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POLPORA – nowa kolekcja w przygotowaniu
Pierwsze modele czasomierzy Zielonogórskiej Manufaktury Zegarkowej znalazły nowych właścicieli
bardzo szybko. Od zaprezentowania pierwszej kolekcji – 1. Grudnia 2007, w Św. Eligiusza, patrona
zegarmistrzów, złotników i numizmatyków – nie minął nawet miesiąc i wszystkie zegarki, poza numerem
„Jeden” Gnesna G01/09, zostały sprzedane. Limitowane czasomierze mechaniczne „Made in Poland” z
naciągiem automatycznym dostępne były w trzech miastach w kraju. W warszawskim salonie zegarmistrzowskim „OdCzasu doCzasu” w Złotych Tarasach, w „Krakowskim Salonie Jubilerskim Strojny” tuż przy
Rynku Głównym i w Poznaniu w salonie zegarmistrzowskim „Banaszak”, nieopodal Rynku Jeżyckiego.
Następna kolekcja jest już w przygotowaniu i tymczasowo opatrzona została nazwą „Kolekcja 2008”. Tym
razem ilość dostępnych czasomierzy zwiększy się do niemal 60 sztuk. Przy czym ponownie zaoferowane
zostaną tylko 3 limitowane modele. Zegarków spodziewać się można nie wcześniej niż w czerwcu tego
roku.
W odróżnieniu od pierwszej kolekcji, zmieniona zostanie przede wszystkim paleta oferowanych modeli
zegarków i zastosowanych mechanizmów. Nowy model trafi w gusta wielbicieli najbardziej tradycyjnych, z
tradycyjnych technologii. Do programu dołączy bowiem legendarny szwajcarski kaliber mechaniczny z
naciągiem ręcznym. Stosowany niegdyś w zegarkach kieszonkowych i produkowany po dziś dzień,
zmodyfikowany mechanizm z serii ETA 6498. Niezawodny i precyzyjny kaliber, produkowany wcześniej
przez firmę Unitas, posiada sekundnik umieszczony na godzinie 6-tej. Tym samym w ofercie manufaktury
znajdą się po raz pierwszy czasomierze bazujące na dwóch różnych typach szwajcarskich mechanizmów. Z
naciągiem automatycznym i ręcznym.
W związku z tym, że opisany mechanizm posiada średnicę większą od stosowanego uprzednio automatu,
zmieni się także średnica obudowy. Koperta z wysokiej jakości stali osiągnie średnicę około 41mm.
Również w przypadku czasomierza bazującego na werku automatycznym, dokonane zostaną zmiany. Tutaj
wielkość obudowy wzrośnie do około 38mm. W obu przypadkach koperty zostaną wyposażone w odporne
na zarysowania szafirowe szkiełka. Jeśli chodzi o wodoodporność, to wyniesie ona – podobnie jak w
pierwszej kolekcji – co najmniej 30m.
Dalsze informacje związane z tegoroczną kolekcją udostępnione zostaną za parę tygodni.
Krzysztof Janczak
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POLPORA Manufaktura – Zielonogórska Manufaktura Zegarkowa – powstała w roku 2006 i oferuje wyłącznie wysokiej klasy
czasomierze mechaniczne. Tworzone w kraju, w oparciu o lokalne umiejętności, doświadczenie i pasję oraz niezawodną i doskonałą
szwajcarską technologię, dostępne są w trzech punktach sprzedaży w Polsce. Motto zakładu przyświecające każdej kolekcji to
„Polska wizja i szwajcarska precyzja”. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej manufaktury.

POLPORA Manufaktura - Krzysztof Janczak, Żeromskiego 10 Lok. 2, PL-65-066 Zielona Góra
NIP (VAT-Id-EU): PL9291483136, Regon 080175533, mBank 61 1140 2004 0000 3602 4666 1629
www.polpora.com watch@polpora.com Tel. (PL) +48-662-896796, Tel. (D) +49-179-7602368
© Copyright POLPORA Manufaktura. All rights reserved. Patents Pending.

