylistyka typu Radium.

Niklowane na antracytowo,
z białą Superluminovą.

DEKIEL
Stal satynowana, grawerowana grafika.

KOPERTA
Średnica 42 mm.

Stal szlachetna 316L polerowana.
Koronka sygnowana logo.

Wodoszczelność 10 ATM (100m).

BRANSOLETA
Wysokiej jakości bransoleta meshowa.

Zapięcie bezpieczne, sygnowane, 
wykońcone szlifem perłowym.

Gwarancja 24 miesiące
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Globtroter to kolejny wyjątkowy model w kolekcji na-
szej Manufaktury. Po raz pierwszy zastosowaliśmy tutaj 
komplikację GMT, podwyższoną wodoszczelność klasy 
10 atmosfer oraz najwyższej klasy bransoletę typu mesh 
z wygodnym i bezpiecznym systemem zapinania.
Nowy model cechuje wyjątkowa koperta w stylu retro, 
która pomimo sporej 42-milimetrowej średnicy, dzięki 
skróconej długości tak samo komfortowo ułoży się za-
równo na węższych, jak i grubszych nadgarstkach.

Globtroter
Kolekcja: Wena
model nr P.M.G.18009 | 100 szt. | 2018
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Flamingi
Kolekcja: Wena

model nr P.D.F.19010 | 50 szt. | 2019

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 200-1
Regulacja Spécial (Elaboré)
Bogato zdobiony werk i wahnik
Rezerwa chodu do 40h
System antywstrząsowy
26 kamieni

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Baza tarczy wykonana z litego złota żółtego 18k
Tarcza wykończona w technice emalii malarskiej 
wysokotemperaturowej (champlevé), 
12 diamentów o szlifie brylantowym osadzonych 
w indeksach godzinowych
Wskazówki typu szkieletowego w kolorze złotym

DEKIEL
Szkła szafirowe antyrefleksyjne
Dekiel przeszklony i grawerowany

KOPERTA
Bezel wykonany w całości z żółtego złota 18k, 
polerowanego na wysoki połysk
Stal nierdzewna 316L polerowana i satynowana
Średnica bez koronki 35mm
Koronka wytłaczana i sygnowana logo
Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Skórzany z naturalnej skóry jaszczurki utwardzany 
w kolorze mieniącego się złota
Klasyczne stalowe zapięcie, stal polerowana 
pokryta PVD w kolorze złotym

Kwintesencja kobiecości w kolorach miłości
Emalia żłobkowa 
– technika bynajmniej nie dziecinnie prosta. 
Rozpoczynając prace nad modelem, który miał być jednym 
z najbardziej finezyjnych elementów kolekcji Wena, posta-
nowiliśmy wykorzystać jedną z najtrudniejszych technik 
w emalierstwie zegarmistrzowskim – emalii wysokotem-
peraturowej w technice malarskiej, nazywanej z francuska 
champlevé. Technika ta, nazywana po polsku żłobkową lub 
rowkową, polega na precyzyjnym umieszczaniu w, wykona-
nych uprzednio, wgłębieniach tarczy kolejnych warstw ko-
lorystycznych. Ze względu na kunszt wymagany przy zasto-
sowanie tej techniki, do tej pory była to domena najbardziej 
luksusowych szwajcarskich marek.
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Flamingi
Kolekcja: Wena
model nr P.D.F.19010 | 50 szt. | 2019

W emaliach wysokotemperaturowych najtrudniejsze do 
wykonania kolory to róże i czerwienie, dlatego podjęli-
śmy wyzwanie i zdecydowaliśmy się przygotować pro-
jekt, którego główną osią kolorystyczną będą właśnie te 
barwy. Na tarczy wykorzystano 34 kolory, rozmieszczone 
w 41 „żłobkach”. 

Intensywne prace projektowe, testy technologiczne 
i materiałowe trwały ponad 2 lata. Pierwszym etapem 
niezwykle czasochłonnego procesu emaliowania było 
przygotowanie emalii, poprzez ich rozkruszenie, a dalej 
praca nad kolorami nakładanymi i wypalanymi w pie-
cu przez 14 dni. Każda emalia składa się co najmniej  
z kilkunastu warstw, każdorazowo osobno wypalanych. 
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W projekcie Flamingi niezbędne jest wykonanie aż 18 wypa-
łów w piecu o temperaturze ok. 800 stopni Celsjusza. W pro-
jekcie tarczy użyto 4 typów emalii wysokotemperaturowych 
- począwszy od transparentnych, dających wrażenie witrażo-
wego koloru, po opakowe - w pełni kryjące złote podłoże.

Sercem modelu Flamingi jest tradycyjny szwajcarski mecha-
nizm automatyczny w wykończeniu premium z charaktery-
stycznym czarnym wahnikiem, bogatymi zdobieniami płyt 
oraz niebieskimi śrubami. Jego efektowną pracę widać przez 
przeszklony dekiel. W każdym z 12 indeksów godzinowych 
osadzono naturalny diament o szlifie brylantowym. Bezel 
wykonano z litego 18-karatowego złota, a logo Manufaktury 
nadrukowano od wewnętrznej strony odpornego na zaryso-
wanie, szafirowego szkła.

Flamingi
Kolekcja: Wena
model nr P.D.F.19010 | 50 szt. | 2019
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Zawisza Czarny
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.Z.20012 | 100 szt. | 2020

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Sellita SW 295-1 

31 kamieni, system antywstrząsowy incabloc
Regulacja Spécial (Elaboré), wykończenie premium

5 lat gwarancji na mechanizm

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Czarne półmatowe tło tarczy

Osadzony herb rodu Sulima 
Komplikacji datownika i małego  

sekundnika w postaci ruchomych dysków 

WSKAZÓWKI
Stylistyka typu Lence

szkieletowe wskazówki 
w kolorze stalowym

DEKIEL
Stal satynowana, szkło szafirowe.

KOPERTA
Koperta o średnicy 40,5 mm.

Stal szlachetna 316L polerowana.
Koronka sygnowana logo.

Wodoszczelność 5 ATM (50m).
Dwufazowy bezel,

PASEK
Pasek skórzany – typu cordovan 

Czarny, z antracytowymi przeszyciami
Zapięcie na przyciski, sygnowane.

Gwarancja 24 miesiące (60 na mechanizm).
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W modelu Zawisza odnajdziemy dość niezwykłe rozwią-
zanie dla małego sekundnika i wskazania datownika, które 
dostępne będą w dwóch wersjach. Pierwsza nawiązuje 
do dynamiki zmagań rycerzy, którzy widoczni na swych 
wierzchowcach okazywali kunszt i wprawę – stąd wskaź-
nik w kształcie czerwonego trójkąta odnajdziemy na tle 
poruszającej się stalowej spirali widocznej na czarnym tle, 
jako nawiązanie do poruszających się zbroi rycerskich. 
Drugie rozwiązanie występuje w całkowicie minimali-
stycznej wersji – czerwonego trójkątnego wskaźnika na 
czarnym tle.

Zawisza Czarny
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.Z.20012 | 100 szt. | 2020
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Kościuszko II
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.K.20011 | 100 szt. | 2020

MECHANIZM / FUNKCJE
Mechanizm szwajcarski Dubois Depraz 14400 

Komplikacja jumping hour
27 kamieni, system antywstrząsowy incabloc
Regulacja Top (Luxe), wykończenie premium

CYFERBLAT / WSKAZÓWKI
Biały z efektem porcelanowego wykończenia

Niebieszczone indeksy minutowe i godzinowe
Obniżone i wyprofilowane pole pracy sekundnika

WSKAZÓWKI
W kolorze lśniącego granatu i czerwieni, 

z efektem mieniącego się metalu
Romboidalny środek nawiązuje  
do kształtu czapek kosynierów

DEKIEL
Stal satynowana, szkło szafirowe

KOPERTA
Koperta o średnicy 42 mm

Stal szlachetna 316L polerowana
Koronka sygnowana logo

Wodoszczelność 5 ATM (50m)

PASEK
Wykonany z naturalnej skóry krokodyla

Ciemnobrązowy, wnętrze barwione  
na niebiesko, przeszycia białe i niebieskie

Zapięcie na przyciski, sygnowane

Gwarancja 24 miesiące
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Kościuszko II jest udoskonaloną wersją zegarka z roku 
2017, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Cha-
rakterystyczna koperta, skrywa wysokiej klasy mechanizm 
automatyczny, doposażony w niezwykły moduł przeska-
kującej godziny w okienku. System ruchomych uszu mo-
cujących pasek umożliwia wygodne dopasowanie koperty 
zegarka do nadgarstka. Porządek tarczy jest pionowy – 
poczynając od najważniejszej funkcji – okienka godziny, 
przez wskaźnik minut, na delikatnym sekundniku kończąc. 
Niebieszczone indeksy minutowe w odcieniu mieniącego 
się granatu, są również widoczne we wskazaniach godziny. 
Błysk granatu widoczny jest w świetlistym odbiciu wska-
zówki minutowej i sekundowej, jak i indeksach na tarczy. 

Kościuszko II
Kolekcja: DZIEDZICTWO

model nr P.M.Z.20011 | 100 szt. | 2020
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Opakowania
Zegarków POLPORA
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