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Piłkarskie unikaty – AER DUO 2012 i AQUILA
Największe piłkarskie wydarzenie tego roku nie pozwala nam pozostać obojętnymi. Z tej okazji postanowiliśmy
dopasować model Aer Duo i stworzyć specjalną edycję składającą się z 12 egzemplarzy. Jednym liczba ta będzie się
kojarzyła z rokiem powstania zegarka, drugim z boiskową jedenastką i ich trenerem. Pole do interpretacji
pozostawiamy fanom futbolu. Klasyczną białą tarczę zegarka, przywołującą na myśl powierzchnię piłki, podkreśliliśmy
jedynie wyróżniającym się czarnym datownikiem. Wpasowuje on się idealnie w kompozycję cyferblatu i czasomierza,
niczym jeden z czarnych skórzanych paneli piłki. Nadajemy zegarkowi nieco dynamiki, nie zmieniając jego charakteru
i pozostając wierni naszym ideałom. (www.polpora.com/aer_duo_2012)
Unikatowe egzemplarze zegarka Aquila (łac. orzeł) są niezaprzeczalnie perełkami manufaktury. Zaprojektowaliśmy je
dla najbardziej wymagających wielbicieli zegarmistrzostwa. Nasze 3 orły bieliki, niczym dystyngowane drapieżniki,
otrzymały trzy eleganckie cyferblaty. Każdy z nich w innym odcieniu, przy czym jeden z nich w wersji posrebrzanej.
Na tarczy zamieściliśmy kręgi i promieniście rozchodzące się osadzane indeksy. Mają one przywoływać skojarzenia z
okiem i upierzeniem orła zdobiącego polskie godło. Sercem każdego z bielików są ponownie najwyższej klasy
szwajcarskie werki mechaniczne. (www.polpora.com/aquila)
Zdjęcia. Oryginały w wysokiej rozdzielczości udostępniamy na zapytanie na stronie www przeznaczonej dla mediów.

AER DUO 2012 - limitacja 12 sztuk

AQUILA - 3 unikaty

Werk Sellita SW220-1 Top Soigné

Werk Soprod A10 Premium Soigné

Naciąg automatyczny

Naciąg automatyczny i datownik

Polskojęzyczny datownik

Bogato zdobiony werk i wahnik

Bogato zdobiony werk i wahnik

Tarcze: pokryta srebrem/antracyt/szampański

Tarcza biała, mat jedwabisty

Indeksy na tarczy osadzane

Indeksy na tarczy osadzane

Stal nierdzewna 316L polerowana

Stal nierdzewna 316L polerowana

Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Szkła szafirowe antyrefleksyjne

Wytłaczana koronka

Wytłaczana koronka

Pasek ze skóry krokodyla

Pasek ze skóry krokodyla

Wodoszczelność 5ATM

Wodoszczelność 5ATM

Wskazówki antyczne niklowane

Wskazówki super luminova, nikiel

Średnica bez koronki 40mm

Średnica bez koronki 40mm

Cena detaliczna 7490,- PLN

Cena detaliczna 4912,- PLN
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