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Nowe modele w kolekcji Impresje Jazzowe

Mija rok od ukazania się pierwszej limitowanej kolekcji polskich zegarków mechanicznych z naciągiem 
automatycznym. Rok, który zaowocował również ukazaniem się modeli z klasycznym naciągiem 
manualnym. W ramach kolekcji poświęconej polskiej szkole jazzu udostępnione zostały dotychczas trzy 
limitowane czasomierze. W styczniu 2009 seria „Impresje Jazzowe” rozszerzona będzie o kolejne dwa 
zegarki bazujące na legendarnym szwajcarskim werku ETA 6498-1 (znanym jako Unitas). Również tym 
razem z każdego modelu wyprodukowane zostanie po 19 numerowanych egzemplarzy.

Elegancka powierzchnia brązowego cyferblatu w modelu Kontrabas po raz pierwszy wzbogacona została 
osadzonymi niklowanymi indeksami, a pole sekundnika subtelnym szlifem. Równie gustowny czasomierz 
Biały Fortepian rozszerza jazzową linię kolekcji, stając się „starszym bratem” wcześniejszego modelu. 
Polerowane i częściowo matowane koperty oraz grawerowane koronki w obydwu modelach wykonane są z 
wysokiej jakości stali 316LS. Zastosowane na wierzchu i spodzie szkiełka szafirowe z powłoką 
antyrefleksyjną są odporne na zarysowania. Wodoszczelność czasomierzy, podobnie jak to miało miejsce 
we wcześniejszych modelach, ustalona została na poziomie 5 atmosfer/50 metrów. W celu zapewnienia 
najwyższego komfortu podczas noszenia czasomierzy, została dobrana antyalergiczna skóra cielęca. 
Średnica zegarków to 42mm bez koronki. Wszystkie zegarki objęte są 24-miesięczną gwarancją. Dalsze 
informacje oraz zdjęcia czasomierzy na www.polpora.pl.

Czasomierze z nowej kolekcji dostępne będą we współpracujących z manufakturą salonach w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu (dane kontaktowe na stronie internetowej). Zegarki pojawią się w witrynach salonów 
w ostatnim tygodniu stycznia. Rozpoczęcie sprzedaży zaplanowane jest na 30 stycznia.

Cena detaliczna modelu Kontrabas wyniesie 4790,- PLN. Biały Fortepian można zakupić w cenie 4400,- 
PLN. Sprzedaż prowadzona będzie jedynie przez trzy salony zegarmistrzowskie na terenie kraju.
 
Jeszcze w tym roku przewidziane jest wprowadzenie kolejnej kolekcji opartej głównie na werkach 
automatycznych. Poza tym planowane jest wprowadzenie czasomierzy unikatowych. Będą to pojedyncze 
egzemplarze, bądź bardzo krótkie serie składające się z maksymalnie trzech sztuk. Dalsze informacje 
udostępnione będą w późniejszym czasie.

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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