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Kolekcja „Impresje Jazzowe” – już w lipcu!

W lipcu POLPORA Manufaktura wprowadzi do sprzedaży czasomierze z nowej kolekcji. Trzy limitowane
zegarki oparte na mechanizmach nakręcanych ręcznie i z naciągiem automatycznym. Z każdego modelu
dostępne będzie jedynie 19 sztuk. Każdy egzemplarz oznaczony indywidualnym numerem. Jak przystało na
kolekcję o tematyce muzycznej - poświęconą Polskiej Szkole Jazzu - zegarki noszą nazwy instrumentów
muzycznych: Fortepian, Saksofon i Gitara.
Pierwsze dwa wyposażone zostały w szwajcarski mechanizm manualny ETA 6498-1, trzeci w kaliber
automatyczny ETA 2824-2. Starannie przygotowane cyferblaty, zdobione szlifami mechanizmy, niebieskie
śruby, grawerowane dekle i koronki, niklowane i lakierowane wskazówki to tylko niektóre elementy,
odróżniające tą kolekcję od pierwszej, która pojawiła się w zeszłym roku. We wszystkich modelach
zastosowano wysokiej jakości stal 316LS i odporne na zarysowania szkiełka szafirowe. Zadbano też o
wodoszczelność czasomierzy, która wynosi we wszystkich modelach 5 atmosfer/50 metrów. W celu
zapewnienia najwyższego komfortu podczas noszenia czasomierzy, została dobrana antyalergiczna skóra
cielęca. Średnica zegarków to odpowiednio 42mm dla Fortepianu i Saksofonu oraz 38.5mm dla Gitary.
Wszystkie zegarki objęte zostaną 24-miesięczną gwarancją.
Czasomierze z nowej kolekcji dostępne będą ponownie we współpracujących z manufakturą salonach w
Warszawie, Krakowie i Poznaniu (dane kontaktowej na stronie internetowej).
Sprzedaż rozpocznie się 31 lipca. Ale już od 25 lipca zegarki pojawią się w witrynach salonów. Tego też
dnia będziemy obecni w salonie poznańskim w godzinach od 14:00 do 18:00.
Cena detaliczna Fortepianu wyniesie 3950,- PLN, Saksofonu 3700,- PLN, a Gitary 2600,- PLN. Sprzedaż
bezpośrednio w manufakturze nie będzie prowadzona.
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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.
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