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Ponieważ każda Twoja sekunda jest tak ważna.





Mechanizmy tak precyzyjne, jak ludzkie serca. Nic dziwnego, 

że, podobnie jak one, otoczone są wielkim szacunkiem i podziwem.

Czasomierze – w Apart udało nam się zgromadzić te najcenniejsze, 

najbardziej znane i szanowane. Te, które czas odmierzają piękniej, 

niż jakiekolwiek inne na świecie. I tak kunsztowne, jakby stworzone 

na podobieństwo mechanizmu poruszającego wszechświat.  

Kiedy patrzysz na te wyjątkowe arcydzieła, fascynacja przeradza się 

w miłość, a uznanie wobec ich piękna – w podziw dla fenomenu  

ich twórców. Kiedy masz je na nadgarstku, czas zaczyna mieć  

zupełnie inne znaczenie.



Malte Small Second
Opis: strona 15.
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Najstarsza manufaktura
W połowie XVIII w. w Szwajcarii panowało prawdziwe 
zegarkowe szaleństwo. Każdy chciał mieć swój włas
ny czasomierz, a warsztaty powstawały jak grzyby 
po deszczu. W 1755 roku, w sercu Genewy, także 
młodziutki JeanMarc Vacheron postanowił otworzyć 
swój zakład w tak perspektywicznej branży. Będąc 
zdolnym rzemieślnikiem, o szerokich horyzontach 
i dobrym rozeznaniu potrzeb klienteli, szybko zyskał 
uznanie. Sława kabinotiera Vacherona – jak wówczas 
nazywano w Genewie zegarmistrzów – dociera za 
granice Szwajcarii, a jego wnuk, JacquesBarthélemy 
Vacheron, przejmujący rządy nad firmą w 1810 roku, 
sprawił, że czasomierze z genewskiej manufaktury 
trafiły do Francji i Włoch. 
Prawdziwy sukces przyszedł jednak niecałe 10 lat 
później, gdy sprzedażą zaczął zajmować się po
dróżnik i doskonały subiekt, François Constantin.  
Podróżował po całej Europie, szukając nowych 
rynków zbytu. Jego dziełem jest też motto firmy  
– w liście do wspólnika napisał: „Rób wszystko le
piej, jeśli to możliwe. A możliwe jest zawsze”. Ten  
urodzony handlowiec wprowadził w 1833 roku 
produkty manufaktury na rynek amerykański.  
Zaangażowanie i wkład Constantina w rozwój fir
my było tak duże, że Vacheron zaproponował mu 
spółkę. Od tego czasu nosiła ona nazwę Vacheron 
et Constantin. 

W 1839 roku kolejny pracownik firmy przyczy
nił się do jej rozsławienia i unowocześnienia.  
GeorgesAuguste Leschot, dyrektor techniczny ma
nufaktury, zaczął bowiem w produkcji zegarków 
stosować pantograf. Urządzenie to pozwala na odry
sowywanie od wzoru identycznego komponentu lub 
jego wersji w innej skali. Dzięki temu rozwiązaniu 
możliwe stało się wytwarzanie części, które niczym 
się między sobą nie różniły. Pomysł Leschota okazał 
się krokiem milowym dla całej branży zegarmistrzow
skiej. Firma zre zygnowała też z używania kluczyków 
do nakręcania zegarków i zastąpiła je zintegrowaną  
z czasomierzem koronką, umieszczoną z boku zegar
ka. To maleńkie pokrętło do dziś spotykane jest niemal 
w każdym mechanicznym czasomierzu, co świadczy  
o ponadczasowym charakterze tego pomysłu. 
W 1880 roku pojawia się kolejny patent genewskiej 
manufaktury – mechanizm maltański. Umożliwił on 

obracanie się koła wychwytowego w określonych se
kwencjach czasowych. Dziś do tego celu wykorzystuje 
się w czasomierzach elektronikę, jednak w XIX w. było 
to odkrycie przełomowe, zabezpieczało bowiem sprę
żynę naciągową przed zerwaniem. Krzyż maltański, 
który znajduje się w logo firmy, jest pamiątką tego wy
darzenia, ponieważ mechanizm kształtem przypomina 
znak zakonu. 

Trzy filary
Każdy zegarek, który powstaje w manufakturze Vacheron 
Constantin, tworzony jest według trzech niezmiennych 
zasad. Pierwsza z nich to rozwój technologii. W swej 
historii pracownicy firmy wielokrotnie udowodnili, że są 

w stanie nie tylko unowocześniać poszczególne mode
le czasomierzy, ale też wpływać na całą branżę i two
rzyć rozwiązania, które staną się inspiracją dla innych. 
Drugim filarem działalności manufaktury jest estetyka. 
Doskonały mechanizm potrzebuje bowiem godnej opra
wy. Utrzymujące klasyczną stylistykę zegarki Vacheron 
Constantin są niezmiennie przykładem ponadczasowego 
wzornictwa, które zawsze jest w modzie. Trzecia zasada 
panująca w firmie to jak najstaranniejsze wykończenie. 
Jest ono ukoronowaniem wysiłków nad aspektami tech
nicznym i estetycznym. Przed opuszczeniem manufaktu
ry każdy z modeli poddawany jest testom. 
O perfekcyjnej realizacji tych trzech założeń świadczy 
prawo manufaktury do używania pieczęci genewskiej. 
By ją otrzymać, każdy czasomierz musi spełnić 12 suro
wych reguł. Vacheron Constantin podejmuje się tego za
dania, by tworzyć najlepsze zegarki. To prestiżowe wy
różnienie otrzymały m.in. kalibry 2450, 2455 i 2475.

Zegarki królów
Vacheron Constantin należy do nielicznych firm, któ
re same wytwarzają swoje mechanizmy, a także  
realizują indywidualne zamówienia. Wyjątkowa eli
tarność sprawia, że zegarki Vacheron Constantin zdo
bią nadgarstki możnych tego świata. W 1935 roku, na 
zamówienie egipskiego króla Farouka, powstał zegarek 
kieszonkowy o najbardziej skomplikowanym mechani
zmie, jaki zdarzyło się firmie stworzyć. Manufakturzyści 
z Vacherona poświęcili mu pięć lat pracy. Właścicielami 
zegarków oraz miłośnikami tej marki byli także: car Alek
sander II, arcyksiążę Franciszek Józef, królowa Wiktoria, 
a także księżna Diana.

Vacheron constantin to najstarsza działająca nieprzerwanie 
manufaktura zegarkowa na świecie. kiedy większość z jej konkurentów 
dopiero zaczynała swą historię w maleńkich warsztatach, ta miała już 
firmowe logo, nowoczesny zakład, kilka innowacji na koncie i drugie 
pokolenie właścicieli. choć firma działa od niemal 260 lat, 
jej projektanci wciąż potrafią zaskakiwać.

Historyczna siedziba manufaktury, 
Quai de l’Ile w Genewie

Vacheron Constantin należy do nielicznych firm, które same 
wytwarzają swoje mechanizmy, a także realizują indywidualne 
zamówienia. Wyjątkowa elitarność sprawia, że zegarki 
Vacheron Constantin zdobią nadgarstki możnych tego świata. 
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Kolekcjonerskie marzenie
Powstanie każdej kolekcji Vacheron Constantin jest nie
bywałym wydarzeniem dla miłośników prestiżowych ze
garków. Wszystkie linie wzbudzają niesłabnący zachwyt 
od lat.
Patrimony. Zegarki klasyczne o eleganckiej stylistyce. 
Linia podzielona została na dwie subkolekcje – Contem
poraine i Traditionelle. Patrimony przedstawia najwyższy 
poziom zegarmistrzostwa spod znaku maltańskiego 
krzyża, obleczony w nienaganną, bezpretensjonalną  
i sięgającą do wysokiego kanonu formę, z wyraźnie wy
czuwalnym współczesnym duchem. Każdy z zegarków 
Patrimony oznaczony jest pieczęcią genewską. 
Malte. Kolekcja odwołuje się bezpośrednio do symbolu 
firmy, czyli krzyża maltańskiego. Te zegarki, jako sztanda
rowe wyroby Vacheron Constantin, mają koperty wyko
nane z 18karatowego białego lub różowego złota, tarcze 
natomiast ze srebra. Można również zamówić wersję 
inkrustowaną diamentami.

Quai de l’Ile. Jedyna w swoim rodzaju kolekcja zegar
ków personalizowanych. Tworzy ją sześć modeli wyposa
żonych w mechanizmy oznaczone pieczęcią genewską, 
widoczne dzięki szkieletowej budowie. Charakterystyczna 
dla tej serii jest promienista tarcza z wyjątkowym datow
nikiem. 
Overseas. Zegarki z tej serii to zaawansowane tech
nicznie, prawdziwe sportowe czasomierze. Jest w nich 
współczesność kojarzona z rozwojem i odkryciami. 
Warto zwrócić uwagę na zastosowane zabezpieczenia 
antymagnetyczne, które gwarantują niezwykłą precyzję 
wskazywanego czasu. Takie modele, jak Overseas Chro
nograph to wręcz wymarzone wyposażenie podróżnika 
lub miłośnika sportów ekstremalnych, także ze względu 
na wysoką wodoszczelność. 
1972. Dedykowana kobietom linia, która powstała na 
bazie odważnie asymetrycznego modelu z roku 1972, 
stąd nazwa. Kobiece zegarki wchodzące w skład kolekcji 
uosabiają wyrafinowane połączenie elegancji i śmiałości.
Historiques. Kolekcja ta czaruje elegancją i klasyką, 
powstała w hołdzie swoim najwybitniejszym zegarko
wym poprzednikom. Jest tu więc nowa wersja modelu 
Toledo z 1952 roku, który już 50 lat temu zwiastował, 
że przyjdzie moda na duże cyferblaty. Jest też American 
z 1921 roku, który upamiętnia pierwszy model na rynku 
amerykańskim. 
Métiers d’Art. Linię tworzą najbardziej awangardo
we i unikatowe modele Vacherona. Należą do niej za
wrotnie drogie zegarki Kalla, wysadzane diamentami. 

Na modelu Kalla Duchesse jest ich aż 841, ponieważ 
pokrywają całą powierzchnię czasomierza. Każdy, naj
drobniejszy element mechanizmów modeli Kalla jest 
grawerowany ręcznie. Do serii Métiers d’Art rokrocznie 
dołączają serie kunsztownie zdobionych zegarków, bę
dące małymi arcydziełami nie tylko zegarmistrzowskimi,  
ale także w dziedzinie sztuki zdobniczej. Nowością 2013, 
zaprezentowaną na SIHH 2013, jest seria Florilège,  
w której tarcze zegarków zdobione są ilustracjami 
kwiatów, wykonanymi techniką emalii malarskiej.  
Inspiracją przy jej powstawaniu były ryciny z XIXwiecznej  
„The Temple of Flora” Roberta Johna Thorntona.

Vacheron Constantin dla kobiet
Vacheron w roku 2013 składa hołd kobietom.  
Czasomierze zaprezentowane na SIHH 2013 w Gene
wie pokazują determinację manufaktury, by tworzyć 
wyjątkowe zegarki dla kobiet – przez łączenie arty
stycznego piękna z techniczną doskonałością mecha
nizmów. Trzy główne kolekcje Vacheron Constantin 
oferują teraz własną interpretację czasu przeznaczoną 
dla płci pięknej. W kolekcji Malte znalazł się model  
z uwodzicielskim podkreśleniem zmysłowych linii koper
ty. Kolekcja Patrimony wzbogacona została o zegarki, 
które, wpisując się w charakter kolekcji, są świadec
twem najwyższej klasy rzemiosła jubilerów manufaktury. 
I w końcu kolekcja Métiers d’Art, gdzie pojawiły się prze
piękne zegarki Florilège, czerpiące ze starożytnej wiedzy, 
by skraść kobiece serce.

Vacheron constantin to najstarsza działająca nieprzerwanie 
manufaktura zegarkowa na świecie. kiedy większość z jej konkurentów 
dopiero zaczynała swą historię w maleńkich warsztatach, ta miała już 
firmowe logo, nowoczesny zakład, kilka innowacji na koncie i drugie 
pokolenie właścicieli. choć firma działa od niemal 260 lat, 
jej projektanci wciąż potrafią zaskakiwać.

The Métiers d'Art Florilège 
collection 2013

Overseas Date Automatic 
i Overseas Chronograph 
Automatic

Zegarek  
Farouk Watch

www.apart.pl
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1. Patrimony World Time
X86R4717, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 2460 WT, 40godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, funkcja GMT, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 192 430 zł

2. Patrimony Traditionnelle
X43R5540, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1120, 40godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 123 550 zł

3. Patrimony Traditionnelle Lady
X81G6355, zegarek damski, koperta z 18K białe
go złota o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 
40godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 105 040 zł

4. Patrimony Traditionnelle Lady
X81R6354, zegarek damski, koperta z 18K różo
wego złota o średnicy 33 mm, zdobiona brylanta
mi, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 
40godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 105 040 zł

www.apart.pl



1. Patrimony Traditionnelle 
X82R1777, zegarek męski, koperta z 18K różowe
go złota o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 4400 AS, 65godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 71 890 zł

2. Patrimony Traditionnelle 
X82G1776, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 4400 AS, 65godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 71 890 zł

3. Patrimony Traditionnelle
X82P6288, zegarek męski, koperta z platyny  
o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber 4400 AS, 65godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 134 320 zł

21 3
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4. Patrimony Traditionnelle
X87G9194, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm automatycz
ny, kaliber 2455, 40godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 91 670 zł

5. Patrimony Traditionnelle Small Model
X25R1775, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 30 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 1202, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 67 590 zł

6. Patrimony Traditionelle Small Model 
X25G1774, zegarek damski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 30 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 1202, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 67 590 zł

4
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3. Patrimony Contemporaine 
X81G6987, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o wymiarach 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 1400, 40godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 73 180 zł

1. Patrimony Contemporaine 
X81R7625, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 40godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 73 180 zł

2. Patrimony Contemporaine Lady 
X85R6435, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 36 mm, koperta i tarcza 
zdobiona brylantami, mechanizm automatyczny, 
kaliber 2450 Q6, 40godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta z 18K różowego złota, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 200 180 zł

21 3
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4. Patrimony Contemporaine
X85G8413, zegarek męski, koperta z 18K  
białego złota o średnicy 40 mm, mechanizm  
auto matyczny, kaliber 2450, 40godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
anty refleksyjne, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 104 610 zł
  
5. Patrimony Contemporaine 
X81R4720, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 36 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 40godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 85 240 zł

6. Patrimony Contemporaine 
X85R9006, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 2450 SC, 40godzinna re
zerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 104 610 zł

7. Patrimony Contemporaine
X81P2723, zegarek męski, koperta z platyny 
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 1400, 40godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 103 320 zł
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1. Historiques Ultra-Fine 1955
X33R2789, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 36 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 1003, 31godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 120 970 zł

2. Malte Dual Time
X47G6962, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o wymiarach 48 x 36 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1222, 40godzinna rezerwa 
chodu, datownik, wskaźnik rezerwy chodu, funkcja 
GMT, wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe antyre
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 112 980 zł

3. Malte Small Second 
X82R5619, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o wymiarach 47,6 x 36,7 mm, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 4400, 
65godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena: od 97 290 zł

4. Malte
X83R9185, zegarek męski, koperta z 18K  
różowego złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 1420, 40godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 78 910 zł

2 43
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1. Overseas 
X47M2143, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, kali
ber 1226, 40godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 150 m.  
Cena: od 46 920 zł 

2. Overseas Chronograph
X49M2144, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 1137, 40godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 150 m. Cena: od 57 830 zł

3. Overseas
X47R4715, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1226, 40godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 150 m. Cena: od 117 100 zł

4. Overseas Chronograph
X49A6955, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 1137, 40godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel
ność do 150 m. Cena: od 86 530 zł
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5. Overseas
X49A5593, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 1137, 40godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel
ność do 150 m. Cena: od 86 530 zł

6. Overseas Chronograph
X47W2523, zegarek męski, koperta ze 
stali i tytanu o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1222 SC, 40godzinna 
rezerwa chodu, datownik, funkcja GMT, se
kundnik, wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 150 m.  
Cena: od 72 320 zł
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Grand Lange 1
117.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 41 mm, mechanizm automatycz
ny, kaliber L095.1, 72godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 144 650 zł
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Drezdeńska saga
Historia manufaktury A. Lange & Söhne rozpoczęła 
się jeszcze na długo przed narodzinami Ferdinanda 
Adolpha Lange, założyciela zakładu. Jej tłem jest XVII
wieczne Drezno za panowania Augusta II Mocnego. 
Ten miłośnik piękna kolekcjonował przyrządy pomiaro
we, w tym również zegary. Całe te zbiory, a także zegar 
na pałacowej wieży, oddano pod opiekę najlepszych 
specjalistów, okrzykniętych mianem Królewskich Ze
garmistrzów. Wśród nich znaleźli się przodkowie rodu 
Lange. W 1815 roku na świat przyszedł Ferdinand 
Adolph Lange. W czasie studiów na Uniwersytecie 
Technicznym w Dreźnie młodzieniec trafił na praktyki 
do Johanna Gutkaesa – prawdziwego mistrza zegar
kowego rzemiosła. Nauczyciel był twórcą sławnego 
zegara w drezdeńskiej Operze Sempera. Zamówił go 
August II, który chciał, by nad sceną wisiał czasomierz 
niezwykły. Powstał więc wyjątkowo ozdobny ze
gar z cyfrowym wskazaniem godziny zamiast trady
cyjnych wskazówek. Gutkaes był zadziwiony umiejęt
nościami i inteligencją piętnastoletniego Ferdinanda. 
Ten, po zdobyciu doświadczenia zawodowego w wielu 
europejskich zakładach, wrócił do swego mistrza, by 
razem z nim tworzyć wspaniałe zegary. Poślubił też 
jego córkę, Antonię. Ferdinand Adolph, który oprócz 
zegarmistrzowskiego talentu miał też wielkie serce, 
zrezygnował wkrótce z prestiżowej pracy w Dreźnie, 
by w 1845 r. otworzyć własną fabrykę w miastecz
ku Glashütte. Niepokoiła go narastająca bieda w tym 
regionie i chciał dać ludziom możliwość zarobku. Od 
początku Adolph Lange chciał wykonywać zegarki, 
które charakteryzować się będą niezawodnością. Nie 
umożliwiały mu tego jednak technologie już istniejące, 
dlatego zaczął opracowywać własne. Jego najbardziej 
znaczącym osiągnięciem było wprowadzenie do ze
garmistrzostwa systemu metrycznego. Ten system 
miar, podzielny przez dziesięć, bardzo uprościł pomiar 
części zegarkowych. Wcześniej stosowano w zegar
mistrzostwie system paryski, podzielny przez dwa
naście. Lange potrzebował też nowych precyzyjnych 

rodzina lange ma swe korzenie wśród królewskich 
zegarmistrzów z drezna. trudno wyobrazić sobie lepsze  
referencje dla manufaktury, która po dziś dzień wierna  
jest najlepszym saksońskim tradycjom.

instrumentów pomiarowych, dlatego wprowadził m.in. 
suwmiarkę. System pracy w manufakturze również 
był innowacyjny. Pracownicy, po odbyciu praktyk, byli 
przygotowywani do konkretnych specjalizacji. Każ
dy skupiał się na konkretnej dziedzinie produkcji, co 
wpływało na jakość i precyzję powstających mecha
nizmów. W 1868 roku jako współwłaściciel do firmy 
dołączył Richard Lange, syn założyciela. Od tej pory 
nosiła ona nazwę A. Lange & Söhne. Manufaktura 
uważana jest za miejsce odrodzenia niemieckiego 

zegarmistrzostwa precyzyjnego, a Ferdinand  Adolph 
określany jest mianem reformatora tego przemysłu. 
Złote czasy funkcjonowania fabryki przerwała II woj
na światowa. Manufaktura nie działała przez okres  
40 lat. W 1990 roku Walter Lange ponownie zare
jestrował markę, a w 1994 zaprezentował w Pałacu 
Drezdeńskim nową kolekcję zegarków. Były wśród 
nich takie modele, jak Lange 1 i Saxonia. 

Wielkie dokonania
Zegarki A. Lange & Söhne znane są miłośnikom cza
somierzy dzięki doskonałym mechanizmom. Zegarmi
strzowie manufaktury na każdym z nich składają swój 
indywidualny „podpis” – grawerunek płatków kwiatów. 
Doskonałe kalibry A. Lange & Söhne stanowią istotny 
wkład w rozwój zegarmistrzostwa. Pod koniec XIX 

wieku firma zaczęła tworzyć zegary „obserwacyj
ne” o dużej precyzji i wyjątkowo czytelnej tarczy. Tego 
typu urządzenia były montowane na statkach 
i w samolotach jako wsparcie dla przyrządów nawiga
cyjnych. Służyły one m.in. podczas wyprawy Ericha von 
Drygalskiego na Antarktydę w 1901 roku. Montowane 
były też w zeppelinach. Pamiątką tego dziedzictwa jest 
linia Richard Lange. Upamiętnia ona syna założyciela 
firmy, który zarejestrował dla niej 27 patentów. Odkrył 
m.in., że dodanie berylu do stopu, z którego powstaje 
zegarkowa sprężyna, zwiększy jej elastyczność, twar
dość i wytrzymałość na wysokie temperatury. Dziś 
z tej wiedzy korzysta większość głównych manufaktur. 
Wśród wielkich odkryć firmy jest także mechanizm 
z 31dniową rezerwą chodu. Ten wskaźnik przeważnie 
liczony jest w godzinach, dlatego pełen miesiąc nie
przerwanej pracy był prawdziwą rewolucją. Aby móc 

dostarczyć czasomierzowi energii na tak długi czas, 
właściciel otrzymuje specjalny kluczyk do nakręcania, 
zaprojektowany specjalnie dla tego modelu. 

Niezapomniane dzieła
Wiele czasomierzy, które powstały w dziejach firmy, 
to egzemplarze wyjątkowe, związane ze specjalnymi 
okazjami. Jednym z najciekawszych tego typu dzieł 
jest zegarek kieszonkowy stworzony specjalnie dla 
cesarza Wilhelma II. Podarował on go sułtanowi Ab
dulowi Hamidowi II przy okazji wizyty w Turcji. Dziś 
czasomierz, z kopertą ze złota, wysadzaną rubinami 
i diamentami, na której widnieje portret cesarza, znaj
duje się w istambulskim muzeum. Inny ciekawy zega
rek kieszonkowy to Centennial Tourbillon, który Emil 
Lange, syn założyciela firmy, zaprezentował w 1900 

Wśród wielkich odkryć firmy jest także mechanizm z 31-dniową rezerwą 
chodu. Ten wskaźnik w większości zegarków liczony jest w godzinach, 
dlatego pełen miesiąc jest prawdziwą rewolucją.

Kaliber L086.2, odmierzający czas  
w zegarku Saxonia Dual Time
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Posiadłość rodziny Lange w Glashütte  
– do 1948 roku służyła jako rezydencja  

i manufaktura

roku na Wystawie Światowej w Paryżu. Czasomierz, 
z kasetą udekorowaną wizerunkiem rzymskiej bogini 
rękodzieła Minerwy, przedstawionej na tle Drezna, 
został w 1990 roku sprzedany na aukcji za 1,5 mln 
marek niemieckich. A. Lange & Söhne stworzyła też 
kilka niezwykłych limitowanych edycji z okazji różnych 
ważnych rocznic. Na 150 urodziny Emila Lange wy
produkowano zegarek 1815 Moonphase, który przez 
1000 lat będzie nieomylnie wskazywał fazy Księżyca. 
Egzemplarzy powstało łącznie 400. Z kolei 10 rocz
nica ponownego uruchomienia manufaktury przez 
Waltera Lange została uczczona modelem Anniversa
ry Langematic. Wyposażono go w wyjątkową emalio
waną tarczę. Powstało 500 sztuk tego czasomierza.

Kolekcje z historią w tle
Homage to F. A. Lange. W roku 2010 manufaktura 
świętowała 165lecie jej założenia. Aby uczcić jubi
leusz, powołano zupełnie nową kolekcję w hołdzie  
F. A. Lange. Tworzą ją trzy doskonałe, limitowane cza
somierze, będące ucieleśnieniem filozofii A. Lange  
& Söhne. Z perfekcji ich wykonania mógłby być dum
ny sam Ferdinand. Wspólny mianownik zegarków to 
zupełnie nowy stop – piękne 18karatowe złoto w ko
lorze miodu.
Lange Zeitwerk. Linia ta, gdy się pojawiła, była 
nie lada zaskoczeniem dla zegarmistrzowskiego 
świata. Czasomierze Zeitwerk nie mają wskazów
ki godzinowej i minutowej. Mimo że są to zegarki 
mechaniczne, pokazują czas w formie cyfrowej, 
w okienkach przypominających tradycyjny datownik. 
To niezwykłe rozwiązanie z jednej strony nawiązuje 
do wyglądu słynnego zegara w drezdeńskiej operze, 
z drugiej natomiast jest próbą odpowiedzi na pytanie 
o miejsce czasomierzy mechanicznych we współcze
snym, zdigitalizowanym świecie.
Lange 1. Pierwowzór linii był produkowany już 160 
lat temu. W latach 90. prawnuk założyciela, Walter, 
przywrócił ten model do produkcji. Był to pierwszy 
czasomierz, który stworzono w Glashütte po II wojnie 
światowej. Zegarki z tej kolekcji charakteryzuje cie

kawa, asymetryczna tarcza. Po lewej stronie znajdują 
się wskazania godzin i minut, po prawej natomiast 
umieszczono małą tarczę, która, zależnie od modelu, 
może wskazywać m.in. fazy Księżyca, sekundy lub 
godzinę w innej strefie czasowej. Powołano do życia 
również model z wiecznym kalendarzem oraz tourbil
lonem.

Saxonia. Kolekcja nawiązuje do miejsca pochodzenia 
firmy oraz do czasów Augusta II Mocnego i przepychu 
tamtej epoki. Do wykończenia zegarków wybierane 
są wyłącznie najbardziej luksusowe materiały. Każda 
koperta jest polerowana ręcznie. Zarówno na mecha
nizmie, jak i na zapięciu paska oraz koronce znajdują 
się grawerunki, unikatowe dla każdego egzemplarza.
1815. Czasomierze upamiętniające narodziny Ferdi
nanda Adolpha Lange. W tej kolekcji przez szafirowe 
szkło można z tyłu koperty oglądać mechanizm zegar
ka, którego każdy element jest subtelnie dekorowany. 
Tarcza zegarka 1815 nawiązuje do tego elementu 
z  dawnych czasomierzy kieszonkowych. Koperty ze
garków są wykonane ze złota oraz w limitowanej do 
500 egzemplarzy edycji – z platyny. W kolekcji do
stępny jest także model z chronografem, prawdziwy 
manifest tradycji i kunsztowności.
Richard Lange. Seria jest hołdem złożonym synowi 
założyciela marki, znanemu jako rodzinny naukowiec. 
Czasomierze Richard Lange nawiązują do wymyślone
go przez niego naręcznego zegarka obserwacyjnego. 
Koperta ma 40,5 mm średnicy, co pozwala na łatwe 
odczytywanie wszelkich wskazań. Model z tourbillo
nem jest nieco większy. Rzymskie cyfry na tarczy, pasek 
z krokodylej skóry i złota lub platynowa koperta nadają 
tym zegarkom wyjątkowo eleganckiego charakteru.

Datograph. Czasomierze te są w rodzinie A. Lan
ge & Söhne prawdziwą perłą. Ich mechanizm został 
stworzony zupełnie od podstaw, użyto w nim opaten
towanego przez firmę wyjątkowo dużego datownika. 
W skład kolekcji wchodzą dwa wspaniałe modele – 
Datograph Up/Down i Datograph Perpetual.
Cabaret. Jedyne zegarki o prostokątnej kopercie 
w całej ofercie manufaktury. Czasomierze te są bar
dzo eleganckie, a datownik, pięciokrotnie większy niż 
w większości zegarków, zapewnia wyjątkowy kom
fort użytkowania. W kolekcji znajdziemy także wersję 
z tourbillonem, jak również w wariancie jubilerskim, 
z kopertą otoczoną sznurem brylantów.
Double Split. Zegarki idealne do pomiaru czasu. Wy
posażone są w funkcję rattrapante, która pozwala na 
precyzyjne odmierzanie międzyczasów. Zegarki z tej 
serii mają też niezwykłe walory estetyczne. Platynowa 
koperta, ciemna tarcza i mała złota wskazówka rezer

wy chodu tworzą wyjątkowo wytworne połączenie.
Langematik Perpetual. Zegarek wyposażony jest 
w  komplikację znacznie wykraczającą poza ideę 
wiecznego kalendarza; ma także wskaźnik faz Księ
życa i duży datownik. 
Lange 31. Seria, która zrewolucjonizowała rynek 
zegarmistrzowski. Rezerwa chodu sięgająca 31 dni 
to wynik wręcz niewyobrażalny, ale zegarmistrzom  
A. Lange & Söhne udało się go osiągnąć.

Na 150 urodziny Emila Lange wyprodukowano zegarek 1815 Moonphase, 
który przez 1000 lat będzie nieomylnie wskazywał fazy Księżyca.  
Egzemplarzy powstało łącznie 400.  

www.apart.pl



1. Saxonia Thin
211.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L093.1, 72godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 73 180 zł

2. Saxonia
215.021, zegarek męski, koperta z 18K żółtego 
złota o średnicy 37 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L941.1, 45godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 55 550 zł

3. Saxonia Automatik
315.033, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 37 mm, mechanizm automatycz
ny, kaliber L921.4 SAXMAT, 46godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 88 700 zł
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4. Saxonia 
216.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 37 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L941.1, 45godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 67 160 zł

    
5. Saxonia Thin 
211.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L093.1, 72godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 86 530 zł 
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1. Saxonia Dual Time
385.026, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
auto matyczny, kaliber L086.2, funkcja GMT, 
72godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 91 430 zł

2. Little Saxonia
835.037, zegarek damski, koperta z 18K różowe
go złota o średnicy 34 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L941.2, 
45godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 114 080 zł

3. 1815 Up & Down
234.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38,5 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L051.2, 72godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 106 760 zł

1

2
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1. Grand Lange 1
117.025, zegarek męski, koperta z platyny  
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber L095.1, 72godzinna rezerwa chodu,  
datownik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 185 550 zł 

2. Lange 1 Time Zone
116.025, zegarek męski, koperta z platyny  
o średnicy 41,9 mm, mechanizm nakręcany  
ręcznie, kaliber L031.1, 72godzinna rezerwa  
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, wskaź
nik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 225 580 zł

3. Lange 1
101.039, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38,5 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L901.0, 72godzinna rezerwa cho
du, wskaźnik rezerwy chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 125 270 zł

4. Lange 1 Time Zone
116.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 41,9 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L031.1, 72godzinna rezerwa  
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, wskaź
nik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 172 200 zł

1 2 3
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Master Calendar 
Opis: strona 40.
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Grande Maison
Antoine LeCoultre od najmłod
szych lat miał do czynienia 
z  ciężką pracą w kuźni. Jego 
ojciec był kowalem i pragnął, by 
syn przejął warsztat. Niespokoj
ny młodzieniec nie dopuszczał 
jednak możliwości stania przez 

całe życie przy kowadle, dlatego postanowił ukończyć 
szkołę zegarmistrzowską w Genewie. Na drodze do speł
nienia tego marzenia stanęła choroba i zamiast pobierać 
nauki, Antoine założył z ojcem fabrykę pozytywek. Ma
rzenia o zegarmistrzostwie mimo wszystko nie pozwoliły 
o sobie zapomnieć i w 1833 roku młody LeCoultre uru
chomił swój własny warsztat. Początkowo wykorzysty
wał wiedzę zdobytą przy produkcji grających pudełeczek 
i dostarczał koła zębate oraz przekładnie zegarmistrzom. 

Opracował w tym czasie urządzenie do precyzyjnego 
wycinania zębatek oraz wynalazł „milionometr”, który 
jest w stanie zmierzyć przedmioty z dokładnością do 
0,001 mm. Na owe czasy było to wielkie osiągnięcie. 
W 1847 roku LeCoultre stworzył rewolucyjny system, 
w którym kluczyk do ustawiania czasu został zastąpio
ny przyciskiem. Rozwiązanie to stało się w owym czasie 
bardzo popularne wśród szwajcarskich zegarmistrzów. 
Za swoje wynalazki i wkład w mechanizację, w 1851 
roku otrzymał złoty medal na londyńskiej Universal Exhi
bition. Kilkanaście lat później, z kolei syn Antoine’a, Elie, 
przekształcił mały warsztat w prawdziwą manufakturę, 
która w latach 80. XIX wieku zatrudniała już 500 osób. 
Ze względu na ogromny rozmach tego przedsięwzięcia, 
firmę LeCoultre’a nazywano w tamtych czasach Gran
de Maison. Była to pierwsza manufaktura zegarkowa 
w szwajcarskiej Vallée de Joux, gdzie dziś swe siedziby 
ma wielu znamienitych producentów luksusowych cza
somierzy. 

W XIX wieku z rąk zegarmistrzów zatrudnianych przez 
niedoszłego kowala wyszło ponad 350 różnych kalibrów, 
natomiast w 1895 roku manufaktura wypuściła swoje 
pierwsze mechanizmy zasługujące na miano „grande 
complication”. Wyposażono je bowiem w takie kompli
kacje, jak chronograf, wieczny kalendarz i repetier mi
nutowy. Szefem zakładu był już wtedy JacquesDavid 
LeCoultre, wnuk założyciela. Pod koniec XIX wieku firma 
zaczęła produkować pierwsze zegarki naręczne i stała 
się tym samym jednym z pionierów takiego rozwiąza
nia. Gdy inni po prostu do tradycyjnych kieszonkowych 
modeli dorabiali pasek, w Grande Maison stworzono 
prostokątny mechanizm i dopasowaną do niego kopertę.

Przyjacielskie wyzwanie
W 1903 roku paryski zegarmistrz Edmond Jaeger, który 
zaprojektował wyjątkowo cienkie mechanizmy, szukał 

wśród szwajcarskich producentów kogoś, kto je wy
kona. Wyzwania tego podjął się młody LeCoultre – tak 
zrodziła się nie tylko owocna współpraca, ale również 
piękna przyjaźń. Cztery lata później właściciel manufak
tury wywiązał się z obietnicy i zaprezentował całą serię 
cienkich mechanizmów. Wśród nich Calibre 145 do ze
garków kieszonkowych, który miał 1,38 mm grubości 
i był ówcześnie najcieńszym tego typu werkiem na świe
cie. W  1937 roku panowie ukoronowali lata przyjaźni 
i wspólnej pracy utworzeniem marki JaegerLeCoultre. 
Zegarki kieszonkowe JaegerLeCoultre uważane były za 
tak precyzyjne, że szwajcarskie miasta oraz kolej trakto
wały je jako punkt odniesienia do ustawiania własnych 
zegarów. Mechanizmy firmy docenili także konkurencyj
ni producenci. 

Na czerwonym dywanie
Aktualnie zegarki JaegerLeCoultre stanowią symbol 
prestiżu w świecie showbiznesu. Ambasadorką marki 

jest słynna aktorka Diane Kruger, znana m.in. z  filmu 
„Bękarty wojny”. Posiadaczami czasomierzy z Grande 
Maison są także Catherine Deneuve, Jean Dujardin, 
zdobywca Oscara w 2012 roku, a także reżyser Mar
tin Scorsese, który miał na sobie model Reverso pod
czas uroczystego odebrania członkostwa BAFTA, także  
w roku 2012.

Szwajcarskie ikony
W swej długiej i bogatej historii manufaktura wielokrot
nie zaskakiwała świat rewolucyjnymi rozwiązaniami. 
Jednym z nich był zegar Atmos z 1928 roku, który na
wet dziś wydaje się niezwykły. Można go bowiem śmiało 
określić terminem perpetuum mobile, gdyż czerpie ener
gię ze zmian temperatury. Opatentował go JeanLeon 
Reutter, a manufaktura LeCoultre’a zajęła się produkcją 
i promocją nietypowego zegara. Wyposażyła go w do
skonały mechanizm z takimi funkcjami, jak wskaźnik 
faz Księżyca i datownik. Atmos przez ponad 50 lat był 
oficjalnym prezentem wręczanym przez szwajcarski rząd 
jego honorowym gościom. Został on podarowany m.in. 
papieżowi Janowi Pawłowi II, Johnowi F. Kennedy’emu 
i Winstonowi Churchillowi. Manufaktura ma też duży 
wkład w rozwój linii zegarków dla kobiet. W latach 20. 
ubiegłego wieku popularne były bardzo małe damskie 

manufaktura jaeger-lecoultre wyrosła z małej fabryki pozytywek.  
w swej historii wprowadziła jednak tyle przełomowych innowacji,  
że nie ma sobie równych. większość z nich jest do dziś stosowana  
w produkcji zegarków mechanicznych. w roku 2013 jaeger-lecoultre 
obchodzi swoje 180 urodziny.

Antoine 
LeCoultre

Atmos  
z 1928 roku

W 1847 roku LeCoultre stworzył rewolucyjny system, w którym kluczyk do 
ustawiania czasu został zastąpiony przyciskiem. Rozwiązanie to stało się 
w owym czasie bardzo popularne wśród szwajcarskich zegarmistrzów.
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czasomierze. Niestety, miniaturyzacja zawsze prowadziła 
do ustępstw pod względem technologii. Grande Maison 
pokazała wtedy, że nie uznaje kompromisów i stworzy
ła model Duoplan. Zegarek ten wpisywał się idealnie 
w  modę na małe tarcze, a jednocześnie miał tak do
skonały mechanizm, jak duży męski czasomierz. Osią
gnięto to dzięki stworzeniu dwupoziomowego werku. 
Oprócz doskonałego wnętrza, model miał także piękną 
kopertę. Inkrustowany kamieniami szlachetnymi, zapo
czątkował tworzenie przez firmę zegarków jubilerskich. 

Dalszy rozwój Duoplanu zaowocował jeszcze jedną re
wolucją. W 1929 roku manufaktura opracowała Calibre 
101, najmniejszy mechanizm świata. Waży on zaledwie 
1 gram. JaegerLeCoultre stworzył także w linii Memo
vox pierwszy na świecie automatyczny zegarek naręczny 
z funkcją alarmu, a w ostatnich latach zaskoczył świat 
czasomierzem Gyrotourbillon I, w którym dwie klatki 
obracają się względem siebie pod kątem 90˚. Daje to 
całkowitą niezależność pracy mechanizmu zegarka od 
wpływu sił ciążenia.

Czasomierz wytrawnego gracza polo
JaegerLeCoultre to manufaktura, która zawsze podej
mowała wyzwania. W końcu to od rzuconej rękawicy za
częła się współpraca obu twórców marki. Nic więc dziw
nego, że gdy brytyjscy oficerowie stacjonujący w Indiach 
zgłosili prośbę o elegancki czasomierz, który nie ucierpi 
podczas gry w polo, firma ruszyła im z pomocą. Najwięk
szym wyzwaniem było sprawienie, by szkiełko zegarka 
nie pękało przy uderzeniu twardą piłką. I na to znalazł się 
sposób – w 1931 roku manufaktura zaprezentowała ze
garek Reverso z obrotową kopertą. To proste rozwiązanie 
pozwala w jednej chwili ukryć przykrytą szkiełkiem tar
czę i zapewnić zegarkowi bezpieczeństwo. Styl art déco, 

wykorzystany przy projektowaniu tego modelu, nadał 
czasomierzowi elegancji. Zegarki z linii Reverso, pierwot
nie zaprojektowane z myślą o graczach polo, na stałe 
związały markę z tym niezwykle szlachetnym sportem. 
Co znamienne, w gronie ambasadorów marki znajdują 
się utalentowani gracze, jak np. Eduardo Novillo Astrada.

Kolekcje
Reverso. Sztandarowa kolekcja manufaktury, obfitująca 
w bardzo oryginalne modele. Jej znakiem szczególnym 

jest obrotowa koperta – zaprojektowana tak, by chronić 
tarczę i mechanizm podczas gry w polo. Czasomierze 
Reverso oddają ducha polo i tak jak ta elitarna dyscypli
na, w sposób bardzo udany łączą styl sportowy z elegan
cją. Kolekcja jest cały czas rozwijana. Nowością jest np. 
zegarek Grande Reverso Ultra Thin Duoface, czyli Ultra 
Thin z dwiema tarczami – dla dwóch stref czasowych.
Master. Powrót do korzeni – klasycznej formuły zegarka 
o okrągłej tarczy. Kolekcja ta podzielona jest na 3 linie:
Master Control. Synonim szyku. Klasyczne zegarki  
z okrągłymi tarczami kryją wiele nowoczesnych niespo
dzianek. 
Master Ultra Thin. Jak sama nazwa wskazuje, jest 
to rozwinięcie idei Master w formacie ultracienkim  
– mechanizm czasomierzy Ultra Thin mierzy zaledwie 
1,85 mm. 
Master Grande Tradition. Linia zainaugurowana 
w 2009 roku wprowadzeniem dwóch modeli, które są 
wspaniałym świadectwem zegarmistrzowskiego kunsz
tu manufaktury. Aktualnie linia Master Grande Tradition 
zawiera 7 znakomitych zegarków.
Duomètre. Dwa niezależne mechanizmy – jeden od
powiedzialny za wskazywanie aktualnego czasu, drugi 
obsługujący funkcje dodatkowe – zsynchronizowano za 

pomocą tego samego elementu regulacyjnego, dzięki 
czemu nie przekazują sobie energii. Chronometr zysku
je w ten sposób na dokładności wskazań. Duomètre to 
także wyjątkowa oprawa i precyzyjne wykończenie, tak 
charakterystyczne dla JaegerLeCoultre.
Rendez-Vous. Nowa propozycja JaegerLeCoultre dla 
pań. Sercem zegarków są oczywiście automatyczne 
mechanizmy, wyeksponowane dzięki transparentnym 
deklom. 
Master Extreme. Zegarki ekstremalne – doskonałe 
technicznie, ze wsparciem najnowszych zdobyczy tech
nologii i niezawodne. Kolekcja rozgałęzia się na 3 linie:
Jaeger-LeCoultre Deep Sea. Linia czerpiąca z legen
darnego już modelu Deep Sea i konsekwentnie udosko
nalająca swój pierwowzór. 
Master Compressor. Przeznaczona na ekstremalne 
warunki. Czasomierze w nowoczesnym, sportowym 
stylu, uwielbiane przez śmiałków, którzy nie unikają żad
nych wyzwań. 
Extreme LAB. Linię tworzą dwa modele. Ostatni z nich 
to głośny Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute to 
Geophysic. Jest to mechaniczny chronograf z funkcją 
GMT, opracowany z myślą o użytkowaniu w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. 
AMVOX. Zegarki, które powstały we współpracy z marką 
Aston Martin. Oddają one ducha tej szlachetnej brytyj
skiej marki. 
Atmos. Perełka i prawdziwa ciekawostka w katalo
gu manufaktury. Atmos „nie wymaga” zasilania – do 
sprawnego funkcjonowania zegara wystarczą naturalne, 
minimalne wahania temperatury. 
Hybris Mechanica. W tej kolekcji znajdują się popisowe 
czasomierze, w tym, obowiązkowo, z wielkimi kompli
kacjami. 
Extraordinary. Zegarki Haute Joaillerie czarujące bajko
wy świat, w którym magia zegarmistrzostwa doskonale 
podkreślana jest urokiem sztuki dekoracyjnej. 

Mechanizm  
Calibre 145 z 1907 roku

W swej długiej i bogatej historii manufaktura wielokrotnie zaskakiwała 
świat rewolucyjnymi rozwiązaniami. Jednym z nich był zegar Atmos  
z 1928 roku, który nawet dziś wydaje się niezwykły.

Jaeger-LeCoultre do dziś  
angażuje się w promowanie  
gry w polo
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1. Grande Reverso
3788570, zegarek męski, koperta stalowa o wy
miarach 46,8 x 27,4 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber JLC 854/1, 45godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, wskaźnik 24godzinny, wskaź
nik dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 36 160 zł

2. Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 
2788570, zegarek męski, koperta stalowa  
o wymiarach 46 x 27,5 mm, mechanizm nakręca
ny ręcznie, kaliber JLC 822, 45godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 27 980 zł

3. Grande Reverso
3782520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o wymiarach 46,8 x 27,4 mm, mecha
nizm nakręcany ręcznie, kaliber JLC 854/1, 
45godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
24godzinny, wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 70 170 zł

4. Grande Reverso Ultra
2788520, zegarek męski, koperta stalowa  
o wymiarach 46 x 27,5 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber JLC 822, 45godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 26 260 zł

42 3
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1. Grande Reverso Calendar 
3752520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o wymiarach 48,4 x 29,9 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber JLC 843, 45godzinna 
rezerwa chodu, datownik, wskaźnik dnia i miesiąca, 
wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 74 710 zł   
 
2. Reverso Duoface
2718410, zegarek męski, koperta stalowa  
o wymiarach 42,3 x 26 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber JLC 854, 45godzinna 
rezerwa chodu, funkcja GMT, wskaźnik 24godzinny, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 30 140 zł

3. Grande Reverso Calendar 
3758420, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 48,4 x 29,9 mm, mechanizm nakręca
ny ręcznie, kaliber JLC 843, 45godzinna rezerwa 
chodu, datownik, wskaźnik dnia i miesiąca, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 42 190 zł

4. Reverso Duetto Classique
2568402, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 38,7 x 23 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber JLC 865, 
50godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe antyre
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 29 480 zł

5. Reverso Duetto Duo
2698420, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 40,2 x 25 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber JLC 854/I, 
45godzinna rezerwa chodu, wskaźnik dnia i nocy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 37 670 zł

6. Grande Reverso Lady Ultra Thin Duetto Duo
3302421, zegarek damski, koperta z 18K różowego 
złota o wymiarach 40 x 24 mm, zdobiona brylantami,  
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber JLC 864A, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 87 390 zł

4
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1. Master Ultra Thin Reserve de Marche
1372520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm automatycz
ny, kaliber JLC 938, 43godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 68 450 zł

2. Master Ultra Thin Reserve de Marche
1378420, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 938, 43godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 33 150 zł
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3. Master Control 
1542520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm automatycz
ny, kaliber JLC 899, 43godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 57 260 zł   

 
4. Master Control Hometime 
Master Ultra Thin
1348420, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber JLC 849, 35godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 26 260 zł

5. Master Control 
1548420, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 899, 43godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 24 540 zł
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1. Master Ultra Thin  
1338421, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 89 8C, 43godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 31 430 zł

2. Master Ultra Thin Jubilee 
1296520, zegarek męski, koperta z platyny  
o średnicy 39 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber JLC 849, 35godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 64 140 zł

3. Master Ultra Thin 
1332511, zegarek męski, koperta z 18K  
różowego złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber JLC 898C, 43godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 54 670 zł

 1 2 3
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1. Master Ultra Thin Perpetual
1303520, zegarek męski, koperta z 18K białego złota 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
JLC 868, 43godzinna rezerwa chodu, wskaźnik faz 
Księżyca, datownik, sekundnik, wieczny kalendarz, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 129 150 zł

2. Master Ultra Thin Perpetual
1302520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, ka
liber JLC 868, 43godzinna rezerwa chodu, wskaźnik 
faz Księżyca, datownik, sekundnik, wieczny kalendarz, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 50 m. Cena: od 114 080 zł

3. Master Calendar
1552520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
43godzinna rezerwa chodu, kaliber JLC 866, da
townik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 84 810 zł

4. Master Calendar 
1558420, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
39 mm, mechanizm automatyczny, 43godzinna re
zerwa chodu, kaliber JLC 866, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 37 670 zł
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5. Duomètre à Chronographe
6012521, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 42 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber JLC 380A, 50godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy cho
du, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 169 620 zł

6. Master Chronograph
1538420, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
JLC 751/I, 65godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 31 040 zł

7. Master Geographic
1428421, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 939A, 43godzinna rezerwa chodu, 
funkcja GMT, wskaźnik rezerwy chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 39 390 zł

8. Master Memovox
1418430, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, kali
ber JLC 956, 45godzinna rezerwa chodu, alarm, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 32 500 zł
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1. Master Compressor  
Diving Alarm Navy Seals
183T470, zegarek męski, mechanizm automa
tyczny, koperta tytanowa o średnicy 44 mm, 
kaliber JLC 956, 45godzinna rezerwa chodu, 
alarm, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 300 m. Cena: od 40 040 zł

2. Master Compressor  
Diving Alarm Navy Seals
183T670, zegarek męski, mechanizm automa
tyczny, koperta tytanowa o średnicy 44 mm, 
kaliber JLC 956, 45godzinna rezerwa chodu da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 38 640 zł

5. Master Compressor  
Extreme W-Alarm Aston Martin
177847N, zegarek męski, koperta stalowotytano
wa o średnicy 46,3 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber JLC 912, 45godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, alarm, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 61 990 zł

6. Master Hometime Aston Martin
162847N, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 975H, 48godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, wskaźnik 
24godzinny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 31 430 zł

3. Amvox 5 World Chronograph Cermet
193A470, zegarek męski, koperta z cermetalu 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 752/1, 65godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 80 070 zł

4. Deep Sea Chronograph Cermet
208A570, zegarek męski, koperta z cermetalu 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 758, 65godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 65 010 zł

4 5 6
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1. Rendez-Vous Night & Day
3462521, zegarek damski, koperta z 18K różowe
go złota o średnicy 29 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 967A, 
42godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 77 490 zł

2. Rendez-Vous Night & Day 
3448421, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 898A, 
43godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 52 950 zł

3. Rendez-Vous Night & Day
3468421, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 29 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 967A, 
42godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 46 500 zł

4. Rendez-Vous Date 
3478421, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, zdobiona brylantami, me
chanizm kwarcowy, kaliber JLC 688, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 33 150 zł
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1. Atmos Du Millenaire Transparente
5745101, zegar, mechanizm napędzany waha
niami temperatury, kaliber JLC 565, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik miesiąca, sekundnik, 
transparentna obudowa ze szkła mineralnego 
o wymiarach 185 x 140 x 251 mm. 
Cena: od 37 400 zł

2. Atmos Classique
5102201, zegar, mechanizm napędzany wahania
mi temperatury, kaliber JLC 560, transparentna 
obudowa ze szkła mineralnego o wymiarach 
200 x 155 x 225 mm. Cena: od 23 460 zł

3. Atmos Classique Transparente
5135201, zegar, mechanizm napędzany wahania
mi temperatury, kaliber JLC 563, transparentna 
obudowa ze szkła mineralnego o wymiarach 
251 x 185 x 140 mm. Cena: od 35 300 zł

4. Atmos Classique Phases De Lune
5111202, zegar, mechanizm napędzany waha
niami temperatury, kaliber JLC 562, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik miesiąca, transparentna 
obudowa ze szkła mineralnego o wymiarach 
200 x 155 x 225 mm. Cena: od 31 860 zł

 2
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IWC Portuguese Hand-Wound  
z 1939 roku, inspiracja dla kolekcji IWC Vintage

Nietypowy początek
W 1868 roku amerykański in
żynier i zegarmistrz z Bostonu 
Florentine Ariosto Jones zało
żył spółkę International Watch 
Company. Zamierzał produko
wać mechanizmy i części ze
garków na swój ojczysty rynek. 

Szwajcaria była doskonałym miejscem na prowadzenie 
takiej działalności. Plan uruchomienia zakładu we fran
cuskojęzycznej części Szwajcarii nie powiódł się, gdyż 
tamtejsi zegarmistrzowie uznali IWC za konkurenta. 
Dlatego Jones wybrał na otwarcie manufaktury nieco 
ospałe i zacofane technologicznie Schaffhausen, które 
wkrótce miało dzięki niemu zyskać światową sławę. 

Jones połączył siły z Johannem Heinrichem Moserem, 
lokalnym zegarmistrzem, a miasteczko błyskawicznie 
zaczęło nadrabiać technologiczne zaległości. Pro
dukcja ruszyła początkowo w pomieszczeniach małej 
elektrowni wodnej, należącej do Mosera. Zamówień 
przybywało bardzo szybko, więc w 1875 roku otwo
rzyli własną siedzibę. W tym czasie IWC Schaffhau
sen miał już na swoim koncie pewne rewolucyjne 
osiągnięcia. Jednym z nich był zegarek kieszonkowy 
z kalibrem opatentowanym przez austriackiego wyna
lazcę Pallwebera, wyróżniający się wskazaniem czasu 
za pomocą cyfr pojawiających się w dwóch okienkach. 
Mechanizm, noszący do dziś imię swego twórcy, jest 

obecnie pożądaną ozdobą zegarkowych kolekcji na 
całym świecie. Na przełomie wieków firma, odpowia
dając na potrzeby rynku, przestawiła się na produkcję 
zegarków naręcznych. Kiedy lata 30. przyniosły modę 
na duże czasomierze o wysokiej precyzji chodu, IWC 
skorzystała z doświadczenia w budowie mechanizmów 
kieszonkowych, tworząc legendarną linię Portuguese. 
Choć nowoczesne technologie są przez IWC wykorzy
stywane na co dzień, można odnieść wrażenie, że 
w tej manufakturze czas zatrzymał się w miejscu – 
i to w najlepszym okresie dla sztuki zegarmistrzowskiej. 
Do dziś bowiem wszystkie zegarki wykonywane są 
w całości ręcznie, a od 1885 roku każdy egzemplarz 
wyprodukowany przez firmę zostaje zapisany w jednej 
z ogromnych ksiąg kontroli.

Wielcy i sławni w IWC
Wśród osób związanych z firmą IWC Schaffhausen 
znaleźć można wielkie, ale też zaskakujące nazwiska. 
Na początku XX wieku w gronie zarządzających manu
fakturą znajdował się Carl Gustav Jung, najwybitniej
szy obok Freuda psycholog i psychiatra. Jednym z jej 
projektantów był z kolei Ferdinand A. Porsche, twórca 
sławnego samochodu Porsche 911.

Pionier
W latach 50. XX wieku manufaktura znacząco wyprze
dzała pod względem technologicznym konkurencję, 
o czym świadczy fakt opatentowania słynnego systemu 

automatycznego naciągu dwukierunkowego Pellaton. 
Na koncie IWC znajduje się wiele ponadczasowych 
zegarkowych kreacji. Jedną z nich jest legendarny 
chronograf Da Vinci, wyposażony w wieczny kalendarz 
i wskazanie faz Księżyca. Kolejnym technologicznym 
majstersztykiem IWC jest zegarek Ingenieur, odporny 
na działanie pól magnetycznych. 

Legendarne kolekcje
Portofino. Już pierwszy model z rodziny Portofino, wy
posażony w oryginalny mechanizm zegarka kieszon
kowego Lépine, urzekł miłośników zegarmistrzostwa 
swoją subtelną i wyważoną stylistyką. Od tamtego 
czasu zegarki Portofino, zawsze dyskretnie eleganckie, 
poddawane były imponującym modyfikacjom. Praw
dziwe poruszenie w branży zegarmistrzowskiej wy
wołał model Portofino HandWound, którego mecha
nizm z wiecznym kalendarzem mierzy zaledwie 3,15 
milimetra wysokości. Współczesna kolekcja zegarków 
Portofino nadal odznacza się subtelnością i wyważoną 
elegancją. Warto zwrócić uwagę na model Portofino 
Chronograph z funkcją pomiaru międzyczasów i sumo
wania odcinków czasowych oraz Portofino Automatic, 
który pozostaje wierny ponadczasowej koncepcji: da
townik, trzy wskazówki i niepowtarzalny styl.
Portuguese. Pierwszy „Portugalczyk” marki IWC po

zachodnie tereny szwajcarii to wymarzone miejsce na uruchomienie 
zegarmistrzowskiej manufaktury. tam bowiem ulokowała się większość 
najbardziej prestiżowych firm. aż trudno więc uwierzyć, że iwc schaffhausen 
na miejsce swej siedziby wybrała północny wschód kraju. początkowo 
założyciel marki planował produkcję zegarków na rynek amerykański, 
gdzie nikt nie zastanawiał się nad dokładną lokalizacją firmy 
zegarmistrzowskiej w szwajcarii. mimo skromnych założeń, 
marka podbiła cały świat.

Do dziś wszystkie zegarki wykonywane są w całości ręcznie,  
a od 1885 roku każdy egzemplarz wyprodukowany przez firmę zostaje 
zapisany w jednej z ogromnych ksiąg kontroli.

Florentine Ariosto 
Jones
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wstał w 1939 roku, dając początek wspaniałej kolekcji 
legendarnych czasomierzy utrzymanych w duchu naj
lepszych tradycji Haute Horlogerie, z zaawansowanymi 
mechanizmami, jak np. tourbillon czy wieczny kalen
darz. Ten pierwszy „zegarek kieszonkowy na rękę” 
ustanowił nowe kanony w zakresie wymiarów. Kolekcja, 

stale rozwijana, wzbogaciła się ostatnio o wyśmienite 
nowe modele, jak flagowy Portuguese Grande Compli
cation, pierwszy Portuguese z wielkimi komplikacjami. 
Kolejny to Portuguese Tourbillon Mystère Rétrograde  
z „unoszącym się” tourbillonem. Nowości w kolekcji 
uzupełniają: nakręcany ręcznie Portuguese Hand 

Wound oraz modele Portuguese Yacht Club Chrono
graph, umiejętnie wprowadzające do tej klasycznej 
kolekcji elementy wysmakowanej sportowej elegancji.
Da Vinci. Czasomierze Da Vinci zainicjowały renesans 
zegarków mechanicznych, zdobywając jednocześnie 
powszechne uznanie jako najbardziej innowacyjna linia 

marki IWC. Tak też jest dzisiaj, a kolejne modele w ko
lekcji zachwycają nowatorskimi rozwiązanami, jak np. 
pierwszy na świecie w swoim typie Da Vinci Perpetual 
Calendar Digital DateMonth.
Ingenieur. Arcydzieło mechaniki precyzyjnej zamknię
te w kopercie zegarka. Ingenieur wyróżnia się spośród 

innych czasomierzy doskonałością techniczną oraz 
bezkonkurencyjną wytrzymałością i niezawodnością – 
także w warunkach ekstremalnych. W roku 2013 IWC 
dla kolekcji Ingenieur nawiązał współpracę z teamem 
MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™. Jednym 
z owoców tego partnerstwa jest wspaniały, oddający 
mocny charakter ekstremalnej dyscypliny motorowej 
Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic.
Pilot’s Watches. Zegarki stylistycznie wzorowane 
na kokpicie samolotu, spełniające surowe wymogi  
w zakresie dokładności, stawiane zegarkom przeznaczo
nym dla pilotów i nawigatorów. W roku 2012 w kolekcji 
Pilot’s Watches wyłoniła się odrębna linia Top Gun, z kil
koma zupełnie nowymi modelami. Godny wyróżnienia 
jest tu zegarek Top Gun Miramar – doskonały technicz
nie i wizualnie czasomierz w stylu militarnym, wykona
ny z materiałów hightech (ceramika, tlenek cyrkonu, 
tytan), stworzony w hołdzie miejscu, gdzie w Kalifornii 
zrodził się mit elitarnych pilotów. Kolejne dwa wysokiej 
klasy modele, wyposażone w  największe osiągnięcia 
zegarmistrzowskiej sztuki, to Big Pilot’s Watch Perpetual 
Calendar Top Gun z wiecznym kalendarzem oraz Spitfire 
Perpetual Calendar Digital DateMonth z wiecznym ka
lendarzem oraz cyfrowym wskazaniem daty.
Aquatimer. Linia wyznaczająca standardy w budowie 
zegarków przeznaczonych dla nurków. Cechuje się ona 
doskonałą jakością i typowym dla IWC mistrzostwem 
technologicznym. Aquatimer to najznakomitsze zegarki 
zarówno dla zawodowych nurków, jak i żądnych przy
gód amatorów nurkowania rekreacyjnego. Dodatko
wo, modele oznaczone skrótem UTC (Universal Time 
Coordinated) płynnie zmieniają czas w zależności od 
strefy, w której się znajdują. Mogą też pokazywać czas 
w dwóch strefach jednocześnie.

W latach 50. XX wieku manufaktura znacząco wyprzedzała  
pod względem technologicznym konkurencję, o czym świadczy  
fakt opatentowania słynnego systemu automatycznego naciągu  
dwukierunkowego Pellaton.

Zegarek 
Da Vinci Perpetual 
Edition Kurt Klaus

Aquatimer Automatic  
z kolekcji Vintage

Spektakularny Ingenieur  
Constant-Force Tourbillon
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1. Ingenieur Automatic
IW323906, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 120 m. 
Cena: od 26 020 zł

2. Ingenieur Automatic AMG
IW322504, zegarek męski, koperta ceramiczna  
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, kali
ber 80110, 44godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy powlekany skórą, wodoszczelność  
do 120 m. Cena: od 48 590 zł

3. Ingenieur Automatic
IW323904, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 120 m. 
Cena: od 26 020 zł

4. Ingenieur Automatic
IW323902, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 120 m. 
Cena: od 26 020 zł
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5. Ingenieur Chronograph
IW378509, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89361, 68godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel
ność do 120 m. Cena: od 51 600 zł

6. Ingenieur Chronograph
IW378507, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89361, 68godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel
ność do 120 m. Cena: od 51 600 zł

7. Ingenieur Chronograph
IW378511, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89361, 68godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy powlekany 
skórą, wodoszczelność do 120 m. 
Cena: od 51 600 zł
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1. Pilot’s Watch Chronograph 
Top Gun Miramar
IW388002, zegarek męski, koperta ceramiczno
tytanowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber 89365, 68godzinna rezerwa chodu 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek parciany, wodoszczelność 
do 60 m. Cena: od 51 130 zł

2. Big Pilot’s Watch 
Top Gun Miramar  
IW501902, zegarek męski, koperta ceramiczno
tytanowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber 51111, 7dniowa rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 73 610 zł 

  
3. Big Pilot’s Watch Top Gun  
IW501901, zegarek męski, koperta ceramiczno
tytanowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber 51111, 7dniowa rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 73 610 zł

4. Pilot’s Watch Chronograph Top Gun 
IW388001, zegarek męski, koperta ceramicz
notytanowa o średnicy 46 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 89365, 68godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 51 130 zł

5. Double Chronograph Top Gun
IW379901, zegarek męski, koperta ceramiczno
tytanowa o średnicy 46 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber 79230, 44godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek parciany, wodoszczelność do 60 m. 
Cena: od 41 980 zł
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1. Pilot’s Watch Chronograph
IW377704, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, datownik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 29 310 zł  

2. Pilot’s Watch Double Chronograph
IW377801, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79420, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 50 690 zł 

   
3. Pilot’s Watch Chronograph 
IW377701, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 60 m. Cena: od 24 240 zł

21 3
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4. Pilot’s Watch Mark XVII 
IW326504, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 60 m. 
Cena: od 24 680 zł 

5. Pilot’s Watch Mark XVII 
IW326501, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m. 
Cena: od 19 610 zł 

6. Spitfire Mark XVI
IW325502, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m.  
Cena: od 16 660 zł

7. Pilot’s Watch Spitfire Chronograph 
IW387802, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89365, 68godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m. 
Cena: od 44 070 zł 

8. Pilot’s Watch Worldtimer  
IW326201, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 30750, 42godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, datownik, funkcja GMT, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 60 m. Cena: od 39 010 zł 
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3. Portuguese Yacht Club Chronograph 
IW390211, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89360, 68godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel
ność do 60 m. Cena: od 54 650 zł

1. Portuguese Yacht Club Chronograph 
IW390210, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89360, 68godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel
ność do 60 m. Cena: od 53 380 zł

2. Portuguese Tourbillon
IW544705, zegarek męski, koperta z 18K różowe
go złota o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 98900, 54godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, tourbillon, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 220 820 zł

4. Portuguese Perpetual Calendar
IW502306, zegarek męski, koperta z 18K czer
wonego złota o średnicy 44,2 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 51613, 7dniowa 
rezerwa chodu, wieczny kalendarz, wskaźnik faz 
Księżyca, wskaźnik rezerwy chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 152 500 zł
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1. Portuguese Automatic
IW500114, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,3 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 51011, 7dniowa rezerwa chodu, wskaźnik 
rezerwy chodu, datownik, sekundnik, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel
ność do 30 m. Cena: od 52 030 zł

2. Portuguese Automatic 
IW500109, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,3 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 51011, 7dniowa rezerwa chodu, wskaźnik 
rezerwy chodu, datownik, sekundnik, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel
ność do 30 m. Cena: od 49 360 zł 

3. Portuguese Automatic 
IW500107, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,3 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 51011, 7dniowa rezerwa chodu, wskaźnik 
rezerwy chodu, datownik, sekundnik, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel
ność do 30 m. Cena: od 53 330 zł

4. Portuguese Automatic
IW500113, zegarek męski, koperta z 18K czer
wonego złota o średnicy 42,3 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 51011, 7dniowa rezerwa 
chodu, wskaźnik rezerwy chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 95 640 zł
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9. Portuguese Chronograph 
IW371447, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40,9 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79350, 44godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 33 280 zł

10. Portuguese Chronograph 
IW371445, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40,9 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79350, 44godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 33 280 zł

5. Portuguese Hand Wound
IW545408, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, 46godzinna rezerwa chodu, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 98295, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 31 820 zł 

6. Portuguese Hand Wound
IW545407, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 98295, 46godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 31 820 zł

7. Portuguese Hand Wound
IW545406, zegarek męski, koperta z 18K różowe
go złota o średnicy 44 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 98300, 46godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 66 560 zł

8. Portuguese Chronograph
IW371446, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40,9 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79350, 44godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 33 280 zł
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1. Portofino Chronograph
IW391010, zegarek męski, koperta stalowa
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny,
kaliber 79320, wskaźnik dnia tygodnia,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa,
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 26 880 zł

2. Portofino Chronograph
IW391008, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 23 800 zł

3. Portofino Chronograph
IW391007, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 23 800 zł

4. Portofino Chronograph Laureus 
Limited Edition 
IW391019, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 25 560 zł
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1. Portofino Automatic 
IW356511, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 35110, 42godzinna rezer
wa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 47 300 zł

2. Portofino Automatic
IW356501, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 35110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 18 690 zł

3. Portofino Automatic
IW356504, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 35110, 42godzinna rezer
wa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 48 480 zł
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4. Portofino Automatic
IW356502, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 35110, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 18 690 zł 

5. Portofino Hand Wound Eight Days
IW510102, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber 59210, 8dniowa rezerwa chodu, wskaźnik 
rezerwy chodu, datownik, sekundnik, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel
ność do 30 m. Cena: od 43 190 zł
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1. Aquatimer Chronograph
IW376706, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena: od 24 940 zł

2. Aquatimer Chronograph
IW376708, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, kali
ber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, wskaźnik 
dnia tygodnia, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalo
wa, wodoszczelność do 120 m.  
Cena: od 27 990 zł

3. Aquatimer Chronograph
IW376705, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena: od 28 870 zł

4. Aquatimer Chronograph
IW376903, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 44 mm, mechanizm au
tomatyczny, kaliber 89360, 68godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, funkcja 
flyback, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena: od 90 350 zł
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1. Da Vinci Automatic
IW452314, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 42,5 x 35,6 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber 30130, 42godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 24 460 zł

2. Da Vinci Automatic
IW452312, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 42,5 x 35,6 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 30130, 42godzinna rezer
wa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 22 700 zł

3. Da Vinci Chronograph
IW376421, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 51 x 43,1 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber 89360, 68godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 49 800 zł

1
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Espada
Opis: strona 84. 
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Pierwsza manufaktura
Twórca potęgi Zenitha swą 
działalność rozpoczął od re
wolucji w produkcji czaso
mierzy. To on stworzył kon
cepcję manufaktury, zbierając  
w jednym zakładzie wielu mi
strzów rzemiosła, którzy od 
podstaw wykonują ręcznie 
każdy egzemplarz. Dziś fir
ma jest jedną z nielicznych, 
które tworzą nie tylko piękne 
oprawy zegarków, ale też me

chanizmy. Początkowo Georges FavreJacot sygnował 
zegarki z manufaktury w Le Locle swoim nazwiskiem. 
Obecnie te XIXwieczne modele to prawdziwe unikaty, 
o które walczą kolekcjonerzy z całego świata. Nie ma 
jednoznacznych informacji, od kiedy na czasomierzach 
zaczęto wybijać logo Zenith, jednak istnieje legenda 

na temat powstania tej nazwy. Głosi ona, że mistrz, 
chcąc zrelaksować się w przerwie podczas tworze
nia nowego mechanizmu, wybrał się na wieczorny 
spacer. Ukojenia szukał patrząc w gwieździste niebo 
nad Alpami. Gwiazda Polarna wraz z otaczającymi ją 
ciałami niebieskimi skojarzyła mu się z precyzyjnym 
mechanizmem, dlatego postanowił swą manufakturę 
określić nazwą najwyższego punktu na nieboskłonie. 

W logotypie marki lśni też „szczęśliwa gwiazda”, pod 
którą upłynąć miały firmie kolejne dekady.

Gwiazda osiąga zenit
Prawdziwie błyskawiczny rozwój firmy rozpoczął się  
w XX wieku i żaden z jej kolejnych właścicieli nie zwol
nił tempa narzuconego przez założyciela. Innowacyjny 
kierunek wyznaczony przez Georgesa FavreJacota 
był priorytetem także po śmierci wizjonera. Zaczęło się 
od dynamicznego wkroczenia na arenę międzynaro
dową. Filie Zenitha powstały w najmodniejszych mia
stach świata: Genewie, Moskwie, Paryżu, Londynie, 
Wiedniu i Nowym Jorku. Firmie wciąż przyznawano 
coraz to nowe prestiżowe nagrody. Do chwili obecnej 
otrzymała ich rekordową ilość – 2333. Ponad tysiąc 
wybitnych zegarmistrzów opracowało w ciągu ponad 
stuletniej historii firmy 50 doskonałych kalibrów. Je
den z nich zasłużył na szczególne miejsce w panteonie 
mechanizmów – El Primero. Ten cudowny werk, który 

powstał w 1969 roku, wyposażony został w zintegro
wany system samonakręcający. Co więcej, częstotli
wość balansu wynosi w nim 36 000 drgań na godzi
nę, dzięki czemu czas mierzony jest z dokładnością 
do 1/10 sekundy. El Primero pozostaje największym 
osiągnięciem manufaktury, budzącym powszechny 
podziw oraz zazdrość konkurentów.

Budzik Gandhiego
O klasie zegarka świadczą nie tylko zastosowane 
w nim innowacyjne rozwiązania i świetne materiały, 
ale też ludzie, którzy go noszą. W tej kwestii Zenith 
może pochwalić się znamienitym gronem odbiorców. 
Chronografy tej marki widywane były na nadgarstkach 
Seana Connery’ego, Baracka Obamy i przepięknej ak
torki Jessici Alby. Najciekawsze historie dotyczące Ze
nitha wiążą się jednak z zupełnie inną postacią. Wiele 
firm może bowiem pochwalić się, że ich zegarki wy
bierają gwiazdy Hollywood. A ilu producentów powie, 
że ich czasomierz nosił Mahatma Gandhi? W ostatnim 
czasie na amerykańskiej aukcji został wystawiony 
oryginalny zegarek kopertowy z alarmem, którego ten 
orędownik wolności Indii używał, by wstać na poranną 
modlitwę. Mówi się, że wielki myśliciel miał przy sobie 
właśnie ten czasomierz, gdy zginął w zamachu. Choć 
prawda zapewne na zawsze pozostanie tajemnicą, 
sam fakt, że tak ważną postać budził codziennie deli
katny dźwięk zegarka Zenith, to dla firmy wielki powód 
do dumy.

fach zegarmistrzowski od zawsze kojarzony jest z najwyższą starannością  
i elegancją, dlatego wydawać by się mogło, że najlepiej sprawdzają się w nim  
starsi mistrzowie, pełni cierpliwości. przeczy tej teorii zenith – jedna z najstarszych  
i najbardziej szanowanych zegarkowych manufaktur, która w 1865 roku została 
założona przez 22-latka – georgesa faVre-jacota.

Fabryka w Le Locle

Twórca potęgi Zenitha swą działalność rozpoczął od rewolucji  
w produkcji czasomierzy. To on stworzył koncepcję manufaktury,  
zbierając w jednym zakładzie wielu mistrzów rzemiosła, którzy  
od podstaw wykonują ręcznie każdy egzemplarz. 

Georges  
Favre-Jacot Kaliber  

El Primero 4021
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Współcześnie
Zenith jest manufakturą innowacyjną od samego 
początku swej działalności. Nowoczesne rozwiąza
nia wprowadzała zarówno w XIX, jak i w XX wieku, 
a wejście w XXI stulecie oznaczało dla firmy jeszcze 
dynamiczniejszy rozwój. W ostatnich latach ubiegłego 
wieku Zenith zaproponował nowy mechanizm – Elite 
– który wyznaczył nową jakość. Kaliber charaktery
zuje się przede wszystkim niespotykanym rozmiarem 
– jego grubość to zaledwie 3,38 mm. W 2010 roku, 
prezentując model Christophe Colomb Equation  
du Temps, Zenith po raz kolejny we wspaniałym stylu 
wzniósł się ponad zegarmistrzowskie paradygmaty.  
W tym budzącym respekt czasomierzu, czystym 
i  eleganckim formą, wykorzystano jeden z dosko
nałych wynalazków manufaktury – składający się 
ze 166 części tourbillon z modułem żyroskopo
wym, zapewniającym niezmiennie poziomą pozycję 
mechanizmu regulującego. Zegarek w 2011 roku  
wyróżniony został nagrodą „Best Complicated 
Watch” przez jury Geneva Watchmaking Grand 
Prix. „Kolumb” jest limitowany do jedynych 75 eg
zemplarzy. 2010 rok przyniósł także przełomowy 
El Primero Striking 10th – pierwszy seryjnie produ
kowany mechanizm umożliwiający odczyt czasu  
z tarczy z dokładnością do 1/10 sekundy. To właśnie 

zegarek wyposażony w El Primero Striking 10th towa
rzyszył Feliksowi Baumgartnerowi w jego pamiętnym 
skoku ze stratosfery.

Kolekcje
Academy. Kwintesencja Haute Horlogerie w wykonaniu 
Zenith. Kolekcje tworzą czasomierze, które w sposób 
wizjonerski przekraczają granice. Odważne, śmiałe i nad  
wyraz innowacyjne rozwiązania techniczne w inspiro
wanej najlepszymi klasycznymi wzorcami oprawie – oto 
Academy. Kolekcję otworzył model Christophe Colomb 
Equation du Temps. Na jego bazie powstał najnowszy 
Christophe Colomb Hurricane, który wprowadził kolejne 
niesztampowe rozwiązanie – mechanizm łańcuchowy, 
odpowiadający za regulowanie momentu obrotowego 
przekazywanego do przekładni. Mechanizm ten widocz
ny jest przez szkło i otwartą tarczę. Oprócz modeli Chri
stophe Colomb, w kolekcji znajduje się oparty na El Pri
mero Minute Repeater z akustycznym sygnalizowaniem 
godziny za sprawą specjalnego układu młoteczkowego.

El Primero. Kolekcja w całości poświęcona legendar
nemu werkowi El Primero, odmierzającemu czas z im
ponującą dokładnością do 1/10 sekundy. Znajdują się 
w niej zarówno zaawansowane modele z tourbillonem, 
wysublimowane, a zarazem doskonałe w prostocie 
Espada, jak i najnowsze czasomierze z wersją mecha
nizmu El Primero Striking 10th, wśród których swoje 
miejsce ma odświeżona odsłona pierwszego chrono
grafu El Primero z 1969 roku, a także Stratos Flyback 
Striking 10th, który dużą sławę zyskał za sprawą misji 
Red Bull Stratos i Feliksa Baumgartnera. Są tu także 
dwa zegarki Tribute to Explorers, stworzone w hołdzie 
podróżnikom: Tribute to Johan Ernst Nilson oraz Tribu

te to John Blashford Snell. Warto też wspomnieć, że  
z niezawodnych urządzeń pomiarowych Zenitha ko
rzystał swego czasu sam Roald Amundsen. W kolekcji 
obecne są także zegarki dla pań.
Pilot. Motywem przewodnim kolekcji jest awiacja – za
równo w sensie dosłownym, praktycznym, jak i jej sym
boliczny wymiar – podążania wyżej, realizowania marzeń 
i potrzeba eksploracji, odkrywania nowego. Na szczegól
ną uwagę zasługują modele Doublematic, które za po
mocą dwóch dysków jednocześnie pokazują czas w róż
nych strefach, wyposażone również w funkcję alarmu.  
W kolekcji dostępne są także czasomierze dla kobiet.
Captain. Inspirowana duchem podróży i przezna
czona dla tych, którzy szukają prawdziwej wolności  
i mają dość śmiałości, by odważyć się po nią sięgnąć. 
W skład tej bogatej kolekcji wchodzą m.in. niepowta
rzalne czasomierze z rocznym kalendarzem, modele  
z tourbillonem, a także zegarki wywodzące się z legen
darnej linii Central Second, oparte na osławionym me
chanizmie Elite – zachwycające czystością linii oraz  

ponadczasowym, klasycznym i zarazem nowocze
snym wzornictwem. Captain to kolejna kolekcja,  
w której znajdziemy zegarki przeznaczone dla pań.
Heritage. Eleganckie i wyrafinowane czasomierze po
wstałe na bazie historycznych modeli Zenith. Dominują  
tu oczywiście zegarki z linii Ultra Thin, wykorzystującej 
werk Elite 681, z małą wskazówką sekundową na go
dzinie 9. Linię reprezentują również modele wyposażo
ne we wskazania faz Księżyca i przeznaczone dla kobiet 
– Ultra Thin Lady Moonphase. Poza Ultra Thin, kolek
cję uszlachetnia jeszcze kilka modeli dla pań, w tym,  
przepiękny Zenith Star Open, z kopertą w kształcie 
poduszki, którego sercem jest El Primero.

Wiele firm może bowiem pochwalić się, że ich zegarki wybierają  
gwiazdy Hollywood. A ilu producentów powie, że ich czasomierz  
nosił Mahatma Gandhi?

Red Bull Stratos i Zenith    
Felix Baumgartner podjął spektakularne wyzwanie w ramach projektu Red Bull Stratos. 
Śmiałek skoczył z balonu wyniesionego w stratosferę, tj. z wysokości ponad 39 tysięcy 
metrów. Austriak ustanowił tym samym trzy rekordy – najwyższego załogowego lotu ba
lonem, skoku spadochronowego z największej wysokości i największej prędkości podczas 
swobodnego spadania (1137 km/h). Wraz z Feliksem, jako niezawodny towarzysz, z eks
tremalnymi warunkami zmierzył się – z sukcesem – doskonały Zenith El Primero Stratos 
Flyback Striking 10th.  

Christophe Colomb – czasomierz,  
w którym zastosowano składający się 
z 166 części tourbillon z modułem 
żyroskopowym
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2. Chronomaster Grande Date 
03.2160.4047/21.C714, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4047, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik faz Księżyca i Słońca, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 42 190 zł

3. Chronomaster Grande Date 
03.2160.4047/01.C713, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4047, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik faz Księżyca i Słońca, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 42 190 zł 

1. Chronomaster Grande Date 
51.2160.4047/01.C713, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 45 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 
4047, 50godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca  
i Słońca, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 50 800 zł
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4. Rattrapante
03.2050.4026/91.C630, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, kaliber El Primero 4026, 
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 45 200 zł
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1. Chronomaster Power Reserve
03.2080.4021/01.C494, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4021, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, wskaźnik rezerwy 
chodu, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 32 290 zł

2. Chronomaster Power Reserve
03.2080.4021/21.C496, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4021, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, wskaźnik rezerwy 
chodu, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 32 290 zł

3. Chronomaster Power Reserve
51.2080.4021/01.C494, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 
4021, 50godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
wskaźnik rezerwy chodu, tachometr, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel
ność do 100 m. Cena: od 39 180 zł

4. 36000 VpH
03.2041.400/51.C496, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 400B, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 27 980 zł

5. Striking 10th 
03.2041.4052/69.C496, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber El Primero 4052B, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 35 300 zł
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1. Captain Winsor  
Annual Calendar Boutique Edition 
03.2072.4054/18.C711, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4054, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 34 440 zł 
    
2. Captain Tourbillon
18.2190.4041/01.C498, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber El Primero 4041S, 
50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, tourbillon, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 214 390 zł

3. Captain Moonphase
03.2140.691/02.C498, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Elite 691, 50godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.   
Cena: od 25 400 zł

4. Captain Winsor  
Annual Calendar Boutique Edition 
18.2071.4054/01.C711, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 
4054, 50godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe antyreflek
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 74 910 zł
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1. Captain Central Second  
18.2020.670/11.C498, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Elite 670, 
50godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 46 060 zł
 
2. Captain Central Second 
18.2020.670/95.C498, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber El Primero 4041S, 
50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, tourbillon, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
woodszczelność do 50 m. Cena: od 47 790 zł

3. Captain Dual Time
03.2130.682/02.C498, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Elite 682, 50godzinna 
rezerwa chodu, funkcja GMT, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 19 370 zł

4. Captain Central Second
03.2020.670/21.C493, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 40 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber Elite 670, 50godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 16 360 zł

5. Captain Central Second
03.2020.670/01.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 670, 50godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 16 360 zł
   
6. Captain Central Second 
03.2020.670/22.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 670, 50godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 18 080 zł
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7. Captain Chronograph 
03.2110.400/01.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 400B, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 27 550 zł 
    
   
8. Captain Chronograph
03.2110.400/75.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 400B, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 24 110 zł

9. Captain Chronograph 
18.2110.400/01.C498, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 42 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber El Primero 400B, 
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 59 840 zł 

10

10. Captain Chronograph 
03.2110.400/22.C493, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 400B, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 27 550 zł

98

7

www.apart.pl



1

82-83



1. Stratos Flyback Rainbow Boutique Edition 
24.2063.405/21.R515, zegarek męski, koperta 
tytanowoaluminiowa o średnicy 45,5 mm, me
chanizm automatyczny, kaliber El Primero 405B, 
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 29 270 zł 

2. Stratos Flyback Striking 10th

Tribute to Felix Baumgartner
03.2062.4057/69.M2060, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 45,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 4057B, 50go
dzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 34 430 zł

3. Stratos Flyback
03.2060.405/21.M2060, zegarek męski, koperta 
stalowoaluminiowa o średnicy 45,5 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber El Primero 405B, 
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 29 700 zł

4. Stratos Flyback 
03.2067.405/51.R514, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 45,5 mm, mecha  
nizm automatyczny, kaliber El Primero 405B,  
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 27 980 zł

5. Stratos Flyback 
51.2061.405/01.M2060, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 45,5 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 405B, 
50godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, branso
leta ze stali i 18K różowego złota, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 59 410 zł

6. Stratos Flyback
51.2061.405/75.R516, zegarek męski, koperta  
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 45,5 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 
405B, 50godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 48 220 zł
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1. Espada 
03.2170.4650/21.M2170, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 4650B, 
50godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 21 520 zł

2. Espada 
03.2170.4650/01.M2170, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 4650B, 
50godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 21 520 zł
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3. Lady Ultra Thin Moonphase 
16.2310.692/81.C706, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm automatyczny, kaliber Elite 692, 
50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 26 260 zł

4. Lady Ultra Thin Moonphase 
16.2310.692/51.C705, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm automatyczny, kaliber Elite 692, 
50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.   
Cena: od 25 830 zł

5. Lady Ultra Thin Moonphase
03.2310.692/02.C706, zegarek damski, 
koperta stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Elite 692, 50godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 18 080 zł
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1. Pilot Doublematic 
03.2400.4046/21.C721, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber El Primero 4046, 50godzinna re
zerwa chodu, chronograf, datownik, funkcja GMT, 
sekundnik, alarm, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 52 950 zł

2. Pilot Chronograph
03.2117.4002/23.C704, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber El Primero 4002, 50godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
telemetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 20 230 zł

3. Pilot Big Date Special
03.2410.4010/21.M241, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber 4010, 50godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 25 830 zł
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1. Pilot Montre d’Aeronef Type 20 
95.2420.5011/21.C723, zegarek męski,  
koperta tytanowa o średnicy 57,5 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 5011K, 48godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik rezerwy 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 40 900 zł 

2. Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT
03.2430.693/21.C723, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 693, 50godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, funkcja GMT, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 25 830 zł

3. Pilot Montre d’Aeronef  
Type 20 GMT Baron Rouge 
96.2430.693/21.C703, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 48 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber Elite 693, 50godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, funkcja GMT, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 27 980 zł

4. Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Lady
22.1930.681/31.C725, zegarek damski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber 
Elite 681, 50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 72 320 zł

5. Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Lady
16.1930.681/31.C725, zegarek damski,  
koperta stalowa o średnicy 40 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber 
Elite 681, 50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 25 830 zł
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1. Ultra Thin
18.2010.681/01.C498, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber Elite 681, 50godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 37 020 zł  
  
2. Ultra Thin
18.2010.681/21.C493, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber Elite 681, 50godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 37 020 zł

3. Ultra Thin
03.2010.681/21.C493, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 681, 50godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 17 650 zł

4. Ultra Thin 
03.2010.681/01.C493, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 681, 50godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 15 930 zł

5. Ultra Thin
03.2010.681/11.C493, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa
tyczny, kaliber Elite 681, 50godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 17 650 zł
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Midnight Automatic
Opis: strona 96.
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Czas na zegarki
Genewska lokalizacja filii miała 
zapewnić dostęp do najlep
szych rzemieślników i mistrzów 
zegarmistrzostwa, z prawdzi
wym powołaniem do fachu, 

utożsamiających pasję i pragnienie poszukiwania no
wych rozwiązań. Dla najbardziej ekskluzywnej marki 
jubilerskiej świata oczywistym i naturalnym kierun
kiem były zegarki zdobione kamieniami szlachetnymi. 
Powstał więc pierwszy zegarek biżuteryjny sygnowany 
HW: The Lady Signature. Ale to nie wszystko, wszak 
markę przez ponad stulecie napędzała kreatywność. 
Jeszcze w 1989 roku powstała kolekcja Premier, 
a w jej ramach pierwszy na świecie zegarek z wiecz
nym kalendarzem typu BiRetrograde. Osiągnięcie to 
zapewniło Winstonowi miejsce pośród najznamienit
szych szwajcarskich marek zegarmistrzowskich. Tak 

więc w duchu credo „tylko wyjątkowość” te wspaniałe 
debiuty zapoczątkowały dwie linie zegarków. Z  jed
nej strony wykwintne zegarki zdobione kamienia
mi szlachetnymi, będące świadectwem stuletniego 
knowhow w Haute Joaillerie, z drugiej natomiast 
skomplikowane czasomierze z pomysłowymi, ręcznie 
wykonywanymi i ręcznie składanymi mechanizmami. 
Wkrótce potem powstały kolejne skomplikowane ze
garki, utrwalające tradycyjną sztukę najwyższej kla
sy zegarmistrzostwa oraz utrzymujące markę Harry  
Winston w czołówce wielkiej szwajcarskiej tradycji. Nie
zrównanej jakości „szyte na miarę” koperty oraz tarcze 
doskonale uzupełniały znakomite werki. Ogromną wagę 

Harry Winston przykłada do oprawy zegarka. Obok ko
pert ze złota i platyny, Dom stworzył jedyny na świecie 
rodowy zegarek, Galathea, a także przedstawił pierwszy 
platynowy zegarek dla nurków, Ocean Chronograph. 
Dla projektu Z1 Winston opatentował Zalium – materiał 
nieznany dotąd w Haute Horlogerie i używany wcześniej 
wyłącznie w przemyśle lotniczym. Co warto podkreślić, 
Harry Winston do produkcji kopert nie używa stali. 
W 1999 roku Harry Winston Rare Timepieces zainwe
stował w dwa własne zakłady produkcyjne, jeden dla 
tarcz, drugi dla kopert i bransolet. Ruch ten, podjęty 
przez część małej firmy, skoncentrowanej wyłącz
nie na ekskluzywnych i limitowanych kolekcjach, był 
czymś niespotykanym w całej branży. 
Rok 2000 to inauguracja projektu Opus (z łac. Dzie
ło) – jedynej w swoim rodzaju inicjatywy w zegarmi
strzowskiej branży, której rezultatem jest rokrocznie 
wybitny i unikatowy czasomierz.

Zaprezentowany w marcu 2007 roku Tourbillon 
Glissière to kolejny spektakularny zegarek marki Harry 
Winston. Jego prostokątna koperta skrywa samona
kręcający się system, składający się z dwóch przesuw
nych platynowych bloków, zaprojektowany specjalnie 
dla marki Harry Winston, oraz flying tourbillon z per
fekcyjnie obrobionym diamentem klasy D Flawless. 
Mechanizm zegarka jest pięknie wyeksponowany. Rok 
2007 to także otwarcie własnej manufaktury w Gene
wie. Przedsięwzięcie to, skupiające w jednej lokalizacji 
wszystkie procesy związane z wytwarzaniem czaso
mierzy, było rozstrzygającym krokiem dla kolejnych lat 
rozwoju firmy. 

Obecnie Harry Winston zajmuje pewną pozycję w świe
cie najwyższej rangi zegarmistrzostwa. W dziedzinie, 
w której mnożą się nowe pomysły, rozpoznawany jest 
przez koneserów, którzy cenią sztukę horologii oraz są 
pełni upodobania dla rzemiosła zegarmistrzowskiego 
wyznaczającego nowe granice. 
Harry Winston to niezwykłe i niepospolite zegarki.

Opus
Rozpoczęty w 2000 roku projekt Opus jest historią 
spotkań marki z niezależnymi zegarmistrzami pracują
cymi razem, by przekraczać granice Haute Horlogerie. 
Więcej niż koncept, Opus jest mariażem idei i pasji, 
który określa nowe horologiczne obszary. To symbio
za różnych tożsamości, perfekcyjnie dopasowanych 
w  celu tworzenia nadzwyczajnych i niepospolitych 
zegarków. Każdy projekt cechuje odważne podejście, 
niezłomna kreatywność i techniczne mistrzostwo in
spirowane filozofią doskonałości. Każdy Opus wyraża 
bezgraniczną determinację oraz ludzki talent i wytrwa
łość. 
W 2010 roku projekt Opus świętował swoje dziesię
ciolecie. Od tego czasu powstały trzy kolejne wybitne 
i technicznie ekstrawaganckie czasomierze – Opus 11,  

harry winston to legendarna marka, która w jubilerstwie osiągnęła 
wszystko. kolejny wspaniały i fascynujący rozdział historii domu  
harry winston rozpoczął się wraz z powstaniem jego zegarmistrzow-
skiej filii – harry winston rare timepieces. jej zadanie: tworzenie czaso-
mierzy godnych marki harry winston. było to nie lada wyzwanie, lecz 
kolejne lata pokazały, że winston podszedł do tematu zegarków  
z właściwym sobie perfekcjonizmem.

Wkrótce potem powstały kolejne skomplikowane zegarki, utrwalające 
tradycyjną sztukę najwyższej klasy zegarmistrzostwa oraz utrzymujące 
markę Harry Winston w czołówce wielkiej szwajcarskiej tradycji.

Harry Winston

Harry Winston Jewelers, 5th Avenue, Nowy Jork
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Opus 12 i najnowszy Opus XIII, nad którym pracował 
Ludovic Ballouard. O zegarku tym mówi się, że jedyne, 
co ma wspólnego z innymi zegarkami mechanicznymi, 
to wychwyt i balans. Jest wytworem genialnego umy
słu, napędzają go dwa osobne źródła energii, współ
pracujące ze sobą. W zegarku zastosowano zawrotną 
liczbę 242 kamieni łożyskujących.  

Diamentowa intuicja
Pierwsze lata marki Harry Winston to biografia jej za
łożyciela – Harry’ego Winstona, znanego jako „Król 
Diamentów”. Winston był człowiekiem obdarzonym 
wyjątkową intuicją do klejnotów. Urodzony w Nowym 
Jorku w 1896 roku, młody Harry dorastał pracując 
u swojego ojca w niepozornym sklepie z biżuterią. Już 
w wieku dwunastu lat w jego życiu pojawiły się jas
ne przesłanki, które wskazały kierunek jego przyszłej 
kariery. Pewnego dnia, przechodząc obok lombardu, 
zauważył na witrynie tackę z biżuterią oraz napis „wy
bierz sobie coś – 25 centów”. Tak też uczynił. Kupił za 
25 centów pierścionek z dwukaratowym szmarag
dem, który kilka dni później sprzedał w sklepiku 
ojca za imponujące 800 dolarów. Gdy miał 14 
lat, jego „gemmologiczny instynkt” był już tak 
rozwinięty, że ojciec zaczął polegać wyłącznie 
na jego opinii. 
Charakterystyczne dla Harry’ego było uzna
wanie każdego klejnotu jako unikatowego 
obiektu piękna. Doskonałych kamieni szukał na 
całym świecie. Perfekcja może być osiągnięta 
wyłącznie z nadzwyczajnymi diamentami – Harry 
Winston wierzył, że rozpoznanie piękna w diamencie 
jest tak sztuką, jak i nauką. Harry Winston „czuł” ka
mienie szlachetne i doskonale wiedział, co może być 

z nich stworzone. Posiadał niesamowitą zdolność do 
oceny kamienia. Tam, gdzie inni widzieli ryzyko, Harry 
dostrzegał nowe możliwości. Był odpowiedzialny za 
stworzenie przeszło 75 diamentów o masie przekra
czającej 30 karatów, w tym wielu D  Flawless. Ciął 
tak sławne diamenty, jak „Jonker”, „Lesotho”, „Taylor 
Burton”, „Gwiazda Sierra Leone” oraz „Gwiazda Nie
podległości”.
Harry Winston dał się także poznać jako niezrównany 
showman. Zapoczątkował tradycję noszenia diamen
tów na oscarowej gali przez gwiazdy Hollywoodu, dzię
ki czemu zyskał kolejny przydomek „Jubiler Gwiazd”. 
Uwielbiał ubierać Hollywood w drogocenne kamienie, 
był pierwszym jubilerem tworzącym dla sław, które
mu dane było iść po oscarowym czerwonym dywanie.  
Od 1943 Dom Harry Winston wypożyczał najcenniej
sze klejnoty niezliczonym celebrytom, od Elizabeth 
Taylor do Gwyneth Paltrow.

Zalium
Będący owocem „Projektu Z” zupełnie nowy 
materiał, który zarówno w wymiarze symbolicz
nym, jak i praktycznym był krokiem ku przyszło
ści dla zegarków Harry Winston. Ten opatento
wany materiał został stworzony przez Ronalda  
Winstona, inżyniera z MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), który, podobnie jak 
ojciec, umie odróżnić dobry diament od wy
śmienitego. Ronald zauważył, że stop cyrkonu, 
wykorzystywany w bardzo trudnych warunkach 
występujących w silnikach rakietowych, może 
być idealnym materiałem do wykonania koper
ty niezniszczalnego zegarka. Dodatkowo, stop 
cyrkonu jest hipoalergiczny, twardszy od tytanu 
i niemal równie lekki. Nieziemski połysk stwarza 
wrażenie, jakby materiał ten przynależał bardziej 
do Księżyca, niż do Ziemi. Ronald Winston zi
dentyfikował stop, który wyróżnia się wyjątko
wym blaskiem. To Zalium.  

Harry Winston  
Opus Eleven

Harry Winston 
Signature

Harry Winston Avenue 
Classic
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1 Midnight Big Date
450/MABD42WL.K, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber MVTFP2653G.4, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 133 020 zł

2. Midnight Big Date
450/MABD42RL.W, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber MVTFP2653G.4, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 133 020 zł

3. Midnight Automatic
450/MA42RL.W1, zegarek męski, koperta  
z 18K różowego złota o średnicy 42 mm, mecha
nizm automatyczny, kaliber MVTGP330003/H1, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 92 340 zł

4. Midnight Lady
450/LQ32WL.W, zegarek damski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 32 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber MVT
ETA25544102/H3, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek satynowy, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 60 700 zł

5. Midnight Lady
450/LQ32RL.W1/D3.1, zegarek damski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 32 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber MVT
ETA25544102/H3, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek satynowy, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 78 780 zł

6. Midnight Automatic
450/MA42WL.W, zegarek damski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, kaliber MVTGP330003/H1, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 92 340 zł
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1. Project Z6
400/MMAC44RZC.W, zegarek męski, koperta 
z Zalium i 18K różowego złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber HW 101001, 
alarm, wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 241 510 zł

2. Premier Time Zone
200/MATZ41WL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber HW 1013, 
datownik, funkcja GMT, wskaźnik dnia i nocy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 171 340 zł

3. Ocean Sport Chronograph
411/MCA44ZC.K, zegarek męski, koperta z Zalium 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber MVTHW101801, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.   
Cena: od 112 580 zł

4. Ocean Sport
411/LQ36ZC.AD, zegarek damski, koperta 
z Zalium o średnicy 36 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVTETA25544101/H3, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena: od 58 330 zł

5. Ocean Sport
411/LQ36ZC.WD, zegarek damski, 
koperta z Zalium o średnicy 36 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVTETA25544101/H3, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena: od 58 330 zł
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6. Ocean Dual Time
400/MATZ44WL.K1, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber HW 1001, 
datownik, funkcja GMT, wskaźnik dnia i nocy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 233 120 zł

7. Ocean Chronograph
400/MCRA44WL.W2, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber FP 1185 & HW 2831, 
chronograf, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 189 640 zł
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Transocean Unitime Pilot
AB0510U6/BC26/159A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, kaliber Breitling 05, 
chronograf, datownik, funkcja GMT, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny , szkło szafirowe anty-
refleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 100 m. Cena: od 42 580 zł 
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Ku przestworzom
Manufaktura Breitling po-
wstała w 1884 roku.  
Jej założyciel – Léon Breitling 
– od samego początku po-
stanowił skoncentrować się 
na produkcji chronografów 
i  innych przyrządów pomiaro-
wych. W niedługim czasie fir-

ma zyskała zasłużone uznanie wśród pionierów awiacji, 
którzy potrzebowali solidnych mierników o doskonałych 
parametrach roboczych. W latach 30. Breitling wpro-
wadził na rynek swoje pierwsze chronografy pokłado-
we. Stanowiły one wyposażenie myśliwców walczących 
w czasie II wojny światowej. Po wojnie, wraz z ogrom-
nym ożywieniem w transporcie lotniczym, instrumenty 
marki Breitling zagościły w kokpitach najlepszych śmi-
głowców, a wkrótce potem i  samolotów odrzutowych. 
W 1952 roku „oficjalny dostawca sektora lotniczego” 
stworzył „instrument naręczny” zaprojektowany z myślą 
o pilotach i nawigatorach. Chronograf, któremu nadano 
nazwę „Navitimer”, wyposażony został w okrągły suwak 
logarytmiczny. Przyrząd przystosowano do wykonywa-
nia obliczeń niezbędnych w nawigacji: średniej pręd-
kości lotu, przebytej odległości, zużycia paliwa, szyb-
kości wznoszenia lub opadania, a także przeliczania 
mil lądowych na kilometry lub mile morskie. Pierwszy 
Navitimer był oficjalnie rekomendowany przez towarzy-
stwo lotnicze AOPA, zrzeszające właścicieli samolotów 
i pilotów z różnych krajów. Jest to największa tego typu 
organizacja na świecie. Navitimer jest do dzisiaj jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki Breitling, 
obiektem pożądania miłośników lotnictwa. Wersja 
Navitimera o  nazwie Cosmonaute, z tarczą 24-go-
dzinną, towarzyszyła Scottowi Carpenterowi podczas 
jego podróży w kosmos na pokładzie kapsuły Aurora 7 
(1962  r.). Navitimer był zatem pierwszym na świecie 
chronografem, który znalazł się na orbicie okołoziem-
skiej. Produkcja Navitimera odbywa się nieprzerwanie 
od 1952 roku, co czyni go najstarszym chronografem 
w tej kategorii. Teraz, kiedy manufaktura stworzyła 
swój własny kaliber, Navitimer otworzył nowy rozdział 
w historii marki, obfitującej we wspaniałe osiągnięcia 
i ekscytujące momenty.

Pierwszy
Pierwszy zegarek naręczny z chronografem miał swo-
ją premierę w 1915 roku i sygnowany był właśnie logo 

Breitling. Jego twórca, Gaston Breitling, syn założycie-
la firmy, opracował też przycisk do obsługi poszczegól-
nych funkcji chronografu (start, stop i reset), funkcjonu - 
jący niezależnie od koronki. Pomysł okazał 
się genialny. W 1923 roku Gaston udoskona-
lił swój wynalazek, rozdzielając funkcję start/stop,  
obsługiwaną przez przycisk umieszczony na go-
dzinie drugiej, od funkcji reset, aktywowanej 
za pomocą koronki. Ta opatentowana innowa-
cja umożliwiła sumowanie kolejnych pomiarów 
bez potrzeby zerowania wskazówek chronografu.  
Za współczesny wizerunek chronografu odpo-
wiada natomiast Willy Breitling, przedstawiciel 
trzeciego pokolenia założycieli firmy. W 1934 roku  
dodał on drugi przycisk, służący wyłącznie 
do obsługi funkcji reset. W roku 1969 firma  
Breitling podjęła największe zegarmistrzowskie wy-
zwanie wszech czasów, biorąc udział w pracach nad 
Chrono-Matic Caliber 11 – pierwszym chronografem  
z naciągiem automatycznym. Kolejne lata coraz bar-
dziej zbliżały markę do prawdopodobnie najważniej-
szego w jej historii przełomu.

Caliber 01 – pierwszy własny kaliber
Przełom nastąpił w roku 2009 – wtedy bowiem  
Breitling dołączył do ekskluzywnego grona tych wy-
twórców zegarków, którzy mogą poszczycić się wła-
snym mechanizmem chronografu. Jego opracowanie 
było logicznym punktem zwrotnym dla producenta 
od dawna uznawanego za specjalistę w tej dziedzi-
nie. Caliber 01 – innowacyjny napęd zaprojektowany 
od podstaw i wyprodukowany we własnych pracow-
niach Breitling, po raz pierwszy wykorzystano w no-
wej, ekskluzywnej wersji modelu Chronomat. Zegarek 
otrzymał nazwę „Chronomat 01”. Obecnie Breitling 
prezentuje nowe wcielenie czasomierza uznawane-
go za ikonę zegarmistrzostwa. Kultowy Navitimer, bo 
o  nim tu mowa, wyraźnie wskazuje na zamiłowanie 
marki do aeronautyki. Do linii Navitimer w  roku 2012 
dołączył kolejny wspaniały czasomierz – limitowany do 
1962 egzemplarzy, w nawiązaniu do wyczynu Carpen-
tera z tego roku, model Cosmonaute.

Breitling
Manufaktura Breitlinga nie ustaje w pogoni za 
doskonałością, jakże związaną z awiacją i się-
ganiem po niemożliwe. Niezmiennie pozostaje 
w  czołówce zegarmistrzowskiej innowacyjności.  

Inwestowanie w najnowsze technologie, udosko-
nalanie metod produkcji – wszystko to sprawia, że  
Breitling może pochwalić się perfekcyjną wręcz jako-
ścią swych czasomierzy. Warto wspomnieć, że zegarki 
Breitling wytwarzane są w 100% w Szwajcarii oraz, co 
jest absolutnym ewenementem, wszystkie mechani-
zmy manufaktury certyfikowane są przez COSC – jest 
to gwarancja niezrównanej precyzji wskazań, obej-
mująca ogółem zaledwie 3% spośród szwajcarskich 
zegarków.

Kolekcje
Chronomat. W 1969 roku Breitling, współpracując 
z Hamilton Buren i Heuer Leonidas, zaprezentował 
pierwszy na świecie automatyczny chronograf. Inno-
wacyjny mechanizm był fundamentem dla całej linii 
awangardowych chronografów nazwanych Chrono-
-Matic. Współczesne wersje tego chronografu hołdują 
wielkim czasomierzom sprzed lat, które stały się ikoną 
zegarmistrzowskiego designu XX wieku.
Navitimer. Legendarny chronograf, wyposażony 
w  słynny okrągły suwak logarytmiczny „Slide rule” 
oferuje możliwość pomiarów najistotniejszych danych 
w lotnictwie: średniej prędkości, przebytego dystan-
su, zużycia paliwa, prędkości wznoszenia i zniżania 
oraz konwersje mil na kilometry, mile morskie itd.  
Legendarny model jest produkowany nieprzerwanie 
od niemal 60 lat, co czyni go najdłużej produkowanym 
chronografem mechanicznym naszych czasów.
Superocean. Breitling nie poprzestaje na domina-
cji w  przestworzach, podejmując wyzwania także na 
przeciwnym biegunie eksploracji przestrzeni i przekra-
czania granic – pod wodą. Kierunek ten zaowocował 
wybitnymi zegarkami dla nurków z linii Superocean. 
Herbert Nitsch, nurek oraz – a jakże – pilot, nosi na 
nadgarstku właśnie jeden z modeli Superocean.  

Breitling, tworząc „instrumenty dla profesjonalistów”, stawia  
na aBsolutną precyzję, niezawodność i funkcjonalność. o sięgających 
przestworzy amBicjach marki doBitnie świadczy to, że w 1962 roku  
to właśnie Breitling Był pierwszym chronografem na orBicie.

Ernst Schneider

Caliber 01
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Zegarek ten, certyfikowany chronometr wodoszczelny 
do 2000 m, towarzyszył mu podczas rekordowego free-
divingowego zejścia na głębokość 200 metrów. Herbert 
Nitsch nie ma wątpliwości, że Superocean to niezawodny 
partner w tego typu ekstremalnych przedsięwzięciach. 
Avenger. Jeśli istnieje styl idealnie uosabiający moc, 
to jest to styl linii Avenger. Surowa i potężna kon-
strukcja zegarka to ultrawytrzymała koperta, grube 
szafirowe szkło z obustronną powłoką antyrefleksyjną, 
zakręcana koronka i stalowe osłony koronki oraz przy-
cisków w wersjach z chronografem. Rezultatem jest 
czasomierz w optymalny sposób chroniony przed ude-
rzeniami i wodoodporny, w zależności od modelu, do 

300, 1000 lub nawet 3000 metrów. Avenger wyróżnia 
się przy tym doskonałą wygodą noszenia i obsługi.
Transocean. Kolekcja odzwierciedlająca ducha 
czasów luksusowych podróży na pokładzie długody-
stansowych statków powietrznych. Współczesne linie 
i ponadczasowa, wyrafinowana estetyka sprawiają, że 
Transocean to udane połączenie elegancji i intrygu-
jących niedopowiedzeń, w pełni wyrażające potęgę 
i artyzm prostoty stylu.
Galactic. Został stworzony, by zaprezentować bardziej 

wyszukany, kosmopolityczny styl z odrobiną glamour, 
inny niż w pozostałych modelach kolekcji. Galactic ma 
odzwierciedlać klasę i prestiż luksusowego lotnictwa 
pasażerskiego. Sportowy i jednocześnie wyrafinowa-
ny, wielofunkcyjny model prezentuje swoją śmiałą 
osobowość w kilku rozmiarach kopert i wielu różno-
rodnych wersjach, włącznie z ultrawyszukanymi mo-
delami dla kobiet.
Superocean Héritage. Reedycja wspaniałego Breit-
linga z lat 50. Klasyczne, nostalgiczne wzornictwo 
skrywa zaawansowaną funkcjonalność i najnowsze 
technologie. Szczególna jest konstrukcja obracające-
go się w jednym kierunku pierścienia lunety. Wszystkie 

modele są wodoodporne do 200 m, a tarczę chroni 
grube szafirowe szkło z obustronną powłoką antyre-
fleksyjną. Zegarki wyposażono w automatyczne me-
chanizmy o klasie chronometru. 
Montbrillant. Dziś duch Monbrillant, ulicy, przy której 
do roku 1979 mieścił się zakład Breitlinga, jest wiecznie 
żywy w linii chronografów pełnych estetycznych detali, 
hołdujących pięknej tradycji i historii marki. Przypomi-
nają o niej charakterystyczny wykrój wskazówek, cen-
tralny wskaźnik setnych części godziny, indeksy godzin  
i stylowy inicjał B, wykonany z 18-karatowego złota.
Colt. Ten sam silny charakter, ale zupełnie nowy wy-
gląd. Breitling całkowicie odmienił swój słynny model 
Colt – symbol wytrzymałości, niezawodności i wydaj-
ności. Nowy Colt ma rzeźbioną kopertę ze stali, już 
na pierwszy rzut oka sugerującą, że zegarek powstał, 
by uczestniczyć w pełnych akcji i zapierających dech 

w piersiach wyzwaniach. Solidna budowa i wysoka 
wodoodporność – od 300 m do 500 m – stawia go 
wśród najlepiej przygotowanych sportowych modeli. 
Nowy Colt został wyposażony w mechanizm Super-
Quartz™, posiadający, podobnie jak inne kalibry Bre-
itling, certyfikat chronometru COSC.
Professional. Kolekcja oferuje najnowsze i najlepsze 
technologie oraz know-how Breitling. Tworzą ją ultra-
wytrzymałe, ultraniezawodne i ultrawydajne instru-
menty, projektowane z myślą o najbardziej wymaga-
jących profesjonalistach – przede wszystkim i głównie 
o zawodowych pilotach. To wielofunkcyjne chronogra-
fy mogące stawić czoło najtrudniejszym misjom w naj-
trudniejszych warunkach. Wśród dostępnych modeli 
wyróżnia się Emergency II z mikronadajnikiem PLB  
w standardzie Cospas-Sarsat, służący do wzywania 
pomocy w sytuacji zagrożenia.

Wszystkie mechanizmy w zegarkach Breitlinga przechodzą bardzo 
restrykcyjne kontrole i testy w Szwajcarskim Instytucie ds. Testowania 
Chronometrów. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że zegarek 
nie zawiedzie go w żadnej sytuacji.

David Beckham, 
ambasador marki Breitling

Zespół akrobacyjny  
Breitling Jet Team

Grawerowany dekiel 
modelu Navitimer 
Cosmonaute

www.apart.pl



1. Chronomat 44
AB011012/B967/375A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 43,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena: od 32 330 zł

2. Chronomat 44 GMT 
AB042011/F561/134S, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, da-
townik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena: od 31 470 zł

3. Chronomat 44 Flying Fish
AB011010/BB08/134S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena: od 28 630 zł

4. Chronomat 44 Frecce Tricolore
AB01104D/BC62/153S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena: od 30 570 zł
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1. Chronomat GMT 
AB041012/C834/383A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, da-
townik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 500 m. Cena: od 35 180 zł

2. Chronomat GMT 
AB041012/BA69/441X, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, 
datownik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 500 m. Cena: od 30 650 zł

3. Chronomat GMT 
AB041012/F556/137S, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, da-
townik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 500 m. Cena: od 31 470 zł

4. Chronomat 44 GMT
AB042011/BB56/436X, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, 
datownik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 200 m. Cena: od 31 470 zł

5. Chronomat 44
AB011011/B967/375A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena: od 27 250 zł

6. Chronomat 44
AB011012/F546/375A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 43,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena: od 32 330 zł
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1. Transocean Chronograph GMT
AB045112/BC67/154A, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 04, chronograf, da-
townik, funkcja GMT, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 34 480 zł

2. Transocean Chronograph Unitime
RB0510U0/A733/755P, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota o średnicy 46 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 05, 
chronograf, datownik, funkcja GMT, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 117 830 zł

3. Transocean Chronograph Unitime 
AB0510U0/A732/152A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 05, chronograf, datownik, 
funkcja GMT, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 42 490 zł

4. Transocean Chronograph Unitime 
RB0510U4/BB63/761P, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota o średnicy 46 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 05, 
chronograf, datownik, funkcja GMT, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 117 830 zł
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1. Transocean Chronograph Limited
AB015112/G715/435X, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 27 080 zł

2. Transocean Chronograph 1461 
A1931012/G750/738P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 19, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 37 580 zł 

3. Transocean Chronograph
AB015212/BA99/743P, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 28 330 zł

4. Transocean Chronograph 
RB015212/G738/739P, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 01, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 71 680 zł

5. Transocean Chronograph 1461
A1931012/G750/435X, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 19, chronograf, 
datownik, sekundnik, kalendarz, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik miesiąca, tachometr, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 35 390 zł
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6. Transocean
A1036012/BA91/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 10, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 18 040 zł

7. Transocean
A1036012/G721/737P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 10, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 19 410 zł

8. Transocean 
A1036012/G721/151A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 10, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 19 970 zł

9. Transocean Day & Date
A4531012/BB69/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 45, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 18 810 zł

10. Transocean Day & Date
A4531012/G751/437X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 45, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 18 810 zł
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3. Superocean GMT 
A32380A9/A737/146S, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 32, datownik, funkcja GMT, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 500 m.
Cena: od 15 370 zł

 
4. Superocean Chronograph M2000 
A73310A8/BB73/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 2000 m.
Cena: od 17 990 zł   
 
5. Superocean Chronograph M2000 
A73310A8/BB73/231X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 2000 m.
Cena: od 17 180 zł

1. Superocean GMT 
A3238011/G740/148A, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 32, datownik, funkcja 
GMT, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 500 m.
Cena: od 14 940 zł
  
2. Superocean 44
A1739102/BA77/200S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 2000 m.
Cena: od 13 570 zł
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6. Superocean 44 
C1739112/BA77/437X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, pozłacana, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 17, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność 2000 m.
Cena: od 18 250 zł 

7. Superocean 44
A1739102/BA78/134A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 2000 m.
Cena: od 14 040 zł

8. Superocean II
A1736402/BA30/136S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 17, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 1500 m.  
Cena: od 10 210 zł

9. Superocean II
A1736402/BA32/136S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 17, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 1500 m.  
Cena: od 12 180 zł

10. Superocean II
A1736402/BA31/131A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 1500 m. 
Cena: od 10 540 zł
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1. Superocean Héritage 42 
U1732112/BA61/154A, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 42 mm, pozłacana, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 17, da-
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 19 720 zł

2. Superocean Héritage Chronograph 44 
U2337012/BB81/134S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, pozłacana, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 23, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek syj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 26 170 zł

3. Superocean Héritage Chronograph 44 
U2337012/BB81/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, pozłacana, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 23, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 25 360 zł
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1. Superocean Héritage 46
A1732024/B868/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 14 390 zł

2. Superocean Héritage 46
A1732024/B868/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 15 150 zł

3. Superocean Héritage Chronographe
A1332024/G698/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność 200 m. 
Cena: od 20 400 zł
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4. Superocean Héritage Chronographe
A1332024/C817/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność 200 m.
Cena: od 20 410 zł

5. Superocean Héritage Chronographe
A1332024/B908/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność 200 m.
Cena: od 20 410 zł

6. Superocean Héritage Chronographe
A1332024/B908/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność 200 m.
Cena: od 19 290 zł
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1. Navitimer 01
AB012012/BB01/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, datownik, 
sekundnik, suwak logarytmiczny, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 27 510 zł 

2. Navitimer 01 
RB012012/BA49/743P, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 01, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, su-
wak logarytmiczny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 73 140 zł

3. Navitimer Cosmonaute
Limited Edition 
AB021012/BB59/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber Breitling 02, chronograf, datownik, 
funkcja flyback, sekundnik, suwak logarytmiczny, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 30 090 zł

4. Navitimer Montbrillant 01 
AB013012/G709/425X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, datownik, 
sekundnik, suwak logarytmiczny, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 25 790 zł

1

4

32

118-119



1

www.apart.pl



1

120-121



1. Navitimer 01 
Limited Edition
AB012312/G756/447A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, datownik, 
sekundnik, suwak logarytmiczny, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 34 960 zł

2. Navitimer 1461 
A1937012/C883/746P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 19, chronograf, datownik, 
sekundnik, kalendarz, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, tachometr, wskaźnik faz 
Księżyca, suwak logarytmiczny, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 38 700 zł

3. Navitimer World 
A2432212/B726/442X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 24, chronograf, datownik, 
sekundnik, funkcja GMT, suwak logarytmiczny, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 23 290 zł
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1. Colt Chronograph II
A7338710/G742/157A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, sekund-
nik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 13 300 zł

2. Colt Cronograph II 
A7338710/BB49/134S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, sekund-
nik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 13 040 zł

3. Colt 44
A7438710/BB50/134S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 74, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 500 m. Cena: od 10 590 zł

4. Colt 33 Lady
A7738711/BB51/158A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 77, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 500 m. Cena: od 10 850 zł

5. Colt 33 Lady
A7738711/G761/209X, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 77, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 500 m. Cena: od 9 340 zł

1 2 3
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6. Professional Emergency II
E7632522/BC02/159E, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 51 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Breitling 76, chronograf, datownik, 
funkcja GMT, mikronadajnik PLB w standardzie 
Cospas-Sarsat, sekundnik, wskaźnik zużycia 
baterii, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność 50 m.
Cena: od 61 090 zł. Dostępny wkrótce.

7. Professional Chronospace
A7836534/BA26/201S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 78, chronograf, suwak logaryt-
miczny, funkcja GMT, alarm, wieczny kalendarz, 
wskaźnik 24-godzinny, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 15 620 zł

8. Professional Chronospace
A2336035/F555/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 23, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 23 330 zł

9. Professional Chronospace
A2336035/BA68/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 23, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 23 330 zł
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1. Super Avenger II 
A1337111/BC29/155S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 20 660 zł

2. Avenger Seawolf 
A1733110/BC30/169A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 3000 m.
Cena: od 15 930 zł

3. Avenger Seawolf
A1733010/B906/147A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 17, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 3000 m.
Cena: od 14 680 zł

4. Super Avenger II  
A1337111/BC29/168A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 21 480 zł
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5. Avenger Code Yellow
A13380Q8/BA44/134S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43,7 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 17 770 zł

6. Avenger 
A1338012/F547/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 18 600 zł   

  
7. Avenger 
A1338012/B975/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 18 600 zł

8. Super Avenger 
A1337011/B973/135A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 48,4 mm,  
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 13,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 19 980 zł 
   
9. Avenger 
A1338012/F547/132A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automa-
tyczny kaliber Breitling 13, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 19 890 zł
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1. Galactic 30
A71340L2/BA14/168Z, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 71, tarcza zdobiona diamentami, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 14 420 zł

2. Galactic 32
A71356L2/BA10/367A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 71, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 14 010 zł

3. Galactic 32 
A71356L2/BA10/408X, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 71, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 11 970 zł

4. Galactic 32 
C71356L2/BA12/408X, zegarek damski,  
koperta stalowa o średnicy 32 mm, pozłacana, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Breitling 71, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 16 010 zł
    
5. Galactic 32 
C71356L2/Q581/367C, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 32 mm, pozłacana, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Breitling 71, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, pozłacana, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 25 870 zł
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321

126-127



76 8

6. Galactic 36 Automatic
A3733012/A717/376A, zegarek damski, 
koperta stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 37, tarcza zdobiona 
diamentami, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 22 860 zł

7. Galactic 36 Automatic
A3733012/Q582/172Z, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 37, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 13 370 zł

  
8. Galactic 36 Automatic
A3733053/A717/376A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 37, da-
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
tarcza zdobiona diamentami, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 36 210 zł
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Bentley GMT Midnight Carbon 
M47362S4/B919/210S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 49 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 47B, chronograf, datownik, 
sekundnik, funkcja GMT, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 100 m. Cena: od 43 010 zł
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Uskrzydlone B
Flying B, czyli skrzydlata litera B to charakterystyczne 
logo firmy Bentley, producenta luksusowych, wyrafi-
nowanych samochodów, w brytyjskim stylu łączących 
tradycję z nowoczesnością. Znak firmowy o podob-
nych cechach ma także inna ekskluzywna marka  
– Breitling. Ten niekwestionowany lider w produkcji 
czasomierzy dla pilotów jest jedną z najznamienit-
szych szwajcarskich manufaktur, mającą na swoim 
koncie wiele opatentowanych innowacji. Połączenie sił 
obu firm było więc tylko kwestią czasu. 
Współpraca „skrzydlatych” zaowocowała stworzeniem 
wielu doskonałych certyfikowanych chronometrów, 
stylistycznie nawiązujących do aut Bentleya, godnych 
obu współpracujących marek. W katalogu Breitling 
for Bentley każdy model jest wyjątkowy i za każdym 
stoi przemyślana koncepcja. Wszystkie zachwycają 
wykonaniem i detalami, nawiązującymi do elemen-
tów samochodów Bentley. Wśród nich Bentley B05 

Unitime, zegarek dla tych, dla których podróż jest 
sztuką życia. Wyposażony został w opatentowany 
mechanizm Breitlinga z systemem dwóch dysków, 
który umożliwia błyskawiczny pomiar czasu we 
wszystkich 24 strefach. Dla podkreślenia motywu po-
dróży, tarcza zegarka została ozdobiona wizerunkiem 
ziemskiego globu. W kolekcji znajdziemy również 
linię Barnato, nawiązującą nazwą do postaci Woolfa  
Barnato, najsłynniejszego z Bentley Boys, którzy  
w latach 20 ubiegłego wieku zasłynęli na wyścigo- 
wych torach. Zegarki tej linii wyposażone są w mecha-
nizm Breitlinga, umożliwiający odczyt wskazań czasu 
z dokładnością do 1/8 sekundy. Wyróżniają się także 
modele Bentley Light Body Midnight Carbon, z za-
awansowanymi mechanizmami chronionymi tytanową 
kopertą pokrywaną karbonem, a także dedykowany 
koneserom Bentley Mulliner Tourbillon – bo w ofercie  
Breitling for Bentley nie mogło przecież zabraknąć 
czasomierza z tourbillonem.

Najwyższa jakość, NiezawodNość, prestiż i ekskluzywNość – to cechy, 
które łączą markę zegarkową BreitliNg oraz produceNta samochodów 
BeNtley. hołdując tym samym wartościom, firmy postaNowiły stworzyć 
wspólNą kolekcję doskoNałych czasomierzy, która zaspokoi  
oczekiwaNia koNeserów piękNa.



1. Bentley Light Body Midnight Carbon
V2536722/BC45/220S, zegarek męski,  
koperta tytanowa o średnicy 49 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 25B, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 43 010 zł

2. Bentley B05 Unitime
RB0521U4/BC66/760P, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 49 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 05, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 137 720 zł

3. Bentley B06
AB061112/BC42/990A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 49 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 06, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 45 070 zł

4. Bentley Supersports Limited Edition 
A2636412/BA22/212S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48,7 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 26B, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 32 240  zł
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1. Bentley 6.75 Speed
A4436412/B959/761P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48,7 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 44B, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 33 970 zł

2. Bentley Barnato Racing
A2536624/BB09/990A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 49 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 25B, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 43 480 zł

3. Bentley Supersports
A26364A6/BB64/990A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 49 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 26B, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 34 310 zł

4. Supersports Light Body
E2736529/BA62/212S, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 48,7 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 27B, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 35 940 zł

5. Bentley GMT „V8” 
A47362X8/B919/210S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 49 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 47B, chronograf, 
datownik, funkcja GMT, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 37 580 zł
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Sirius Automatic
Opis: strona 145.
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Pan Chronograf
Gerd Lang urodził się w Niemczech i już w dzieciństwie 
pasjonowały go urządzenia mechaniczne. Uwielbiał 
wsłuchiwać się w pracę starych kieszonkowych ze-
garków. Te młodzieńcze zainteresowania zaprocento-
wały w późniejszych latach, gdy został zegarmistrzem  
i zaczął szczególnie skupiać się na precyzji odmie-
rzania czasu. W 1984 roku otworzył w Monachium 
zakład produkcyjny Chronoswiss i rozpoczął rywali-
zację na trudnym zegarmistrzowskim rynku, którego 
główni gracze byli Szwajcarami i mieli już ponad stu-
letnią historię. To jednak nie zraziło człowieka pełnego 
pasji, a wręcz motywowało go do udowodnienia, że 
sobie poradzi. Choć firma była niemiecka, właściciel 
zdawał sobie sprawę, że prawdziwym poszanowa-
niem cieszą się tylko szwajcarskie zegarki. Wszystkie 
komponenty zamawiał więc z tego kraju. Nie wybierał 
jednak najpopularniejszych mechanizmów, a tylko te 
wyjątkowe. W jego zamówieniach najczęściej pojawia-
ły się więc werki z limitowanych edycji lub wycofane  
z użycia, które własnoręcznie unowocześniał.
Jednocześnie od początku Lang stawiał na eksklu-
zywność produkowanych czasomierzy, dlatego nawet 

dziś powstaje ich zaledwie 7 tysięcy rocznie. Wszyst-
kie egzemplarze wykańczane są ręcznie pod czujnym 
okiem założyciela Chronoswiss. Fascynacja Langa 
odmierzaniem czasu sprawiła, że przyjaciele nazywają 
go Panem Chronografem. 

Wbrew tendencjom
Swoją dewizę założyciel firmy wciela w życie w stu 
procentach. Zegarki przez nią wyprodukowane bar-
dzo często powstawały na przekór wszelkim tenden-
cjom. Szybko okazywało się jednak, że to właśnie  
Chronoswiss wyznaczał nowe trendy. Pierwszy i naj-
bardziej znaczący przełom nastąpił już po czterech 
latach od uruchomienia firmy. Zaprezentowano wtedy 
naręczny czasomierz Régulateur z funkcją regulato-
ra, z osobnymi mniejszymi tarczami dla godzin, minut  

działać wBrew tendencjom – to dewiza gerda langa,  
założyciela marki chronoswiss. to on przekonał świat,  
że nie trzeBa Być szwajcarem, By tworzyć świetne  
zegarki i w ciągu zaledwie 30 lat pokazał, że wiekowe  
manufaktury nie mają monopolu na wyznaczanie trendów.

i sekund. To rozwiązanie zapewnia najwyższą precyzję 
działania. Lang regulatora nie odkrył, była to funkcja 
stosowana wcześniej w zegarkach kieszonkowych i ze-
garach stojących. Znane manufaktury bały się wprowa-
dzać takie rozwiązanie do zegarków naręcznych, gdyż 
odczytywanie wskazań z kilku tarcz jest mniej wygodne 
niż w tradycyjnym czasomierzu. Robiły więc zegarki  
z regulatorem tylko na specjalne zamówienie. Właściciel 
Chronoswiss jako pierwszy postanowił podjąć ryzyko  
i dzięki swej odwadze dokonał prawdziwego przełomu. 
Dziś większość manufaktur z tradycjami ma w swych 
podstawowych kolekcjach modele z regulatorem. 
W 1992 roku pojawiła się bardziej rozbudowana wer-

sja kultowego zegarka firmy, czyli model Rattrapante. 
Wyposażony był on w funkcję chronografu, a także 
dodatkowe małe tarcze pokazujące datę.
Kolejne ciekawe rozwiązania pojawiają się w ofer-
cie firmy średnio raz do roku. Zaliczyć do nich 
można m.in. zegarki Cabrio z obracaną koper-
tą. Po jej drugiej stronie znajduje się tarcza w in-
nym kolorze lub przeszklony wgląd do mecha-
nizmu. Szeroko komentowano również model  
Delphis, będący unikatowym połączeniem trzech 

Od początku Lang stawiał na ekskluzywność produkowanych  
czasomierzy, dlatego nawet dziś powstaje ich zaledwie 7 tysięcy rocznie.

Gerd Lang

Model wychwytu szwajcarskiego wykonany 
przez firmę Chronoswiss

Gerd Lang
Tarcza zegarka  
z kolekcji Tora

Siedziba firmy w Monachium
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typów tarcz. W jednym modelu łączy on tradycyjne 
wskazówki, półokrągłą tarczę minutową w formacie 
retrograde oraz okienko z datą. Rok 1998 stał pod 
znakiem czasomierza Pathos, pierwszego szkiele-
towego chronografu z funkcją flyback. Sprawia ona, 
że po odmierzeniu określonego czasu wskazów-
ka natychmiast wraca do punktu zerowego i może 
znów przystąpić do pracy. Chronoswiss postanowił 
jako pierwszy pokazać to rozwiązanie w czasomierzu  
z przezroczystą tarczą.

Nowatorsko i odważnie
Jesienią 2009 roku firma ponownie sięgnęła po roz-
wiązania mocno odbiegające od rynkowych tendencji.  
Wristmaster wywołał wśród pasjonatów zegarmistrzo-
stwa niemałe poruszenie. Na grubej, skórzanej bran-
solecie umieszczono bowiem nie jeden, a dwa zegarki. 
Model ten zaprojektowano specjalnie dla fanów moto-
ryzacji, gdyż Wristmaster to nic innego, jak naręczne 
zegary pokładowe. Tarcza po lewej pokazuje tradycyj-
ne informacje o godzinie, natomiast ta po prawej ma 
funkcję chronografu. Obie tarcze umieszczone są na 
skórzanej bransolecie, która ma aż 8,5 cm szerokości. 
Czasomierz łączy dwie największe pasje Gerda Langa, 
który poza tworzeniem zegarków, uwielbia też moto-
ryzację. 
Kolejnym zaskoczeniem był z pewnością zegarek Sau-
terelle, w którym Chronoswiss wykorzystał pierwszy 
mechanizm własnej produkcji, dumnie podkreślając, 
że został wyprodukowany w Niemczech. Manufaktura 
po raz kolejny udowodniła, że wspaniałe zegarki mogą 
powstawać poza Szwajcarią.
W ciągu zaledwie 30 lat Chronoswiss opracował 
bardzo bogaty katalog czasomierzy. Aktualna oferta 

manufaktury to wypadkowa jej dokonań, imponujący 
przekrój jej dorobku.
Timeless. Interpretacja idei „mniej znaczy więcej” 
w wykonaniu Chronoswiss. Znajdziemy w niej klasycz-
ne modele, w których nacisk położono na czystość 
i  szlachetność linii, czytelność wskazań oraz ponad-
czasową elegancję. Oprócz standardowych modeli, 
w  skład kolekcji wchodzą m.in. zegarek ze wskaza-
niem dnia tygodnia, do wyboru w języku angielskim 
lub niemieckim, czasomierz z wysmakowaną tarczą 
w  stylu retro, z wiecznym kalendarzem zapewniają-
cym bezbłędne wskazania aż do roku 2100, a także, 
ciekawostka, pierwszy naręczny automat z funkcją 
repetiera kwadransowego.
Signature. Jak nazwa wskazuje, kolekcja jest nie-
jako sygnaturą marki – definicją jej stylu, obranego 
kierunku, a także zaawansowaniem komplikacji, prze-
kładającym się na jej prestiż. Reprezentują ją, natural-

nie, czasomierze linii Régulateur, czerpiące z tradycji 
modele Kairo, a także stanowiące popis możliwości 
manufaktury chronografy Opus, wśród których nie 
zabrakło wspaniałego Grand Lunar.
Allrounder. Kolekcja ta prezentuje trzy czasomierze, 
których stylistyka inteligentnie i harmonijnie łączy 
sport i elegancję. Smaku dodaje tu wyczuwalny, ma-
rynistyczny klimat, dodatkowo wyrażony nazwą czaso-
mierzy – Pacific.
Sport. Doskonałe sportowe czasomierze, w tym chro-
nografy, które cechuje niezawodność i podwyższona 
odporność na trudne warunki. Nacisk położony został 
tu na użyteczność, jednak nie kosztem stylu. W ze-
garkach Timemaster z kolekcji Sport znajdziemy duże, 
czytelene indeksy, powłokę Super-LumiNova, oraz wy-
godną koronkę o typowym dla manufaktury kulistym 
kształcie. W kolekcji wyróżnia się legendarny już mo-
del Wristmaster.
Artist’s Collection. Nazwa mówi wszystko. Kolekcję 
tworzą modele składające hołd tradycyjnym sztukom 
zdobniczym – emaliowaniu, szkieletowaniu oraz gilo-
szowaniu. Warto dodać, że w roku 2013, w którym 
Chronoswiss obchodzi 30 urodziny, w kolekcji tej po-
jawił się, pierwszy w wykonaniu manufaktury, zegarek 
stworzony specjalnie na potrzeby charytatywnego pro-
jektu Only Watch.
Zeitzeichen. Elitarna linia, limitowanych do 33 eg-
zemplarzy czasomierzy, projektowanych tak, by eks-
ponowały piękno mechanizmu. Zegarki Zeitzeichen 
to najlepszy dowód na to, że zegarmistrzostwo jest 
prawdziwą sztuką.

Szeroko komentowano m.in. model Delphis, będący unikatowym 
połączeniem trzech typów tarcz. W jednym modelu łączy on tradycyjne 
wskazówki, półokrągłą tarczę minutową w formacie retrograde oraz 
okienko z datą.

Chronoswiss 
Pacific

Chronoswiss 
Lunar

Zegarek  
Grand Régulateur 
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1. Lunar
CH 7543L, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 127, wskaźnik faz Księżyca, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 25 900 zł

2. Perpetual Calendar
CH 1721 R, zegarek męski, koperta z 18K  
czerwonego złota o średnicy 40 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber Enicar 165, wieczny 
kalendarz, wskaźnik faz Księżyca, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 116 100 zł

3. Chronoscope
CH 1523, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 125, chronograf, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 26 100 zł

1 2 3
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4. Delphis
CH 1422, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, pozłacana, mechanizm 
automatyczny, kaliber C. 124-1, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 31 050 zł

4

5

5. Delphis
CH 1421R, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber C. 124-1, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 53 100 zł
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1. Kairograph
CH 7543K, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 771, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 27 440 zł

2. Timemaster Automatic
CH 2855ST LU, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber SW 300-1, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 20 090 zł

3. Timemaster Automatic
CH 2853ST BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber SW 300-1, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 16 200 zł

4. Timemaster
CH 7533 BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 751, funkcja GMT, chronograf, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 20 600 zł
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1. Pacific
CH 7583B BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 19 110 zł

2. Grand Pacific
CH 2883 B BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 13 950 zł

3. Pacific
CH 7583B SI, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 16 300 zł

4. Grand Pacific
CH 2883 B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 16 950 zł

5. Chronometer
CH 2823C, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2 BO, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 14 400 zł

6. Kairos
CH 2841 R, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber C.281, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 48 510 zł

7. Orea Lady
CH 7163, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 29 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber ETA 7001, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 14 400 zł
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3. Sirius Triple Date
CH 9341 R, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber C. 931, wskaźnik faz 
Księżyca, kalendarz, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 53 670 zł

1. Sirius
CH 1023 BL, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber C. 111, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 16 400 zł

2. Sirius Triple Date
CH 9343, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
C. 931, wskaźnik faz Księżyca, kalendarz, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 26 800 zł

4. Sirius Automatic
CH 2891 R, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber C.281, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 47 530 zł

5. Sirius Automatic
CH 2893, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
SW 300-1, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 15 750 zł
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Braterska spółka
W pamiętnym 1830 roku Louis Victor i Pierre-Joseph- 
-Célestin Baume założyli w swym rodzinnym mia-
steczku zakład zegarmistrzowski. Już wtedy przyświe-
cało im motto, którego firma używa do dziś: „Akceptuj 
tylko perfekcję, rób tylko zegarki najwyższej jakości”.
Nazwali swój warsztat Frères Baume, czyli po prostu 
bracia Baume. Początkowym planem na biznes było 
wytwarzanie eleganckich emaliowanych zegarków 
kie szonkowych. Już 10 lat po otwarciu zakładu pano-
wie pokazali, że idą z duchem czasu i w swoich wyro-
bach zaczęli montować mechanizm Lépine, w którym 
górną płytkę konstrukcyjną zastąpiono mostkami. 
Dzięki temu znacznie zmalała grubość zegarka.
Rozwój manufaktury zaczął nabierać tempa i w roku  
1851 bracia mieli już swą filię w Londynie.  
Wkrótce potem zegarki Waterloo, Diviko i Sirdar  
trafiły do sprzedaży w Australii i Nowej Zelandii.
W 1880 roku firmę przejęli synowie Louisa Victora  
i tym samym rodzinna tradycja przeszła na kolejne 
pokolenie. Nowi właściciele w 1885 roku zgłosi-

li się na konkurs zegarkowy w Kew Teddington pod  
Londynem i wracają z kilkoma nagrodami, a siedem 
lat później zdobyli w tym samym miejscu rekordową 
notę 91,9 punktów na 100. Przyznano ją za bezklu-
czykowy chronometr z tourbillonem. Wyższą punktację 
przyznano później w tym konkursie tylko raz.

Mercier wchodzi do rodziny
Na początku XX wieku do rodzinnej spółki dołączył 
nowy członek – Paul Tchereditchenko. Syn carskie-
go oficera i hafciarki był najlepszym przykładem na 
to, że ciężką pracą można w życiu dojść do wielkich 
rzeczy. Już mając dziesięć lat pracował jako windziarz,  
wolny czas poświęcając na naukę. W wieku 35 lat 
mówił płynnie w siedmiu językach. Ponieważ uzy-
skał szwajcarskie obywatelstwo, postanowił zmienić 
nazwisko na łatwiejsze do wymówienia. Tak stał się 
Paulem Mercier. Jego żądza wiedzy i wytrwałość we 
wspinaniu się po drabinie społecznej zrobiła wrażenie 
na Williamie Baume, wnuku założyciela manufaktury, 
dlatego poprosił, by Mercier zajął się biznesowym roz-
wojem firmy. W 1920 roku spółka otrzymała nazwę  
Baume & Mercier Geneva. W niecały rok po zareje-
strowaniu marki, firma otrzymała prestiżowy dyplom 
za wykonanie największej liczby mechanizmów speł-
niających niezbędne wymogi dla otrzymania pieczęci 
genewskiej. Każdy kaliber opatrzony tym znakiem musi 
przejść przez wnikliwą kontrolę, czy został wykonany 
zgodnie z 12 restrykcyjnymi warunkami. Prawo do uży-
wania pieczęci oraz do certyfikatu otrzymać mogą tylko 
najlepsi genewscy zegarmistrzowie. Baume & Mercier  
potwierdził tym osiągnięciem, że jest marką najwyż-
szej reputacji. W 1946 roku roku firma stworzyła swój 
pierwszy katalog zegarkowy dla klientów, co było wte-
dy wyrazem nowoczesności i szacunku dla miłośników 
czasomierzy.

Złoty podział
Poszukując symbolu, który nawiązywał będzie do 
równowagi i klasyki, w 1964 roku właściciele firmy 
zarejestrowali grecką literę Φ jako swój znak firmo-
wy. Jest ona symbolem tzw. złotego podziału, czyli 
starożytnej zasady kompozycji. To doskonały opis 
działalności manufaktury Baume & Mercier, w której 
również wszystko musi współgrać. Zasada ta dotyczy 
zarówno precyzyjnych mechanizmów, jak i współpracy 
poszczególnych działów spółki. 

Firma Baume & Mercier bardzo duży nacisk kładzie 
na design swoich zegarków. Posiada własne studio 
projektowe, którego Dyrektorem Artystycznym jest 
Alexandre Peraldi. On i jego zespół niezwykle utalen-
towanych projektantów tworzą nowe modele od szki-
cu po prototyp. Zanim zegarek nabierze ostatecznego 
wyglądu, wykonuje się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
prototypów każdego elementu zegarka.

Szlachetne wsparcie
Manufaktura zwraca uwagę nie tylko na doskonalenie 
swoich wyrobów, ale także na ważkie problemy spo-
łeczne. W 2006 roku zaczęła się kampania reklamowa 
pod hasłem „Baume & Mercier & Me”. Ambasadorką 
damskich zegarków została Meg Ryan, natomiast mę-
skie promował Kiefer Sutherland. Zarówno gwiazdy, jak 
i fotografowie tej kampanii przystali na pomysł manu-
faktury, by przekazać ich gaże na wybrany cel charyta-
tywny. W 2007 roku byli to Kim Basinger i Gary Sinise, 
znany m.in. z ról w filmach „Forrest Gump” i „Zielona 
mila”. Rok 2008 stał pod znakiem Teri Hatcher, gwiazdy 
serialu „Gotowe na wszystko” oraz Ashtona Kutchera.  
W roku 2009 twarzą męskiej kolekcji został David  
Duchovny, podczas gdy damską promuje Evangeline 
Lilly, znana z roli w serialu „Lost”. W roku 2010 do 
gwiazd zaangażowanych w szczytny projekt, jako am-
basador dołączył Andy Garcia. Kontynuując szczytną 
tradycję, w roku 2012 Baume & Mercier wziął udział 
w działaniach na rzecz osób chorych na raka w ra-
mach Mimi Foundation, a w roku 2013 przekazał kwotę  
5 milionów jenów na pomoc ofiarom tsunami w Japonii. 

choć oficjalnie historia firmy Baume & mercier zaczyna się w 1830 roku, jej początków  

można szukać znacznie wcześniej. rodzina Baumów osiedliła się w szwajcarskiej wiosce 

les Bois w 1542 roku i już wtedy zajmowała się zegarmistrzowskim fachem. dzięki tradycji 

przekazywanej z ojca na syna, niespełna 300 lat później powstała jedna z najBardziej  

luksusowych marek zegarkowych.

Louis Victor i Pierre-Joseph-Célestin Baume

Mechanizm zegarka z kolekcji Capeland,  
widoczny przez przez transparentny dekiel
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Mecenat
Poza zaangażowaniem w inicjatywy charytatywne, 
tradycją Baume & Mercier jest mecenat nad wyda-
rzeniami świata sztuki. Ostatnimi czasy marka była 
sponsorem historycznego i pierwszego we Włoszech 
festiwalu filmowego Taormina Film Fest, jako sponsor 
Baume & Mercier zaistniał także na Salento Finibus 
Terrae – festiwalu krótkich form filmowych, prezentu-
jącym filmy z całego świata.

Czas na styl
Baume & Mercier oddaje się błogiemu relaksowi 
w  nadmorskim kurorcie. Czerpanie radości z życia, 
towarzystwo rodziny i dobrych przyjaciół, wspólne 
dzielenie chwil beztroski i trwałość relacji to wartości, 
którym hołduje marka. Wizję tę nakreślili niejako sami 
klienci Baume & Mercier, przekonując, że otoczenie się 
bliskimi, wspólne celebrowanie przyjemności oraz na-
pawanie się chwilą ma dla nich znaczenie szczególne. 
Hamptons, słynny nadmorski kurort na Long Island 
niedaleko Nowego Jorku, jest idealną scenerią dla 
koncepcji marki. To magiczne, ukryte przed zgiełkiem 
chaosu miejsce, gdzieś między niebem a ziemią, gdzie 
sztuka życia napawa się luksusem, stało się inspiracją 
dla nowego motta Baume & Mercier: „Życie utkane 
jest z chwil.”

Kolekcje
Capeland. Sportowy i zarazem szykownie eleganc-
ki, z akcentami retro, zaprasza na wyprawę po ma-
rzenia. Zdecydowanie zaznaczone krzywizny dekla 
i szkła w  formie „chevé” przywodzą na myśl kontur 
kamienia wygładzonego morską falą. Krągłą sylwetkę 
koperty uwypuklają krótkie, eleganckie uszy. Charak-
terystycznymi elementami linii Capeland są również 
dwutonowa tarcza, dyskretnie nawiązująca do estetyki 
lat pięćdziesiątych. Capeland to czasomierz o nieprze-
ciętnych możliwościach, wyposażony w tachometr 
i odległościomierz.
Classima. Idealna symbioza klasyki i nowoczesności, 
wierna pierwotnym założeniom jej twórców. Niezmien-
nym znakiem rozpoznawczym kolekcji jest dyskretna 
męska elegancja. Zegarki Classima wyposażono 
w  precyzyjny mechanizm z naciągiem automatycz-
nym oraz dodatkowe funkcje i komplikacje, różniące 
się w  zależności od modelu. Miłośnicy kolekcji mają 
do wyboru kopertę o średnicy 39 lub 42 mm, gilosz 

„grain d’orge” lub paskowania, czarną bądź srebr-
ną tarczę. Dzieła dopełnia kunsztownie dekorowany 
wahnik z wygrawerowanym symbolem marki Baume  
& Mercier – grecką literą Φ.
Clifton. Zegarkowe kreacje Baume & Mercier, skiero-
wane do szerokiego grona miłośników sztuki zegarmi-
strzowskiej, mają dawać poczucie luksusu przy zacho-
waniu wyważonej, acz swobodnej elegancji. Zegarki 
z kolekcji Clifton adresowane są do mężczyzn, którzy 
elegancję pragną harmonijnie łączyć ze sztuką życia. 
Inspiracją do stworzenia męskich zegarków z kolekcji 
Clifton był historyczny czasomierz z lat 50-tych.

Hampton. Nowa odsłona tradycyjnej kolekcji B&M. 
Modele dla kobiet, teraz w większym formacie, zacho-
wały charakterystyczną oprawę koperty modeli pre-
mierowych. Sygnaturą kolekcji jest wysmuklona linia 
paska, wykonanego z satyny lub skóry aligatora. Jest 
on optycznie lżejszy i zmysłowo układa się na nad-
garstku. Kolekcja oferuje również luksusowe modele 
w dwóch aranżacjach zdobione 20 lub 36 diamenta-

Historyczny model  
z kolekcji Linea

mi. Modele dla mężczyzn oferowane są z napędem 
automatycznym i dodatkowo funkcją chronografu.  
Zegarki wyposażone są w mechanizm ETA 2894. 
Tarcze, konsekwentnie w dwubarwnej tonacji, skom-
ponowane zostały z ciepłych, lecz typowo męskich od-
cieni. Czerń połączono np. z brązem lub antracytem. 
Kolorystyka cyferblatu złagodzona została satynowa-
nymi elementami poprzecznymi koperty.
Linea. Linea to doskonale rozpoznawalny damski ze-
garek. Kolejna jej odsłona, podobnie jak poprzednie 
wcielenia, jest hołdem na cześć kobiecości w najlep-
szym wydaniu, wyrażonym przykuwającymi uwagę 

detalami: szkłem sferycznym, krągłymi kształtami, 
płynnością linii, diamentowymi inkrustacjami. Cecha-
mi wyróżniającymi nowy model jest nieco większa 
koperta oraz polerowane i satynowane powierzchnie. 
Spośród wielu udoskonaleń uwagę zwraca dodatko-
wy datownik i sekundnik oraz interesujące indeksy.  
Dostępne są dwa rodzaje mechanizmów: kwarcowy ze 
wskazaniem godzin, minut i sekundnikiem lub kwar-
cowy chronograf pokazujący upływ minut, sekund 
i dziesiątych części sekundy na trzech oddzielnych 
podtarczach. Charakterystyczna dla kolekcji jest moż-
liwość samodzielnej wymiany bransolety lub paska, 
w zależności od nastroju czy indywidualnego stylu.

Hamptons, słynny nadmorski kurort na Long Island niedaleko Nowego 
Jorku, jest idealną scenerią dla koncepcji marki. To magiczne, ukryte 
przed zgiełkiem chaosu miejsce, gdzieś między niebem a ziemią, gdzie 
sztuka życia napawa się luksusem, stało się inspiracją dla nowego motta 
Baume & Mercier: „Życie utkane jest z chwil.”
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1. Clifton
M0A10060, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber La Joux-Perret 7381, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 51 660 zł

2. Clifton
M0A10052, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW260-1, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 10 760 zł

3. Clifton 
M0A10053, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW260-1, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 10 760 zł

4. Clifton
M0A10100, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, kali-
ber Sellita SW260-1, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 11 190 zł
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5. Clifton
M0A10055, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Dubois Dépraz 9000, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaź-
nik faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 18 080 zł

6. Clifton
M0A10057, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Dubois Dépraz 9000, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaź-
nik faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 18 080 zł

7. Clifton
M0A10059, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Sellita SW300, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 23 680 zł

8. Clifton
M0A10058, zegarek męski, koperta z 18K 
czerwonego złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Sellita SW300, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 23 680 zł 
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1. Classima 
M0A10039, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Dubois-Depraz 14400, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 18 510 zł

2. Classima
M0A08853, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 17 010 zł

3. Classima
M0A08591, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 11 570 zł

4. Classima
M0A10038, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Dubois Depraz 14950, roczny kalendarz, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 18 510 zł
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1. Classima
M0A08791, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824-2, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 9 000 zł

2. Classima
M0A08688, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Soprod 2824-2BV, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 10 720 zł

3. Classima
M0A08731, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824-2, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 9 000 zł
 
4. Classima
M0A08869, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Soprod 9040, sekundnik, wskaźnik  
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 15 450 zł
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5. Classima
M0A08849, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ISA127, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 5 810 zł

6. Classima
M0A08590, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824-2, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wo-
doszczelność do 30 m. Cena: od 6 410 zł

7. Classima 
M0A08850, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ISA127, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 5 810 zł
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1. Capeland
M0A10006, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8147-2, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, telemetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 25 610 zł

2. Capeland
M0A10003, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, telemetr, szkło szafi- 
rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo- 
szczelność do 50 m. Cena: od 10 940 zł

3. Capeland
M0A10001, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, telemetr, szkło szafi - 
rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo - 
szczel ność do 50 m. Cena: od 10 940 zł

4. Capeland
M0A10000, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, telemetr, szkło szafi - 
rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo  -
szczel ność do 50 m. Cena: od 10 940 zł
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7. Capeland
M0A10067, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8120, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, telemetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 15 110 zł

8. Capeland 
M0A10063, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8120, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, telemetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 14 640 zł

5. Capeland 
M0A10066, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8120, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, telemetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 14 640 zł

6. Capeland 
M0A10068, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8147-2, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, telemetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 26 480 zł
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1. Linea
M0A10116, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy,  
kaliber ETA F04.111, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 7 100 zł

2. Linea
M0A10010, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber ETA F04.111, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 8 180 zł

3. Linea
M0A10015, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 27 mm, pozłacana, mechanizm kwar-
cowy, kaliber ETA F04.111, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa 
pozłacana, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 15 070 zł

4. Linea
M0A10012, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA 251.471, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 10 760 zł

5. Linea
M0A10013, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, zdobiona diamentami, mecha-
nizm kwarcowy, kaliber ETA F04.111, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 17 870 zł

6. Linea
M0A10036, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA F04.111, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 6 670 zł
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1. Hampton
M0A10030, zegarek męski, koperta  
stalowa o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2894-2, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 16 360 zł
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2. Hampton
M0A10022, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 40 x 27 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA F03.111, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
satynowy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 15 500 zł

3. Hampton
M0A10026, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 45 x 32 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2895, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 11 620 zł

4. Hampton
M0A10029, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2894-2, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 16 360 zł

5. Hampton
M0A10033, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o wymiarach 45,5 x 29,9 mm, me-
chanizm nakręcany ręcznie, kaliber La Joux-Perret 
736-3, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 50 370 zł

6. Hampton
M0A10021, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 40 x 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber ETA F03.111, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 9 260 zł

7. Hampton
M0A10018, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 40 x 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber ETA F03.111, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel - 
ność do 50 m. Cena: od 9 000 zł

3

6

4

7

5

www.apart.pl



Pontos 
PT6018-SS002-330, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 112 Valjoux 7750, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek parciany, w zestawie bransoleta, 
wodoszczelność do 200 m. Cena: od 16 910 zł
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Jak równy z równym
Większość szwajcarskich manufaktur zegarkowych 
może się pochwalić historią sięgającą połowy lub koń-
ca XIX wieku. Rozwijały się one wraz ze światową re-
wolucją technologiczną. Marka Maurice Lacroix działa 
od 1961 roku, ale w ciągu zaledwie ponad 50 lat  
zdołała osiągnąć bardzo dużo. Wszystko zaczęło się 
od wytwarzania mechanizmów na potrzeby innych 
producentów przez firmę Desco von Schulthess.  
Działalność rozwijała się bardzo pomyślnie, więc ma-
nufaktura zaczęła pracować także nad własnymi ze-
garkami, sygnowanymi logo Maurice Lacroix. 
W latach 70. XX w. zaczęła się dynamiczna ekspan-
sja tej marki. Zegarki trafiały kolejno do sprzedaży  
w Austrii, Hiszpanii, Niemczech i Australii. W 1989 
roku firma otworzyła swój własny zakład, produkujący 
koperty czasomierzy, który jest dziś jednym z najno-
wocześniejszych na świecie. Kolejne lata upłynęły fir-
mie na rozwoju dystrybucji w regionie Azji i Pacyfiku,  
a także w krajach arabskich.
W końcu w 2001 roku Maurice Lacroix stał się osobną 
firmą, wydzieloną ze struktury Desco von Schulthess. 
Firma podbiła USA i Wielką Brytanię, a jej fabryka  
w Saignelégier przeszła kolejne fazy rozbudowy.  
W 2006 roku dopełniają się wreszcie wszystkie wy-
mogi ku temu, by markę nazywać luksusową ma-
nufakturą. Firma rozpoczyna bowiem produkcję 
własnych mechanizmów, a także wszystkich kompo-
nentów potrzebnych do ich budowy.

Komplikacje na najwyższym poziomie
O przynależności do zaszczytnego grona najbardziej 
ekskluzywnych manufaktur świadczy także to, że sto-
suje ona w swych modelach komplikacje o najwyż-
szym stopniu zaawansowania. Od niedawna firma ma 
też w swej ofercie modele z tarczą typu retrograde. 
Ich wyjątkowość polega na tym, że wskazówka godzi-
nowa nie wykonuje pełnego koła, ale porusza się po 
łuku. Gdy dojdzie do końca, przeskakuje z powrotem 
na godzinę pierwszą. Podobnie może działać także da-
townik lub sekundnik. 
Maurice Lacroix w 2008 roku po raz kolejny zaskoczył 
świat wprowadzeniem nowej funkcji, która z powo-
dzeniem może wejść do kanonu Grande Complication. 
Rok ten stał dla firmy pod znakiem wyczekiwanego 
przez rynek modelu Mémoire 1. Jego niezwykły me-
chanizm składa się z 604 części i powstawał przez 
trzy lata. Posiada on, jako jedyny czasomierz mecha-
niczny na świecie, funkcję pamięci. Kiedy właściciel 
zegarka uruchamia chronograf, wskazówki natych-
miast zmieniają swoje pozycje. Wcześniej pokazywały 
aktualny czas, natomiast teraz przygotowane są do 
uruchomienia funkcji stopera. Po ponownym naciśnię-
ciu przycisku, znów ukazują się wskazania aktualnego 
czasu. Zegarek z tą komplikacją wart jest ponad 300 
tysięcy euro.

W kręgu najlepszych
Maurice Lacroix na swoich ambasadorów wybiera po-
staci nie tylko znamienite, ale i niebanalne. Nie są to 

w zegarmistrzowskim świecie tradycja jest uważana za Bardzo ważny  
wyróżnik ekskluzywnych manufaktur. marka maurice lacroix udowodniła 
jednak, że i Bez 100-letniej historii można znaleźć swoje miejsce w panteonie 
najlepszych producentów czasomierzy.

gwiazdy filmu, piosenki, czy bohaterowie pierwszych 
stron gazet. Twarzą marki przez dwa lata był Roger  
Federer, urodzony w Szwajcarii gwiazdor tenisa.  
Obecnie ambasadorzy Maurice Lacroix to, oczywiście, 
nietuzinkowi indywidualiści: Henrik Fisker, uzdolniony 
projektant samochodów, współzałożyciel Fisker Auto-
motive, James Magnussen, utytułowany pływak, oraz 
Jimmy Wales, założyciel Wikipedii.
W 2010 roku marka zaprosiła do współpracy Macieja 
Stuhra, wyróżniającego się stylem i erudycją aktora 
filmowego i telewizyjnego. Jego wizerunek doskonale 
wpisuje się w charakter Maurice Lacroix.

Niespotykany design
Manufaktura stawia na nieoczekiwane rozwiązania, 
także na etapie projektowania swoich modeli. 
Masterpiece. Czasomierze w tej kolekcji to synteza 
know-how Maurice Lacroix. Osadzone są w miejskim, 
dynamicznym i eleganckim XXI wieku. Flagowa ko-
lekcja marki, przedstawiająca jej komplikacje, z do-
minacją funkcji retrograde, w której Maurice Lacroix 
specjalizuje się od lat.

Zegarek kieszonkowy  
Maurice Lacroix

Siedziba w Zurychu

Kaliber ML191
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Pontos. Kolekcja łączy szwajcarską zegarmistrzowską 
tradycję i techniczne mistrzostwo ze współczesnym 
designem. Na pierwszy rzut oka widoczna jest inspi-
racja architekturą. W skład kolekcji wchodzą słynne 
modele Décentrique z dwiema asymetrycznie położo-
nymi tarczami.

Les Classiques. Nowa odsłona kolekcji to sublimacja 
elegancji i tradycyjnego zegarmistrzostwa. Reprezen-
towana jest przez klasyczne modele, które wyrażają 
prawdziwego i ponadczasowego ducha horologii.
Miros. Pełne charakteru męskie sportowe zegarki. 
Czasomierze tej linii wyposażone są w szwajcarskie 
mechanizmy kwarcowe. Wyróżnikiem są tu wyraź-
ne tarcze o zdecydowanej stylistyce. Zegarki Miros 

to praktyczne chronografy z charakterystyczną dla  
Maurice Lacroix nutą ekstrawagancji.
Eliros. Klasyka w nowoczesnym ujęciu. Co pozostaje 
niezmienne, to jakość. Zegarki odznaczają się wysokim 
standardem wykonania i komponentów przy atrakcyj-
nej cenie. Za odmierzanie czasów odpowiadają wyso-
kiej jakości szwajcarskie mechanizmy kwarcowe.
Fiaba. Kolekcja dedykowana kobietom. Jej nazwa 
oznacza miękkość i płynność. Ustanawia swój styl 
z rozbrajającą naturalnością. Uznać kopertę za prosto-

kątną byłoby tu uproszczeniem. Jej kształt jest mięk-
ki i  zdecydowany, może nawet klasyczny, a zarazem 
i   nowoczesny. Tarcza to mistrzostwo wzornictwa – 
jest oszczędna w wyrazie, a jednocześnie doskonale 
harmonijna i dopasowana do bryły koperty. Zegarki 
Fiaba ponadto doskonale leżą na nadgarstku.

W 2010 roku marka zaprosiła do współpracy Macieja Stuhra,  
wyróżniającego się stylem i erudycją aktora filmowego i telewizyjnego.  
Jego wizerunek doskonale wpisuje się w charakter Maurice Lacroix.

Maciej Stuhr, 
ambasador marki 
Maurice Lacroix

Masterpiece Roue 
Carrée Seconde

Zegarek Masterpiece  
Le Chronographe Squelette 
Limited Edition
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1. Pontos
PT6197-TT003-331, zegarek męski, koperta 
tytanowa o wymiarach 43 x 38 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ML 112 Valjoux 7750, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 11 300 zł

2. Pontos
PT6197-SS001-130, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 43 x 38 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ML 112 Valjoux 7750, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 11 300 zł

3. Pontos
PT6187-SS001-330, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 38,2 x 42,8 mm, me-
chanizm automatyczny, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 11 300 zł

4. Pontos
PT6247-SS001-130, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 39,5 x 32,5 mm, mecha-
nizm automatyczny, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 6 500 zł

5. Pontos
PT6217-SS001-130, zegarek męski, 
koperta stalowa o wymiarach 43 x 35,5 mm, 
mechanizm automatyczny, datownik, sekundnik, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 7 900 zł

1 2 3
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6. Pontos
PT6227-SS001-13E, zegarek męski,  
koperta stalowa o wymiarach 39,5 x 32 mm, 
mechanizm automatyczny, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 6 900 zł

7. Pontos
PT6207-SS001-330, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 50 x 32,5 mm, mechanizm 
automatyczny, datownik, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 7 900 zł

8. Pontos
PT6227-SS001-33E, zegarek męski,  
koperta stalowa o wymiarach 39,5 x 32 mm, 
mechanizm automatyczny, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 6 900 zł

9. Pontos
PT6237-SS001-33E, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 43 x 35,5 mm, mechanizm 
automatyczny, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 6 900 zł

6
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1. Pontos
PT7558-SS001-130, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber ML 108, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 9 900 zł

2. Pontos
PT6158-SS001-33E, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ML 09, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 8 960 zł

3. Pontos
PT6188-SS001-130, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ML 112 Valjoux 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 12 900 zł

4. Pontos 
PT6008-SS002-331, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 112 Valjoux 7750, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 200 m. Cena: od 15 440 zł

5. Pontos
PT6158-PS101-13E, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, pozłacana, mechanizm 
automatyczny, kaliber ML 09, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 12 830 zł

6. Pontos 
PT6008-SS002-332, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 112 Valjoux 7750, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, bransoleta stalowa, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 15 440 zł

5 64
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7. Pontos 
PT6118-SS001-331, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ML 121, datownik, funkcja 
GMT, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 20 340 zł

7
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1. Masterpiece
MP6528-SS001-430, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ML 192, datownik, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik dnia tygodnia, wskażnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 33 280 zł

2. Masterpiece
MP7128-SS001-320, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber ML 106-2, chronograf, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 36 000 zł

3. Masterpiece
MP6358-SS001-31E, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 102, wskaźnik dnia tygodnia, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 20 500 zł

4. Masterpiece 
MP6528-SS001-130, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ML 192, datownik, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 33 280 zł
   
5. Masterpiece 
MP6528-SS001-330, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ML 192, datownik, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 33 280 zł

2
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1. Masterpiece
MP6507-SS001-110, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ML 159, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 15 980 zł

2. Masterpiece 
MP6507-SS001-310, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ML 159, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 15 980 zł

3. Masterpiece
MP6607-SS001-112, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ML 37, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 16 880 zł

 
4. Masterpiece
MP6707-SS001-111, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 129, datownik, sekundnik, funk-
cja GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 15 980 zł

5. Masterpiece
MP6707-SS001-310, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 129, datownik, sekundnik, funk-
cja GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 15 980 zł 
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6. Masterpiece 
MP7128-SS001-400, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ML 106, chronograf,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 64 500 zł

6
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1. Les Classiques
LC6058-SS001-330, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ML 112, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 9 900 zł

2. Les Classiques 
LC1148-SS001-132, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 4 900 zł

3. Les Classiques
LC1148-SS002-131, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik faz
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 4 900 zł
 
4. Les Classiques
LC1008-SS001-130, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik miesiąca, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 4 820 zł

5. Les Classiques 
LC1148-SS001-131, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 4 900 zł
   
6. Les Classiques
LC6008-PG101-130, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber ETA2892-2, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 22 560 zł

4 5
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1. Les Classiques 
LC6068-SS001-131, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ML 037, datownik, sekundnik, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 14 560 zł   

  
2. Les Classiques 
LC6068-SS001-331, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ML 037, datownik, sekundnik, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 14 560 zł

3. Les Classiques
LC1113-SS001-330, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 28 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 3 330 zł
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4. Miros 
MI1014-SS002-330, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 4 270 zł

5. Miros 
MI1014-SS002-150, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 32 mm, tarcza zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 5 790 zł

6. Fiaba
FA2164-SD531-114, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 38 x 21 mm, zdobiona dia-
mentami, mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 9 590 zł

7. Fiaba
FA2164-SD531-311, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 38 x 21 mm, zdobiona dia-
mentami, mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 10 980 zł

7
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P’6540 Heritage Chronograph 40Y Set
Limited Edition
Opis: strona 186.
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Wszechstronny projektant 
Biuro projektowe Porsche Design założył w 1973 roku  
Ferdinand Alexander Porsche, wnuk twórcy pierw-
szych samochodów sygnowanych tym sławnym 
nazwiskiem. Motoryzacyjne tradycje rodzinne miały 
bardzo duży wpływ na młodego Ferdinanda, zwanego 
przez rodzinę „Butzi”. Nie został on jednak inżynierem, 
jak ojciec i dziadek, ponieważ bardziej niż konstruowa-
nie aut, fascynował go ich wygląd. Mimo plastycznych 
zdolności nigdy nie uważał się za artystę, bardziej 
za dobrze wyszkolonego technicznie rzemieślnika.  

Dobrze zaprojektowane przeDmioty potrafią cieszyć właściciela przez Długie lata. 
marka porsche Design Dba o to, by jej zegarki nigDy nie wychoDziły z moDy, a przy 
tym stosuje wszelkie technologiczne innowacje. Dzięki temu zachwyca nie tylko 
miłośników samochoDów porsche.

Jednak, patrząc na pomysły Ferdinanda A. Porsche, 
trudno odmówić mu wielkiego talentu. Wystarczy 
wspomnieć takie osiągnięcia na polu projektowania 
samochodów, jak kultowy i najbardziej rozpoznawalny 
model Porsche 911.
„Butzi” postanowił wykorzystać swoją pasję i założyć 
w Stuttgarcie studio Porsche Design. Zajął się tworze-
niem ekskluzywnych męskich akcesoriów, inspirowa-
nych sportowymi autami produkowanymi przez jego 
rodzinę. Pierwszym produktem, który opuścił studio  Ferdinand Alexander Porsche

somierz będzie po prostu eleganckim gadżetem dla 
właścicieli Porsche. Dystrybucja zegarka odbywała 
się w salonach z tymi autami. Okazało się jednak, że 
grono zainteresowanych klientów jest znacznie szer-
sze. Wśród nich znaleźli się miłośnicy sztuki zegar-
mistrzowskiej, ale także siły powietrzne kilku krajów,  
a nawet wojska NATO.
W 1978 roku „Butzi” nawiązał współpracę ze szwaj-
carską manufakturą IWC, a efektem był czasomierz 

z otwieraną kopertą, wewnątrz zawierający kompas. 
Znalezienie wyjątkowego sposobu na połączenie 
elegancji i funkcjonalności tak zaciekawiło zegar-
mistrzów z IWC, że postanowili nadal korzystać 
z  usług Porsche Design. Kolejne wspólne dzieło 
obu firm to Titan Chronograph, który był pierwszym  

Pierwszym produktem, który opuścił studio Porsche był czasomierz 
Chrono 1, znakomity chronograf o niesamowitym wzornictwie.  
Zegarek ten został od razu okrzyknięty przełomowym, ponieważ  
wykorzystano w nim po raz pierwszy stal pokrytą matową czernią.

Mechanizm zegarka z kolekcji  
Indicator P’6910

Mechanizm zegarka  
Porsche Design World Timer P’6750

Zegarek Porsche Design 
P’6612 Dashboard

Porsche był czasomierz Chrono 1, znakomity chrono-
graf o niesamowitym wzornictwie. Zegarek ten został 
od razu okrzyknięty przełomowym, ponieważ wykorzy-
stano w nim po raz pierwszy stal pokrytą matową czer- 
 nią. Czarna była zarówno koperta, jak i bransoleta.  
Ferdinand Alexander początkowo myślał, że ten cza-
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przykładem zastosowania tytanu w produkcji czasomie-
rzy. Za tym pomysłem Ferdinanda Alexandra Porsche  
z czasem poszli także inni producenci luksusowych 
zegarków.
Dziś zegarki wciąż pozostają główną częścią działal-
ności studia Porsche Design. W ofercie firmy znajdują 
się jednak także inne ekskluzywne męskie i damskie 
akcesoria. Wśród nich znaleźć można m.in. walizki, 
przybory piśmiennicze i okulary słoneczne. Od  nie-
dawna studio projektuje także odzież, wyposaże-
nie wnętrz, elektronikę i inne przedmioty użytkowe. 
Wszystkie stanowią przykład doskonałego wzornictwa, 
połączonego z najwyższą jakością i funkcjonalnością. 

Nietuzinkowe rozwiązania
Studio Porsche Design stworzyło sześć zegarkowych 
kolekcji, w których pasjonatów zegarmistrzostwa  

i motoryzacji czeka wiele niespodzianek. Oprócz nie-
typowych materiałów, są to także wyjątkowe funkcje.
Chronograph. Przykuwający uwagę doskonałym 
designem chronograf, czerpiący z modelu P’6910 
Indicator. Jego sercem jest precyzyjny mechanizm  
Valjoux 7750, certyfikowany przez COSC, wskazujący 
czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Zegarek łączy 
najlepszy styl z wysokimi walorami użytecznymi i wy-
trzymałością.
Dashboard. Linia zegarków, w których bezpośrednią 
inspiracją przy projektowaniu tarczy była, naturalnie, 
deska rozdzielcza samochodu Porsche. W nowej wer-

sji zegarki Dashboard sprawiają wrażenie jeszcze bar-
dziej męskich, dzięki unowocześnionej linii. Wymiary 
koperty zostały powiększone do 44 mm. W czasomie-
rzach tych uwagę zwraca wahnik, do złudzenia przy-
pominający koło auta legendarnej marki.
Diver. Kolejne świadectwo bezkompromisowego 
podejścia do projektowania studia Porsche Design. 

Unikatowa budowa koperty zapewnia tu bezpreceden-
sową ochronę mechanizmu. Przy jej budowie wyko-
rzystano zarówno tytan, jak i stal czernioną PVD. Co 

Studio projektowe  
Porsche Design

ciekawe, przemyślany system uszczelnienia pozwolił 
na osiągnięcie wodoszczelności do 1000 m bez ko-
nieczności zastosowania zakręcanej koronki.
Flat Six. Linia ta jest ukłonem w stronę wspaniałego 
auta Porsche 911. Projekt tarczy w czytelny i wizualnie 
atrakcyjny sposób symbolizuje budowę sześciocylin-
drowego silnika Boxer, z horyzontalnym rozstawieniem 
cylindrów. Zegarek emanuje mocą i dynamizmem. 
W kolekcji dostępne są czasomierze z tarczą 44 mm, 
a także damskie z tarczą 40 mm.
Heritage. Jak nazwa wskazuje, jest to kolekcja stano-
wiąca przekrój dorobku studia w dziedzinie projekto-
wania zegarków. Znajdziemy w niej nowatorski model 
P’6520 ze zintegrowanym kompasem, dokładną re-
plikę pierwszego chronografu Porsche Design z 1972 
roku – Heritage Black Chronograph, a także pierwszy 
tytanowy zegarek marki w nowej odsłonie, z powięk-
szoną kopertą – Titan Chronograph 1980.

Worldtimer. Wymarzony towarzysz dla każdego oby-
watela świata. Dzięki zastosowaniu specjalnego me-
chanizmu, za przyciśnięciem przycisku zegarek wska-
zuje czas w drugiej strefie. Koperta tego „światowca” 
wykonana została z powlekanego głęboką czernią 
tytanu.

W 1978 roku „Butzi” nawiązał współpracę ze szwajcarską  
manufakturą IWC, a efektem był czasomierz z otwieraną kopertą,  
wewnątrz zawierający kompas.

W serii Flat Six dostępna jest też limitowana edycja całkowicie czarnych 
zegarków z przezroczystym tylnym deklem. Widać przez niego napędza-
jący czasomierz wahnik, przypominający kształtem felgę Porsche. 

Wyeksponowany mechanizm  
z wahnikiem modelu  
P’6620 Dashboard
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1. P’6310 Flat Six Automatic
6310.43.73.1167, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA2892-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena: od 11 840 zł

2. P’6310 Flat Six Automatic
6310.41.63.1167, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA2892-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena: od 11 410 zł

3. P’6310 Flat Six Automatic
6310.41.53.1167, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA2892-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena: od 9 000 zł

4. P’6340 Flat Six Automatic Chronograph
6340.43.43.1169, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44,5 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ETA Valjoux 7750, 46-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodo szczelność 
do 120 m. Cena: od 15 600 zł

1
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5. P’6310 Flat Six Automatic
6310.41.44.1167, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA2892-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena: od 9 100 zł

6. P’6310 Flat Six Automatic
6310.43.43.1167, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena: od 9 000 zł

5

6
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1. P’6360 Flat Six Automatic Chronograph 
6360.46.44.1254, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty - 
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 23 850 zł 

2. P’6360 Flat Six Automatic Chronograph 
6360.42.44.1254, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 15 670 zł 

1

2
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3. P’6350 Flat Six Automatic 
6350.42.44.1256, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 10 500 zł

4. P’6350 Flat Six Automatic 
6350.43.44.1254, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 11 450 zł  

    
   

6. P’6351 Flat Six Automatic 
6351.41.64.1256, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 10 500 zł

7. P’6351 Flat Six Automatic 
6351.43.44.1254, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 11 450 zł

    
   

5. P’6351 Flat Six Automatic 
6351.41.54.1263, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena: od 10 500 zł  

3 4 5
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1. P’6540 Heritage Chronograph 40Y Set 
Limited Edition
6540.10.41.0271, zegarek męski, koperta  
tytanowa o średnicy 40,5 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, wodo szczel-
ność do 100 m. Cena: od 22 770 zł

2. P’6510 Heritage Chronograph 1972 
Limited Editon
6510.43.41.0272, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodo szczel-
ność do 100 m. Cena: od 21 480 zł

2

1
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3. P’6620 Dashboard Chronograph 
6620.11.46.1238, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7753, 48-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 17 180 zł

5. P’6620 Dashboard Chronograph 
6620.13.47.0269, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7753, 48-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 19 720 zł

4. P’6620 Dashboard Chronograph 
6620.11.66.0268, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7753, 48-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 17 180 zł

53 4
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1. P’6612 Dashboard  
Le Mans 1970 Limited Edition
6612.11.48.1234, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2894-A2, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, tachometr, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 19 270 zł

2. P’6930 Chronograph
6930.13.46.1201, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 47 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 32 390 zł

4. P’6780 Diver
6780.44.53.1218, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 47 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 1000 m. Cena: od 30 750 zł

3. P’6530 Heritage
6530.11.41.1219, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA Valjoux 7750, 48-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty - 
refleksyjne, bransoleta tytanowa, wodoszczelność 
do 60 m. Cena: od 19 110 zł

3 42



Grand Ocean Chronograph Automatic
Opis: strona 196.
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Bez zegarka w kieszeni
Wszystko zaczęło się w szwajcarskim miasteczku 
Biel-Bienne, gdzie w 1884 roku Christian Rüefli-Flury 
postanowił założyć własny zakład zegarmistrzowski. 
Choć sam pochodził z Grenchen, biznes wolał urucho-
mić w miejscowości o znakomitych tradycjach w wy-
twarzaniu czasomierzy. Od razu zyskał rozgłos jako 
mistrz wykończeń. Nie miał sobie równych w gustow-
nym dopracowywaniu detali. Rüefli, oprócz talentu 
zegarmistrzowskiego, miał także żyłkę do marketingu. 
Szybko stwierdził, że fabryka z dużym potencjałem 
rozwoju musi mieć chwytliwą, międzynarodową na-
zwę. Zarejestrował więc logo „Edox”, co z greckiego 
oznacza „odmierzanie czasu”. W 1900 roku wybrał też 
klepsydrę na znak graficzny swojej firmy. Okazało się 
to świetnym posunięciem, ponieważ wkrótce potem 
firma zaczęła budować sprzedaż na całym świecie.
Po śmierci założyciela w 1921 roku, fabrykę przejął 
biznesmen Robert Kaufmann-Hug. Również on wy-
biegał myślami daleko w przyszłość i zdawał sobie 

sprawę, że zegarki kieszonkowe będą musiały zostać 
wyparte przez naręczne modele, czego inne manufak-
tury nie brały pod uwagę. Edox był więc pierwszą firmą 
na świecie, która produkowała wyłącznie czasomierze 
na nadgarstek. Kiedy po II wojnie światowej zapotrze-
bowanie na nie wyraźnie wzrosło, firma była już przy-
gotowana na znacznie większy popyt. Wysoki poziom 
produkcji i dobrze rozlokowane inwestycje pozwoliły 

firmie w 1955 roku przenieść się do nowocześnie 
wyposażonej fabryki, która zatrudniała 500 zegarmi-
strzów. Dzięki temu Edox miał potencjał na opracowa-
nie nowoczesnych rozwiązań, takich jak czasomierze 
o dużym stopniu wodoodporności. 
W 1961 roku stworzono zegarek Delfin, do dziś uważa-
ny za jedno z największych osiągnięć Edoxa. W modelu  
zastosowano nowy rodzaj podwójnie uszczelnionej 
koronki do nakręcania zegarka. Przed zanurzeniem  
w wodzie nie było już konieczne zakręcanie tego po-
krętła, by do środka nie dostała się woda. Dodatkowym 
wzmocnieniem konstrukcji był podwójny dekiel z tyłu 

zegarka. To opatentowane rozwiązanie gwarantowało 
doskonałe zabezpieczenie mechanizmu przed wodą.
Dwa lata później światowy rozgłos zdobył Hydrosub 
– zegarek z koronką z pierścieniem zaciskowym  
i uszczelką pochłaniającą wstrząsy. Rozwiązanie to 
zagwarantowało wodoszczelność mechanizmu do 

głębokości 500 m. Do dziś model ten kojarzony jest  
z nowatorstwem technologicznym. 
Delfin i Hydrosub stały się ulubionymi czasomierzami 
miłośników wszelkich sportów wodnych. Edox ofero-
wał im z czasem coraz więcej ciekawych modeli, dla-
tego pasjonaci jezior, mórz i oceanów pozostają wierni 
marce już od przeszło 50 lat.

Mierzyć czas najlepszym
W 1965 roku stery w firmie przejął Victor Flury-Liechti,  
siostrzeniec poprzedniego właściciela. Zainwestował 
on własne środki w rozwój zawodowy inżynierów  
i zegarmistrzów z fabryki. Ta decyzja szybko popła-
ciła. Zaledwie rok później Edox został wybrany do 
oficjalnego odmierzania czasu podczas słynnego hisz-
pańskiego wyścigu kolarskiego Vuelta. Zaufanie do 
marki rosło coraz bardziej i precyzyjne pomiary czasu 
zlecano jej także na innych imprezach sportowych.  
Od 2006 roku Edox mierzy wyniki podczas wyścigów 
łodzi motorowych Class-1, które rozcinają fale z pręd-
kością 270 km/h. Początkowo firma nawiązała współ-
pracę z załogą łodzi Spirit of Norway, która co roku 
zdobywa prestiżowe tytuły w wyścigach. Od 2007 roku 
Edox jest partnerem mistrzostw Class-1 World Power-
boat i jedyną firmą, która oficjalnie odmierza czas 
podczas wyścigów. Class-1 to prawdziwa Formuła 1 
oceanów, gdyż zwycięstwo od porażki dzieli tu różnica 
zaledwie kilku sekund. Wyścigi te oglądane są przez 
200 tysięcy widzów na brzegu i miliony przed telewi-
zorami. Edox zdaje sobie sprawę, że to zobowiązuje 
do zachowania pełnej precyzji. Mierzenie czasu przy 
zawrotnym tempie, silnych wstrząsach i dużych falach 
wymagało od marki Edox stworzenia nowego, nieza-
wodnego systemu pomiaru, opartego na technologii 
satelitarnej GPS. 
Edox swoje doświadczenie w pomiarach wykorzystu-
je również na innych polach ekstremalnej sportowej 
rywalizacji. W latach 2010-2012 Edox obsługiwał po-
miar czasu rajdów samochodowych FIA WRC. Obecnie 
Edox jest także oficjalnym chronometrażystą Extreme 
Sailing SeriesTM, a także legendarnego rajdu Dakar.

Szczytowe osiągnięcia
Historia marki pełna jest wyjątkowo jasnych punktów, 
gdy świat wstrzymywał oddech na widok nowego ze-
garmistrzowskiego dzieła. W roku 1969 roku na rynek 
trafił model Bluebird, na równi piękny, jak i nieznisz-
czalny. Jego elegancka i prosta forma stwarza pozory 
delikatności, ale model ten ma kopertę i szkło całko-
wicie odporne na zarysowania oraz wyposażony jest 
w system absorbujący siłę uderzeń. Po tak udanym 
dokonaniu firma nie spoczęła na laurach. Zaledwie 
rok później stworzyła czasomierz Geoscope, który jako 
pierwszy na świecie pokazywał równocześnie godzinę 

wizjonerskie poDejście Do biznesu cechuje tylko nieliczne firmy. to właśnie  
pozwala im osiągnąć mocną pozycję i przetrwać wiele lat na rynku.  
eDox starał się oD początku być o krok przeD innymi i Dzięki śmiałym Decyzjom  
Dziś jest oficjalnym chronometrażystą wyścigów łoDzi motorowych  
class 1 worlD powerboat i rajDu Dakar.

Mechanizm  
Venus 203

Edox był więc pierwszą firmą na świecie, która produkowała  
wyłącznie czasomierze na nadgarstek. 

Christian Rüefli-Flury i Robert Kaufmann-Hug
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we wszystkich 24 strefach czasowych. Zaskakujące 
było nie tylko to ciekawe rozwiązanie, ale także sam 
wygląd zegarka. Na jego tarczy przedstawiono widok 
naszego globu z perspektywy Bieguna Południowego, 
a wskazówki umieszczono dokładnie na osi ziemskiej. 
Dzięki temu poruszają się one tak, jak Ziemia. Model 
Geoscope jest dziś pilnie poszukiwanym egzempla-
rzem kolekcjonerskim. 
Kolejne wielkie osiągnięcie firmy nadeszło w roku 
1998. Wtedy też powstał najcieńszy na świecie zega-
rek z datownikiem. Grubość jego mechanizmu wynio-
sła jedynie 1,4 mm. Rok później wokół pojedynczego 
modelu wyrosła cała kolekcja Les Bémonts Ultra Slim.
Rok 2014 to 130-lecie marki Edox, która od zarania 
swojego istnienia sięga po najnowsze technologie i tra-
dycyjne zegarmistrzowskie tajniki, by oferować ręcznie 
składane, szwajcarskie czasomierze. 

Kolekcje
Podział katalogu Edox wyznacza kilka kolekcji, znacz-
nie różniących się charakterem – od wybitnie sporto-
wego, po szykowny i elegancki.
Chronorally. Zegarki Chronorally to bogato wypo-
sażone, profesjonalne czasomierze. Poza standar-
dowymi wskazaniami czasu, obfitują w nowatorskie 
rozwiązania, między innymi: pomiar etapów z funkcją 
sumowania, tryb przeliczania/odtwarzania, odliczanie 
wsteczne i chronograf. Wszystkie funkcje uruchamia-
ne są za pomocą charakterystycznych przycisków 

i dużej koronki. Jej rozmiar umożliwia łatwą obsługę 
nawet w rękawicach kierowcy rajdowego. Zegarki 
skonstruowano dla najlepszych załóg rajdowych, więc 
zadbano o to, by również pod względem stylistycznym 
prezentowały się niepospolicie. Projektanci zastoso-
wali odważne detale inspirowane techniką motory-
zacyjną, jak np. wyprofilowany dekiel przypominający 
obręcz koła samochodu, tarczę z czarnego włókna 
węglowego czy kauczukowy pasek ze zdobieniem 
wzorowanym na bieżniku opony.
Class-1. Kolekcja zainspirowana obecnością marki 

Edox na Mistrzostwach Class-1 World Powerboat.  
Zegarki Class-1 spełniają bardzo wyśrubowane kryte-
ria, a wśród ich walorów technicznych można wymie-
nić ceramiczny bezel, poświadczoną wodoszczelność 
oraz karbonową tarczę. 
Delfin. Odświeżona w 2013 linia, czerpiąca bezpo-
średnio z pierwszych sławnych Edoxów przeznaczo-
nych do szeroko pojętych sportów wodnych – od 
żeglarstwa, przez dyscypliny motorowodne, po nur-
kowanie. Nowy Delfin to stylistyka rodem z 1965 
roku, ale pod pozorem retro designu kryje się 50 lat 
doświadczenia w segmencie wodoszczelnych czaso-
mierzy – specjalnie dla współczesnych entuzjastów 
zegarków.
Grand Ocean. Duch oceanu. W świecie regat pre-
cyzja, techniczne kryteria i sportowa sprawność są 
kluczami do sukcesu. Kolekcja Grand Ocean dedyko-
wana jest duchowi jachtingu i wyścigom, które pchają 
człowieka i urządzenia do granic możliwości. Zegarki 
Grand Ocean oddają charakter łodzi – są sportowe, 
eleganckie, stylowe i zaprojektowane z myślą o pro-
fesjonalistach.
Royal Lady. Z delikatnymi i wyrafinowanymi kształta-

Extreme Sailing  
Series 2013

Rajd Dakar

Od 2006 roku Edox mierzy wyniki podczas wyścigów łodzi motorowych 
Class-1, które rozcinają fale z prędkością 270 km/h.

mi, znakomitymi dekoracjami i kobiecym wykończe-
niem, kolekcja ta składa hołd wszystkim kobietom, 
w  sportowym, eleganckim i funkcjonalnym stylu.  
Zegarki Royal Lady wyposażone są w niezawodne 
mechanizmy z pełnym zakresem funkcji. Wykonane 
są z pietyzmem i dbałością o detale.
Les Bémonts. Nazwa kolekcji jest tożsama z na-
zwą małego lasu mieszczącego się nieopodal Les  
Genevez. Las ów stał się inspiracją dla stworzenia po-
nadczasowych, klasycznych czasomierzy o czystych, 
prostych liniach.
Les Vauberts. Czasomierze nawiązujące do liczą-
cej 325 lat tradycji. Les Vauberts to tereny obok Les  
Genevez, słynące z tego, że przed przeszło 300 laty, 
w  okresie zimowym, rolnicy tworzyli tam podwaliny 
szwajcarskiego zegarmistrzostwa. Design zegarków 
Les Vauberts jest elegancki, klasyczny. Za precyzję 
wskazań odpowiadają sprawdzone mechaniczne lub 
kwarcowe mechanizmy Swiss Made.
Les Genevez. Linia oddająca przywiązanie Edoxa do 
historii i dziedzictwa. Oddając szacunek swojej koleb-
ce, Edox włożył całą nostalgię do minionych dziejów, 
by stworzyć tę wyjątkową kolekcję.

Mistrzostwa  
Class-1 World Powerboat
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1. Grand Ocean Chronograph Automatic
01113 357N NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, kali-
ber Edox 011/Valjoux 7750, 46-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, wskaźnik dnia tygodnia, da-
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 14 330 zł 

2. Grand Ocean Chronograph Automatic
01113 357B BUIN, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 011/Valjoux 7750, 46-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 12 290 zł

3. Grand Ocean Open Heart Automatic
85008 3 NIN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 7 040 zł

4. Grand Ocean Ultra Slim
27033 357N NIN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm  
kwarcowy, kaliber Edox 27000, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 4 740 zł

5. Grand Ocean Chronograph 
10023 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 5040.B, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 100 m. Cena: od 6 210 zł
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1. Grand Ocean Chronograph Automatic
45004 357B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber EDOX 45/ETA 2892-A2 Dubois 
Depraz 4500, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 14 330 zł

2. Grand Ocean Chronograph Automatic
45004 357N NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 48 mm, mechanizm automatyczny, kali-
ber EDOX 45/ETA 2892-A2 Dubois Depraz 4500, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 14 330 zł

3. Grand Ocean Chronograph Automatic
45004 357RN NIR, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 48 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber EDOX  
45/ETA 2892-A2 Dubois Depraz 4500, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 14 330 zł

1 2 3
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4. Delfin The Original
10105 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 101/Ronda 5021.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 3 640 zł

5. Delfin The Original
10106 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy,  
kaliber Edox 101/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodo szczel-
ność do 200 m. Cena: od 4 040 zł

4
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1. Class 1 Chronograph Big Date
10020 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 10/Ronda 5040.B, chronograf, datownik, se-
kundnik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 5 640 zł

2. Class 1 Automatic Date
80088 37R NIR, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Edox 80/ETA 2824,  
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 300 m. Cena: od 6 130 zł

3. Class 1 Automatic Date
80088 3N NRO, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 80/ETA 2824, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo- 
szczelność do 300 m. Cena: od 5 430 zł

4. Class 1 Chronoffshore Big Date
10017 3 AIN2, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 10/Ronda 5040.B, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 300 m. Cena: od 3 990 zł

5. Class 1 Chronoffshore Big Date
10017 3 NIN2, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 10/Ronda 5040.B, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, bransoleta stalowa, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 3 990 zł

6. Class 1 Chronograph Big Date
10020 37R NIR, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 45 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Edox 10/Ronda 5040.B, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 300 m.
Cena: od 6 210 zł
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1. Les Vauberts 
10409 3A ABN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 104/Ronda 5040.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 290 zł

2. Les Vauberts 
10409 3N NBN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 104/Ronda 5040.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 290 zł

4. Les Vauberts 
10408 37JG GID, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Edox 104/Ronda 
5040.D, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 3 270 zł

5. Les Vauberts 
10408 3N NBN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 104/Ronda 5040.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 2 660 zł

3. Les Vauberts 
10408 3A ABN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 104/Ronda 5040.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 2 660 zł
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6. Les Vauberts Chronograph Automatic
91001 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 91/ ETA 2824, 38-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 7 470 zł

7. Les Vauberts Chronograph Automatic
91001 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 91/ETA 2824, 38-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wo-
doszczelność do 50 m. Cena: od 7 470 zł

8. Les Vauberts Chronograph Big Date
10010 37N NIN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 220 zł

9. Les Vauberts 
10408 37JA ABD, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Edox 104/Ronda 5040.D, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 3 270 zł
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1. Les Vauberts Three-Hands 
70172 3N NIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 70/ETA F06.111, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 820 zł

2. Les Vauberts Three-Hands 
70172 37JG GID, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
kwarcowy kaliber Edox 70/ETA F06.111, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 400 zł
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3. Les Vauberts Open Heart Automatic
85014 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny,  
kaliber Edox 85/ETA2824, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 570 zł

4. Les Vauberts Open Heart Automatic
85019 37RG GIR, zegarek damski, koperta stalo-
wa w kolorze złota o średnicy 37 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Edox 85/ETA2824, 42-go-
dzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 4 150 zł

5. Les Vauberts Open Heart Automatic
85019 3A AIN, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 37 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 85/ETA2824, 42-godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 570 zł

6. Les Vauberts Open Heart Automatic 
85014 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 85/ETA2824, 42-godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 3 570 zł
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1. Les Vauberts Day Retrograde 
34005 37JA AID, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Edox 34/Ronda 7004, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 3 660 zł  

2. Les Vauberts Day Retrograde 
34005 37JG GID, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Edox 34/Ronda 7004, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 3 660 zł

3. Les Vauberts Day Retrograde 
34006 3A ABN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwar- 
cowy, kaliber Edox 34/Ronda 7004, datownik,  
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 590 zł

4. Les Vauberts Day Retrograde 
34005 3A AIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 34/Ronda 7004, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 120 zł
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5. Les Vauberts Chronograph Retrograde
01505 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 015/ETA G15. 261, chronograf, funkcja 
retrograde, datownik, sekundnik szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 2 820 zł

6. Les Vauberts Chronograph Retrograde
01505 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Edox 015/ETA G15. 261, chronograf, funkcja 
retrograde, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 2 820 zł
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1. Chronorally 1
10305 37N NN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 4 380 zł

2. Chronorally 1
10305 3NR NR, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 3 680 zł

3. Chronorally 1
10305 3NV NV, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 3 680 zł

4. Chronorally 
10302 3 AIN, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 5 270 zł

5. Chronorally
10302 3 NIN2, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 5 270 zł
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6. Les Bémonts Ultra Slim
72014 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber Edox 72/ETA 7001, 42-godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 3 600 zł

7. Les Bémonts Ultra Slim  
72014 37R AIR, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber Edox 72/ETA 7001, 
42-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 3 900 zł

7

6



Excellence
Opis: strona 217.

208-209



www.apart.pl



210-211

Nowe narodziny
Manufaktura, którą założył 
szwajcarski zegarmistrz Louis  
Erard, powstała w 1931 roku  
i w rękach rodziny pozostawa-
ła do 1992 roku. Początkowo 
rozwój przebiegał znakomicie. 
Zakład się rozrastał, przyby-
wało w nim zegarmistrzów. 

W 1956 roku Louis Erard uzyskał licencję na przejście 
firmy od usług związanych z wykańczaniem zegarków 
do produkcji mechanizmów. W tym okresie należało 
bowiem najpierw uzyskać prawo do produkcji, aby 
móc następnie kupować półfabrykaty do mechani-
zmów. Był to przywilej zarezerwowany dla najlepszych 
firm zegarmistrzowskich. 
Pewnego dnia, podczas wizyty nad rzeką, Louis Erard 
stwierdził: „Czas jest jak bieg tej rzeki – nigdy się nie 
cofa i bez przerwy płynie. Woda jest tutaj, ale jest już 
także tam”. Jego potomkowie wykorzystali tę myśl 
wyznaczając kierunek firmy. Tak narodziło się motto 
firmy: „L’Esprit du Temps” – „Duch Czasu”.
W latach 80. interesy nadal szły świetnie, a fabry-
ka przeniosła się do większej siedziby w La Chaux- 
-de-Fonds. Niestety, wraz z nastaniem ery czasomie-
rzy kwarcowych, nadeszły gorsze czasy i firma Louis 
Erard zaczęła mieć kłopoty. W końcu, z powodów fi-
nansowych, zakłady sprzedano i przez ponad 10 lat 
marka właściwie nie istniała. 

Odrodzenie nastąpiło w 2003 roku, kiedy firmą zajęli 
się nowi właściciele. Alain Spinedi, który przez lata od-
powiadał za rozwój marek Swatch i Tissot, dostrzegł po-
tencjał w tradycyjnym szwajcarskim producencie zegar-
ków mechanicznych. Przekonał więc grupę inwestorów 
do wskrzeszenia manufaktury Louis Erard. Spinedi miał 
bowiem dobry pomysł na strategię dla firmy. Zauważył, 

że w Szwajcarii produkuje się albo bardzo drogie czaso-
mierze mechaniczne, albo tanie zegarki kwarcowe. Po-
stanowił więc znaleźć złoty środek. Louis Erard stał się 
marką, która za rozsądną cenę oferuje eleganckie me-
chaniczne zegarki doskonałej jakości. Plan Spinediego 
okazał się idealnym rozwiązaniem. Połączenie ponadcza-
sowej stylistyki i korzystnej oferty cenowej sprawiło, że  
w ciągu jednego roku markę wprowadziło do sprze-
daży 400 salonów zegarmistrzowskich z 23 krajów. 
Rok później liczba partnerów się podwoiła. Zaledwie 
po pięciu latach od uruchomienia firmy na nowo, 
z jej manufaktury wyszedł 50-tysięczny zegarek.  
„Wszystko, czego się podejmujemy, robimy z ogromną 

pieczołowitością – mówi Alain Spinedi. Dbamy o to, by 
nasze zegarki były produktami najwyższej jakości, za-
równo pod względem wzornictwa, jak i niezawodności”. 
Umiar i bezpretensjonalność to niewątpliwie klucz do 
sukcesu marki, która nie aspiruje za wszelką cenę do 
miana oryginalnej czy ekskluzywnej. Właśnie pragma-
tyczne podejście czyni tę markę wyjątkową.

Choć manufaktura oferuje swe wyroby w bardzo kon-
kurencyjnych cenach, w żaden sposób nie odbija się 
to na jakości czasomierzy. Louis Erard należy bowiem 
do Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego 
(FHS), co jest gwarancją najwyższej precyzji i spełnia-
nia wszelkich rygorów postawionych przed zrzeszony-
mi w Federacji producentami.

marka louis erarD przeszła w swej historii wiele zmian. w pewnym  
momencie właściwie przestała istnieć. Dziś, z nowymi właścicielami, 
nową strategią i nowymi pomysłami rozwija skrzyDła, by oferować  
luksusowe zegarki za rozsąDną cenę. w roku 2011 obchoDziła  
swoje 80 uroDziny.

Czasomierze z duszą
Pomysł Alaina Spinedi na ożywienie marki z tradycja-
mi był ściśle związany ze wzrastającym na świecie 
popytem na mechaniczne czasomierze. Po kilkuna-
stu latach fascynacji tanimi zegarkami kwarcowy-
mi, klienci zaczęli wracać do bardziej tradycyjnych  
i eleganckich modeli, o których mówi się, że mają 
duszę. Dlatego odrodzona marka Louis Erard oferuje 
prawie wyłącznie mechaniczne czasomierze. Oparte 
są one na kalibrach ETA, czasem również udoskona-
lanych przez zegarmistrzów manufaktury. Niedawno 
firma zaczęła wprowadzać także limitowane edycje 
swoich czasomierzy, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem wśród kolekcjonerów i nie tylko. W roku 
2011 manufaktura Louis Erard obchodziła swoje 80 
urodziny. Dla uczczenia tej pięknej rocznicy, jak i za-
znaczenia, że Louis Erard jest w doskonałej formie, 
firma powołała do życia nową, jubileuszową, popisową 
kolekcję – Excellence.

Pewnego dnia podczas wizyty nad rzeką Louis Erard stwierdził: „Czas jest jak bieg  
tej rzeki – nigdy się nie cofa i bez przerwy płynie. Woda jest tutaj, ale jest już także 
tam”. Jego potomkowie wykorzystali tę myśl wyznaczając kierunek rozwoju firmy.  
Tak narodziło się motto firmy: „L’Esprit du Temps” – „Duch Czasu”.

Louis Erard stał się marką, która za rozsądną cenę oferuje eleganckie 
mechaniczne chronografy doskonałej jakości.

Alain Spinedi

Koperta zegarka  
z kolekcji Emotion



www.apart.pl

formalnego porządku. To kwintesencja jej stylu. Znaj-
dziemy tu bezpretensjonalność, wysmakowaną ele-
gancję, klasyczne wzorce, a także wyraźne spojrzenie 
ku przyszłości. Do tego, oczywiście, sprawdzone, pre-
cyzyjne mechanizmy. W kolekcji wyróżniają się mode-
le z własną komplikacją rezerwy chodu, opracowaną 
w Louis Erard. Na tarczach zegarków Excellence uwa-
gę przykuwają pociągłe, rzymskie indeksy, potęgujące 
wrażenie doniosłości.
Heritage. Kolekcja opisuje filozofię marki – uczynić 
mechaniczne zegarmistrzostwo dostępnym dla każ-
dej kieszeni. Linia oferuje wiele atrakcyjnych modeli, 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Wyodrębnio-
na została także seria o nieco bardziej sportowym 
charakterze. Co ciekawe, modele męskie i dam-
skie dostępne są w sprzedaży zarówno osobno, jak  
i w parach. 

Nowości pełne tradycji
Choć manufaktura odnowiła produkcję niedawno, 
prężnie rozwija swój katalog. Obecnie oferuje zegarki 
w sześciu wyjątkowych kolekcjach, a w każdej z nich 
wyczuwalny jest ten charakterystyczny duch. To Duch 
Czasu.
1931. Na przestrzeni lat kolekcja ta stała się probie-
rzem stylu marki Louis Erard, jego wizytówką. Rzuca 
się w oczy różnorodność modeli prezentowanych 
w ramach kolekcji. Definiują ją liczne autorskie pomy-
sły wzornicze Louis Erard, z efektem w postaci rewe-
lacyjnych czasomierzy, utrzymanych w klasycznym kli-

Zegarki Emotion skąpane są w diamentowym blasku. 
Powszechnie obecne są w nich także złoto, macica perłowa.

Romance. Jednolita w wyrazie kolekcja dla pań.  
Są to zegarki z okrągłą, utrzymaną w klasycznym sty-
lu kopertą, z bardzo charakterystycznymi uszkami, za 
pomocą których pasek lub bransoleta mocowane są 
do koperty. Pozornie łudzące podobieństwo czasomie-
rzy z tej linii, po przyjrzeniu się odkrywa całe bogactwo 

niuansów, odzwierciedlających kobiecą naturę z pełną 
różnorodnością nastrojów. Wrażenie robi w kolekcji, 
prócz wariantów wykończenia, duży wybór pasków 
i bransolet.
Sportive. Sportowa, bardzo męska kolekcja. Niezwy-
kle zmaskulinizowaną formę uzyskano dzięki jedno-
licie czarnej kolorystyce. Czarne są zarówno tarcza 
i kauczukowy pasek, jak i koperta zegarka. Dodatkową 
dawkę sportowego charakteru nadają modelom czer-
wone elementy, wśród nich wskazówka, nawiązująca 
do zegarów samochodowych, oraz funkcja tachogra-
fu, która pozwala obliczać prędkość. Dla zwolenników 
klasycznych zegarków pomyślano także o czasomie-
rzach na skórzanych paskach, w eleganckich, stalo-
wych kopertach. Mają one wszelkie funkcje modelu 
sportowego, ale mogą być noszone również do ele-
ganckich strojów.

Zegarek z kolekcji 
Excellence

macie, ale niepozbawionych pełnego indywidualizmu 
wyrazu. W wybranych zegarkach kolekcji montowane 
są mechanizmy rozwinięte w pracowniach Louis Erard 
o dodatkowe komplikacje.
Emotion. Kolekcja przeznaczona dla kobiet. Styl cza-
somierzy to kobiecość w bardzo eleganckim ujęciu 
oraz to, co najlepsze w wysokim zegarmistrzostwie. 
Zegarki Emotion skąpane są w diamentowym blasku. 
Powszechnie obecne są w nich także złoto, macica 
perłowa. Projektanci Louis Erard nie zawahali się tak-
że przed zaproponowaniem nieco bardziej nowoczes-
nej i łamiącej konwenanse formuły – w linii Emotion 
dostępne są modele, których stalowe koperty zdobio-
ne są diamentami.
Excellence. Jubileuszowa kolekcja Louis Erard. Jak 
na markę przystało, jest bardzo zróżnicowana, mimo 

Zegarek  
z kolekcji 1931

Damski chronograf  
z kolekcji Excellence
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1. Heritage  
69257AA21.BDC21, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2824, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 500 zł

2. Heritage
67258AA22.BDC02, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ETA 2834, datownik, sekundnik, wskaź-
nik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 2 600 zł

3. Heritage  
78259AA21.BDC21, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA 7750 Valjoux, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 5 560 zł

4. Heritage  
69257AA23.BDC36, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2824, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 500 zł

3 42
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1. Heritage  
69101AA03.BMA19, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber ETA 2824, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 800 zł

2. Heritage  
72268AA12.BDCL8, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2834-2, datownik, sekundnik, wskaź-
nik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 750 zł

3. Heritage  
69101AA02.BDC82, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2824, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 600 zł

4. Heritage 
69105AA12.BTD20, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 3 100 zł

2
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6. Heritage  
69101AB21.BMA21, zegarek męski, koperta  
stalowa bikolor o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 3 400 zł

7. Heritage  
20100AB31.BMA20, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 30 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2671, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 800 zł

5. Heritage  
69105AB21.BMA21, zegarek męski, koperta  
stalowa bikolor o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 3 700 zł

5 6 7
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1. 1931 
73228AA01.BDC52, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA 7750 Valjoux, chronograf, 
datownik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 6 700 zł

2

1

2. 1931  
47217AA11.BDC80, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber ETA Peseux 7001, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 600 zł
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3. Excellence 
50232AA01.BDC29, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber ETA Peseux 7001/ER 1001, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 4 900 zł

4. Excellence 
80231AA01.BDC51, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 7751, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik 
dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 9 900 zł

5. Excellence 
68233AA01.BDC29, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber ETA 2892, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 600 zł

3 54
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1. Romance  
11810AA01.BMA24, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 705, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 950 zł

2. Romance  
10800PR04.BRCA2, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 30 mm,  
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 785, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 800 zł

3. Romance  
11810AB04.BMA27, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 33 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 705, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 2 450 zł

 
4. Romance  
11810AA01.BDCB5, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 705, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 500 zł

5. Romance  
11810PR04.BRCB5, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 33 mm,  
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 705, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 800 zł
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History starts today
Inwestorzy ci to właściciele Apart – największej firmy 
jubilerskiej oraz czołowego dystrybutora renomowa-
nych zegarków w Polsce. Albert Riele to teraz marka 
nowoczesna, z oddającym jej charakter, gustownym 
logotypem oraz całą plejadą wyśmienitych czasomie-
rzy, oczywiście SWISS MADE. Albert Riele – historia 
zaczyna się dzisiaj.

Jakość
Albert Riele przedstawia zupełnie nowy standard.  
Zegarki te obecnie plasują się na mocnej pozycji 
w swoim segmencie, oferując znakomitą jakość kom-
ponentów oraz wykonania przy bezkonkurencyjnej 

cenie. Oznaczenie SWISS MADE gwarantuje szwaj-
carskie pochodzenie zegarków, co samo w sobie jest 
wiarygodną rekomendacją. Albert Riele: niezawodne 
szwajcarskie mechanizmy Ronda, szafirowe szkło 

jest rok 1881. w szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa  
– powstaje traDycyjne atelier zegarkowe poD szylDem r. albert riele.  
blisko 150 lat później markę albert riele kupują inwestorzy z polski,  
by w xxi wieku naDać jej należną świetność.

z powłoką antyrefleksyjną, wysokogatunkowa stal szla-
chetna, motylkowe zapięcie pasków. Na tym jednak 
nie koniec atutów – Albert Riele to także wyjątkowe 
wzornictwo, stwarzające uzasadnione wrażenie nie-
nagannych manier, a zarazem nowoczesnej elegancji.

Sublimacja designu
Albert Riele redefiniuje styl. Odważnie realizuje dosko-
nałe rozwiązania w świeżym, nowoczesnym duchu. 
Jest odpowiedzią na pytanie, jak powinien wyglądać 
współczesny zegarek wyższej klasy. Design czasomie-
rzy Albert Riele to spotkanie tradycji, będącej swoistą 
miarą szyku, z pełną młodzieńczej energii wizją zdol-
nych projektantów. Do tego nuta przemyślanej eks-

trawagancji, przejawiająca się akcentem detalu. Cha-
rakterystyczny i rozpoznawalny dla wzornictwa Albert 
Riele jest efekt absolutnej spójności, gdzie wszystkie 
elementy zegarka harmonizują ze sobą.

Albert Riele to także wyjątkowe wzornictwo, stwarzające uzasadnione 
wrażenie nienagannych manier, a zarazem nowoczesnej elegancji.

Szlachetny profil koperty zegarka Albert Riele,  
z koronką sygnowaną „AR”
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The Moodmaker
Albert Riele czyni klimat jakości. To zegarek pamię-
tający o tradycji, ale tożsamością osadzony w wiel-
komiejskiej rzeczywistości. Z typowym dla siebie wy-
rafinowaniem odmierza każdą sekundę i każdą czyni 
wyjątkową – czy to w sercu metropolii, czy z dala od 
niego. Wyznaczając styl życia, jest odpowiednim to-
warzyszem również tam, gdzie w atmosferze zasłu-
żonego relaksu czas zdaje się płynąć wolniej. Uszla-
chetnia moment. W najlepszym stylu intensyfikuje lub 
wysubtelnia, w zależności od potrzeby chwili. Albert 
Riele przypomina o tym, że warto smakować niuanse. 
Że warto chwytać dzień. Dokonywać świadomych wy-
borów, żyć pełnią życia – szybko, ale bez pośpiechu. 
Próbować nowego, doświadczać i czynić to z klasą.
Świadectwo swoich ideałów daje Albert Riele także na 
polu prestiżowych inicjatyw sportowych i artystycz-
nych. Jako sponsor zaistniał na jubileuszowych, dzie-
siątych regatach Sopot Match Race. Te odbywające 
się w polskim nadmorskim kurorcie regaty należą do 
elity żeglarskich imprez świata, zaliczają się do cyklu 

zawodów Pucharu Świata i przyciągają z roku na rok 
coraz szerszą publiczność. Łódź w barwach Albert 
Riele gościła zawodników z całego świata.  
Nieopodal Sopotu Albert Riele pojawił się także na 
wydarzeniu o nieco innym charakterze, ale nadal 
w duchu jakości i dobrego smaku – na 38 Festiwa-
lu Filmowym w Gdyni. Poziom artystyczny Festiwalu 
był bardzo wysoki, jego ozdobą zaś największe oso-
bistości polskiego filmu i kultury, a także, rzecz jasna, 
Albert Riele. Jednak na tym nie koniec – z pewnością 
można oczekiwać kolejnych działań partnerskich, łą-
czących ideę jakości czasu spod znaku Alberta Riele 
oraz kultywowania najlepszych obyczajów zarówno 
w sporcie, jak i sztuce.

Kolekcje
Premiere. Linia otwierająca nową historię Albert Rie-
le, określająca naturę marki i wyznaczająca jej am-
bitny kierunek. Kolekcja premium, przedstawiająca 
czasomierze o różnych funkcjach, w tym chronografy. 
Obecne są w niej również edycje z dodatkową branso-
letą lub paskiem i dedykowanym etui.

Nieopodal Sopotu Albert Riele pojawił się także na wydarzeniu  
o nieco innym charakterze, ale nadal w duchu jakości i dobrego smaku  
– na 38 Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Albert Riele czyni klimat jakości. To zegarek pamiętający o tradycji,  
ale tożsamością osadzony w wielkomiejskiej rzeczywistości.

Łódź Albert Riele 
podczas regat Sopot 
Match Race

Concerto. Kolekcja utrzymana w kanonie Albert Riele 
i w pełni oddająca jego ideały. Bogactwo wysmakowa-
nych i przemyślanych w każdym szczególe modeli – 
każdy z nich daje poczucie zadowolenia, porównywal-
nego z delektowaniem się mistrzowskim wykonaniem 
Twojej ulubionej muzyki.
Gala. Linia dla kobiet. Uosabia wszystkie ideały Albert 
Riele w łagodniejszej, pięknie sfeminizowanej posta-
ci. Modele Gala wyrażają autentyczną, niewymuszo-
ną elegancję. Dzięki dobrze pojętemu wzorniczemu 
umiarowi naturalnie pasują do różnych stylizacji, two-
rząc aurę niedoścignionego powabu.
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1. Premiere 
704GQ07-SP33I-LN-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa w kolorze złota o średnicy  
44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datow-
nik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowy pasek skórzany w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 490 zł

2. Premiere 
704GQ07-SS21I-CB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe anty- 
refleksyjne, pasek skórzany o fakturze włókna wę- 
glowego, dodatkowa bransoleta stalowa w zesta-
wie, wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 490 zł

3. Premiere 
704GQ07-SS11I-SS-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
dodatkowy pasek skórzany w zestawie, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 3 490 zł

4. Premiere 
704GQ07-SS31I-LB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, dodat-
kowa bransoleta stalowa w zestawie, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 3 490 zł
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1. Premiere 
505GQ06-SS11A-SS-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, do-
datkowy pasek skórzany w zestawie, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 2 890 zł

2. Premiere  
505GQ06-SB11A-CB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany 
o fakturze włókna węglowego, dodatkowy pasek 
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 890 zł

3. Premiere  
505GQ06-SS33A-LB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, dodat-
kowa bransoleta stalowa w zestawie, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 2 890 zł

4. Premiere  
505GQ06-SS21A-LB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowa bransoleta stalowa w zesta-
wie, wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 890 zł
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1. Premiere
302GQ05-SB13I-LB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
dodatkowy pasek skórzany w zestawie, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 2 490 zł

2. Premiere
302GQ05-SP23I-LB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, dodatkowy pasek skórzany  
w zestawie, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 490 zł

3. Premiere
302GQ05-SS13I-LB-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
dodatkowa bransoleta stalowa w zestawie,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 490 zł
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4. Premiere
201GQ02-SP35I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 2 240 zł

5. Premiere
201GQ02-SS23I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 090 zł

6. Premiere 
201GQ02-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 2 090 zł
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1. Concerto
207GQ10-SP11I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 790 zł

2. Concerto 
207GQ10-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 690 zł

3. Concerto 
207GQ10-SS41I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 690 zł

4. Concerto 
207GQ10-SS13I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 690 zł
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1. Concerto  
206GQ02-SP33I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 640 zł

2. Concerto 
206GQ02-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 1 490 zł

3. Concerto  
206GQ02-SP22I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 640 zł

4. Concerto 
206LQ02-SP33I-LN, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 33 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 640 zł
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5. Concerto 
206LQ02-SS33I-LB, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 1 490 zł

6. Concerto 
206LQ02-SP22I-LN, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 33 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 640 zł
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7. Concerto  
203GQ02-SP33I-LN, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 2 040 zł

8. Concerto 
203GQ02-SS22I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 1 890 zł
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1. Gala
010LQ08-SS11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 39 x 21 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, branso-
leta stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 1 340 zł

2. Gala
010LQ08-SP33I-SP, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o wymiarach  
39 x 21 mm, mechanizm kwarcowy, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 1 340 zł

3. Gala
010LQ08-SY33I-SY, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o wymiarach 39 x 21 mm,  
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 340 zł

4. Gala
010LQ08-SS11I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 39 x 21 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 190 zł

5. Gala
010LQ08-SS33I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 39 x 21 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 190 zł
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1. Gala
208LQ11-SS11I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 35 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 1 290 zł

2. Gala
208LQ11-SS33I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 35 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 1 290 zł

3. Gala 
208LQ11-SY33I-SY, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 35 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 1 440 zł

4. Gala  
208LQ11-SM11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 35 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa bikolor,  
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 440 zł

5. Gala  
208LQ11-SP33I-SP, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 35 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 440 zł

4 5
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6. Gala 
009LQ08-SP33I-SP, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota, o wymiarach 35 x 23 mm,  
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 140 zł

7. Gala 
009LQ08-SS11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 35 x 23 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, branso-
leta stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 140 zł

8. Gala 
009LQ08-SS33I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 35 x 23 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 990 zł

9. Gala 
009LQ08-SS11I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 35 x 23 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 990 zł
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V-Race GMT Alarm
29G60D009 S060, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
alarm, datownik, funkcja GMT, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 7 190 zł
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Nazwisko Versace od lat rozpala wyobraźNię kobiet Na całym świecie.  
wiele z Nich marzy, by mieć choć jedNą rzecz z charakterystyczNym 
logo. zegarek tej marki może okazać się prawdziwym spełNieNiem marzeń.

Dom mody Gianniego Versace powstał w 1978 roku 
w Mediolanie. Projektant od razu postawił na wzornic-
two, które wyróżni właściciela. Zamiast prostoty, pełen 
przepych. Zamiast skromności, styl rozpoznawalny na 
pierwszy rzut oka. Dziś każdy miłośnik mody wie, co 
znaczy logo z głową Meduzy. Potrafi też z daleka roz-
poznać charakterystyczny grecki meander. 
Choć Gianni Versace zmarł tragicznie w 1997 roku, 
jego dom mody wciąż pozostaje wierny tym samym 
tradycjom. Widać to choćby w odważnych i unika-
towych projektach zegarków, sygnowanych przez 
firmę. Produkcją czasomierzy zajmuje się jej spe-
cjalny oddział Vertime, który stale współpracuje  
z włoskim projektantem Giorgio Gallim. Firma stawia 
na niezwykłe wzornictwo, ale musi iść ono w parze  
z perfekcyjnym wykonaniem. Oddany marce zespół 
inżynierów jest odpowiedzialny za kontrolę jakości 
oraz proces produkcji. Wybór każdego diamentu i in-
nych kamieni szlachetnych, inkrustujących zegarki 
Versace, dokonywany jest przez ekspertów gemmolo-

gów Vertime. Skóra przeznaczona na paski zegarków 
przygotowywana jest natomiast przez rzemieślników  
z Toskanii. Wszystkie produkowane przez firmę czaso-
mierze posiadają certyfikat Szwajcarskiego Instytutu 
ds. Testowania Chronometrów (COSC), gwarantujący 
najwyższy standard wykonania i precyzję działania.
Zegarki Versace to kwintesencja marki. Firma z upo-
dobaniem ozdabia swe zegarki wzorem meandra, 
znanym już od czasów starożytnych. Występuje on 
na pozłacanych kopertach oraz wytłaczany jest na 
paskach. W swych projektach Versace używa też bry-
lantów i masy perłowej, które nadają czasomierzom 
niezwykłego szyku. 
W marcu 2008 Versace wkroczyła do ekskluzywnego 
segmentu najbardziej złożonych i skomplikowanych 
mechanizmów zegarkowych świata z pierwszym mo-
delem wyposażonym w legendarny Tourbillon. Wypro-
dukowany w ściśle limitowanej liczbie sztuk, Acron 
Tourbillon podkreśla kunszt producenta swoją wyra-
finowaną specyfikacją techniczną.
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1. Eon  
91Q99D002 S001, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 43 x 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 4 390 zł

2. Krios 
M6Q99D008 S009, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 3 940 zł

3. Krios 
M6Q99D008 S099, zegarek damski,  
koperta stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 4 790 zł

4. Eon 
94Q99D002 S099, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 3 290 zł
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5. Mystique 
M5Q80D001 S080, zegarek damski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 26 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, wodo-
szczelność do 50 m. Cena: od 4 800 zł 

6. Mystique
M5Q80D001 S001, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 26 mm, me-
chanizm kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 3 940 zł

7. Mystique
M5Q99D008 S099, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 25 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 940 zł

8. Mystique
M5Q99D008 S009, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 3 940 zł
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Grafic Mistero
359.10s.101.20, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, szkło szafirowe, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 2 300 zł
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George w wieku 20 lat otworzył mały zakład zegar-
mistrzowski. Dzięki swojej ciężkiej pracy i solidności 
wyrobił marce Doxa opinię doskonałego producenta 
niezawodnych zegarków. W domu, w którym mieszkał 
– „Chateau des Monts” – znajduje się obecnie świato-
wej sławy muzeum zegarków. Liczne nagrody i wyróż-
nienia za nowatorskie rozwiązania zegarmistrzowskie 
są niezaprzeczalnym świadectwem dorobku firmy 
i przyczyniły się do tego, iż marka Doxa znana jest na 
całym świecie.
W świecie zegarków marka Doxa jest synonimem kla-
sycznej, stonowanej elegancji. Wszystkie jej kolekcje  
charakteryzuje wyjątkowa dbałość przy wyborze oraz 
kompozycji materiałów. Zarazem Doxa to ponad 120 lat  
wyjątkowej historii, za którą kryje się ogromne doświad-
czenie i bezcenna wiedza na temat tajników two rze - 
nia zegarków. Jednym z najbardziej znanych osiągnięć  
projektantów Doxa jest linia Grafic, która została  
stworzona wraz z artystami ze słynnej szkoły wzor-
nictwa Bauhaus. Zegarki te wyróżnia odważna i zdu- 

miewająca oszczędność formy, dzięki której stały się  
one jednymi z ikon designu XX wieku. Prawdziwą chlubą 
marki Doxa są doskonałe zegarki dla nurków, zebrane 
w Sub Collection. Warto tu nadmienić, że pierwszy ze-
garek dla nurków został wyprodukowany w Szwajcarii, 
a jego prototyp stworzył nie kto inny, jak pradziadek 
obecnego właściciela fabryki firmy Doxa. Chęć podtrzy-
mania rodzinnej tradycji przyczyniła się do poszerzania 
kolekcji o nowe, udoskonalone modele dla nurków. 
Godna wyróżnienia jest limitowana, kultowa edycja 
zegarków dla nurków Doxa SUB 750 T (wodo szczelny 
do 750 m), SUB 600 T (600 m) i SUB 300T (300 m). 
Doxa SUB 300T narodziła się z wprowadzeniem dwóch 
rewolucyjnych innowacji. Pierwszą cechą był obraca-
jący się w jednym kierunku pierścień ze skalą, który 
połączył tabelę limitów bez dekompresji z zegarkiem.  
Oficjalna tabela dotycząca nurkowania bez dekompresji 
US NAVY została wygrawerowana na pierścieniu, aby 
pomóc nurkom pamiętać o czasie i głębokości wody  
w trakcie podwodnych wycieczek. 

założyciel marki doxa, george ducommuN, zawsze lubił wyprzedzać 
iNNych. widać to w stworzoNej przez Niego firmie, która łączy w sobie 
szwajcarskie tradycje zegarmistrzowskie i NowoczesNe techNologie.



244-245

1. Tradition
211.30.021.02, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 790 zł

2. Tradition
211.10.021.01, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 700 zł

3. Tradition
211.10.101.01, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 700 zł

4. Tradition
211.30.021.11, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 1 060 zł

4

1

2 3



www.apart.pl

5. Ethno Automatic 
205.10.103.01, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto-
matyczny, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 2 100 zł

6. Tradition Automatic
213.10.021.01, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 790 zł

7. Tradition Automatic
213.10.101.01, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 790 zł

8. Ethno Automatic 
205.10.103.10, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto-
matyczny, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 2 300 zł
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1. Ace
154.10.201.01B, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 1 790 zł

2. Ace
154.10.071.01R, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 1 790 zł

3. Ace
154.10.021.01, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, tachometr, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 1 790 zł
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4. Into the Ocean
D127SBO, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 44 mm, mechanizm automatyczny, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 2 950 zł

5. Into the Ocean
D127SBU, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 44 mm, mechanizm automatyczny, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 2 950 zł

6. Into the Ocean 
D127SBY, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 44 mm, mechanizm automatyczny, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena: od 2 950 zł
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1. Slim Line
105.60.021.60, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 1 490 zł

2. Slim Line 
105.10.021.10, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 1 190 zł

3. Slim Line
105.10.101.01, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 960 zł

4. Slim Line 
106.10.101.10, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 1 200 zł

5. Slim Line  
105.65.021.60, zegarek damski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 29 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 1 490 zł

6. Slim Line 
105.15.021.10, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 29 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 1 190 zł
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1. Splash Lady
700.15.011.23, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 490 zł

2. Splash Lady 
700.15.101.20, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 490 zł

3. Splash Lady 
700.15.241.25, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 490 zł

4. Splash Lady 
704.15.161.22, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 240 zł

5. Splash Lady 
704.15.011.23, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 240 zł
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6. Splash 
700.10.351.21, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy,
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 860 zł

7. Splash 
700.10s.071.22, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 2 050 zł

8. Splash 
700.10s.131.20, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 47 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 2 050 zł

6 7 8
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Odzwierciedlają to jej kolekcje, z bogatą i zróżnico-
waną gamą atrakcyjnych modeli, które w najlepszym 
stylu spełnią swą praktyczną, jak i estetyczną funkcję 
– niezależnie od okoliczności.
Zegarki Aztorin stanowią doskonałą ofertę ze względu 
na bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Stan-
dardem dla wszystkich modeli jest szkło szafirowe, 
wysokogatunkowa stal szlachetna, niezawodne ja-
pońskie mechanizmy Miyota, Seiko lub Time Module.  
Złocenia w  wybranych modelach wykonane są przy 
wykorzystaniu technologii IPG. Zwracają uwagę za-
równo detale, jak i wzorowe wykończenie, rzadko spo-
tykane w tym segmencie czasomierzy. 
Katalog Aztorin dzieli się na cztery kolekcje: Sport, 
Casual, Classic oraz limitowana Sport Limited Line. 
Znajdziemy w nich czasomierze na każdą okazję – od 
tych stworzonych do sportowej aktywności, przez nie-
zobowiązujące modele casualowe, po wzory klasycz-
ne. Niedawno katalog Aztorin wzbogaciła Sport Limi-
ted Line – z każdym modelem limitowanym do 500 
certyfikowanych sztuk. Limitowane modele wyróżnia: 
tytanowa koperta i bransoleta, grawerunek z  indywi-

dualnym numerem, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
kolorystyka, dodatkowy pasek kauczukowy oraz atrak-
cyjne etui z certyfikatem.
Przedsięwzięcia, w które angażuje się Aztorin, w spo-
sób oczywisty wyrastają z fundamentów marki. Nie 
brakuje w nich zarówno sportowych emocji na naj-
wyższym poziomie, jak i innych związanych z dyna-
mizmem i pasją inicjatyw, także w duchu szczytnych 
idei. Aztorin zaznaczył już swą obecność podczas 
głośnych wydarzeń sportowych, jak rokrocznie Wielki 
Mecz, w którym gwiazdy TVN mierzą się z politykami, 
a z którego profity przeznaczane są na cele charyta-
tywne, turniej tenisowy ATP Poznań Open (do niedaw-
na Poznań Porsche Open), a także eventy motorowe, 
jak Gran Turismo czy Volkswagen Castrol Cup. Aztorin 
sponsoruje transmisje rozgrywek Ekstraklasy. Zegarki  
Aztorin Diver zasłynęły jako niezawodni towarzysze 
uczestników i zwycięzców zawodów Ford Kite Cup. 
Aztorin dumnie wspiera również wydawany co roku 
kalendarz Dżentelmeni – jedyne w swoim rodzaju wy-
dawnictwo, za którym stoi szlachetny cel. 

aztoriN to marka, która swoją filozofią i wzorNictwem doskoNale  
wpisuje się w etos współczesNego mężczyzNy. ma charakter, jest  
wyrazista, dyNamiczNa, a przy tym NiepozbawioNa szyku, NaturalNej  
klasy. jej istotNym atutem jest jakość.
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1. Aztorin Sport
A032.G113, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, tachometr, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 990 zł

2. Aztorin Sport
A035.G126, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, tachometr, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 880 zł

3. Aztorin Sport
A035.G129, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, tachometr, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 840 zł

4. Aztorin Sport
A032.G112, zegarek męski, koperta stalowa, 
bikolor o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, tachometr, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność  
do 100 m. Cena: od 1 060 zł
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5. Aztorin Sport
A031.G106, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, chrono-
graf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 980 zł

7. Aztorin Sport
A031.G107, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 980 zł

6. Aztorin Sport
A031.G187, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 1 220 zł
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3. Aztorin Sport
A038.G158, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 790 zł

4. Aztorin Sport
A037.G152, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 960 zł

1. Aztorin Sport 
A038.G160, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 790 zł

2. Aztorin Sport
A037.G155, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 960 zł
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5. Aztorin Sport Limited Line 
A037.G139-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, 
dodatkowy pasek kauczukowy w zestawie, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 1 260 zł

6. Aztorin Sport Limited Line
A038.G141-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta tytanowa, dodatkowy pasek 
kauczukowy w zestawie, wodoszczelność  
do 200 m. Cena: od 1 090 zł

7. Aztorin Sport Limited Line
A038.G143-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta tytanowa, dodatkowy pasek 
kauczukowy w zestawie, wodoszczelność  
do 200 m. Cena: od 1 090 zł

8. Aztorin Sport Limited Line 
A037.G138-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa 
bikolor, dodatkowy pasek kauczukowy w zestawie, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 1 320 zł
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1. Aztorin Classic
A045.G189, zegarek męski, koperta tytanowa 
bikolor o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 870 zł

2. Aztorin Classic
A045.L192, zegarek damski, koperta tytanowa 
bikolor o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 810 zł

3. Aztorin Classic
A045.L193, zegarek damski, koperta tytanowa  
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 680 zł

4. Aztorin Classic
A045.G190, zegarek męski, koperta tytanowa  
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 740 zł
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6. Aztorin Classic
A024.G082, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy,  
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 690 zł

5. Aztorin Classic
A040.G150, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 950 zł
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1. Aztorin Classic
A033.G118, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 560 zł

2. Aztorin Classic
A033.L119, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 28 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 470 zł

3. Aztorin Classic
A014.L043, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 620 zł

4. Aztorin Classic
A014.G040, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 720 zł
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5. Aztorin Classic 
A041.G162, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 540 zł

6. Aztorin Classic 
A041.G163, zegarek męski, koperta stalowa
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy,
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany,
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 540 zł

7. Aztorin Classic 
A041.G164, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 540 zł

8. Aztorin Classic 
A041.G166, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 590 zł
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1. Aztorin Casual 
A044.G181, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 44,5 mm, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 950 zł

2. Aztorin Casual 
A044.G180, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 44,5 mm, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 920 zł
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3. Aztorin Casual 
A042.G169, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 810 zł

4. Aztorin Casual 
A042.G167, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 830 zł 

 
5. Aztorin Casual 
A042.G170, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 810 zł

 

6. Aztorin Casual 
A039.G145, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 820 zł

7. Aztorin Casual
A039.G147, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 720 zł

76
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1. Aztorin Casual 
A043.G176, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe,
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 690 zł

2. Aztorin Casual 
A043.G174, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 690 zł

3. Aztorin Casual 
A043.G177, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 690 zł
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4. Aztorin Casual 
A043.G172, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 590 zł

5. Aztorin Casual
A043.G178, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 690 zł
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Adriatica
Opis: strona 268.
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Historia marki sięga 1852 roku, gdy u stóp Alp Szwajcar-
skich powstała Swiss Watch Company. Wytwarzała ona 
czasomierze Adria i Adriatica do czasu II wojny światowej. 
W latach 60. XX w. marki znalazły nowych właścicieli, 
którzy zajęli się produkcją i promocją tych pięknych chro-
nografów. Stały się one wówczas szczególnie popularne 
w Skandynawii. Marynarze i ludzie podróżujący drogą 
morską przewozili je do Polski, a stąd trafiały także do 
innych krajów Europy Wschodniej. Dzięki tej nieoficjalnej 
dystrybucji marka Adriatica zyskała dużą popularność. 
W 1989 roku producenta przejęła rodzina Fluri, któ-
ra w ciągu 10 lat zbudowała dla marki nowy zakład 
w Dongio, we włoskiej części Szwajcarii. Nowy właści-
ciel rozwinął kontakty firmy na kraje arabskie, bałkań-
skie oraz Europę Zachodnią. Od 2006 roku Adriatica 
jest też członkiem Federacji Szwajcarskiej Przemysłu 
Zegarmistrzowskiego. 
W roku 2010 zakład produkcyjny Adriatica został po-
nownie przeniesiony, tym razem do Camorino/Ticino. 
Wielki wysiłek został włożony w prace nad doskonale-
niem procesu produkcji, a także ulepszenia wzornictwa 
zegarków sygnowanych Adriatica. Z otworzeniem no-

wego zakładu rozpoczął się także nowy rozdział historii 
Adriatica, a jej celem tworzenie czasomierzy godnych 
marki przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Czasomierze Adriatica utrzymane są w klasycznej sty-
listyce, nawiązującej do zegarmistrzowskich tradycji. 
Uznanie budzi ilość modeli i ich różnorodność, świad-
cząca o nieprzebranych pokładach kreatywności pro-
jektantów Adriatica. Design zegarków łączy gładkość 
i harmonijność z włoskim temperamentem i fantazją. 
Damskie modele same w sobie stanowią piękną bi-
żuterię, dzięki niuansom i ciekawym bransoletom. 
Znakiem rozpoznawczym firmy są paski ze stali, które 
wyglądają zupełnie jak plecionka. W niektórych mode-
lach bransoleta zaplatana jest jak tradycyjny koszyk 
z wikliny, w innych przypomina warkocz. To pomysły 
rzadko spotykane i świadczące o odwadze designerów. 
Adriatica to nie tylko wspaniały, rozpoznawalny styl, to 
także precyzyjne i niezawodne mechanizmy, nierzadko 
z dodatkowymi komplikacjami, jak wskaźnik faz Księ-
życa, wskaźnik drugiej strefy czasowej, czy tachometr 
lub chronograf.

Zegarki adriatica produkowane są we włoskiej cZęści sZwajcarii.  
dZięki temu łącZą tradycyjną precyZję wykonania oraZ odrobinę  
południowej nonsZalancji.



1. Adriatica
A8172.5213CH, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 800 zł

2. Adriatica
A1087.Y254CH, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 57 x 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel- 
ność do 100 m. Cena: od 860 zł

3. Adriatica
A8172.B214CH, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr,  
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 800 zł

4. Adriatica
A8202.51B3CH, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 800 zł

5. Adriatica
A1143.52B4CH, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 49 mm, mechanizm kwarcowy, chrono-
graf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
parciany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 790 zł
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6. Adriatica
A1144.5114Q, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 480 zł

7. Adriatica
A1144.51B3Q, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 480 zł

8. Adriatica
A1251.5113Q, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 360 zł

9. Adriatica
A3151.5113Q, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 360 zł
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1. Adriatica
A3441.51B3QZ, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiararch 29 x 19,5 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło mineral-
ne, bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 400 zł

2. Adriatica
A3636.51B3Q, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 39 x 29 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 400 zł

3. Adriatica
A1247.51B3Q, zegarek męski, koperta 
stalowa o wymiarach 49 x 37,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 430 zł

4. Adriatica
A3657.E214Q, zegarek damski, koperta  
stalowo-ceramiczna o wymiarach 40 x 20 mm, 
tarcza zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarco-
wy, sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 380 zł

5. Adriatica
A3549.1113Q, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota, o wymiarach 36,5 x 27 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 430 zł
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6. Adriatica
A1100.5113QF, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 560 zł

7. Adriatica
A3548.B114Q, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 380 zł

8. Adriatica
A3645.51B3QZ, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 29,5 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 380 zł 

9. Adriatica
A4514.6183QZ, zegarek damski, koperta 
tytanowa o wymiarach 34,5 x 33 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta tytanowa, zdobiona 
cyrkoniami, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 480 zł

10. Adriatica
A3521.51B3QZ, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 29 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, zdobiona cyrkoniami, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 400 zł

7 86

9 10

www.apart.pl



1

2

1. Adriatica
A3004.1221Q, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 29 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 300 zł

2. Adriatica
A1246.1211Q, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 390 zł
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3. Adriatica
A8177.1223CH, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 46 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 790 zł

4. Adriatica
A3678.1251QFZ, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 36 mm, zdobio-
na cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło mineralne utwardzane, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 50 m. Cena: od 560 zł

5. Adriatica
A3678.52B3QFZ, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 560 zł

6. Adriatica
A3678.1253QFZ, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 36 mm,  
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik faz Księżyca, szkło mineralne utwardza-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena: od 560 zł
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Czasomierze Jacques Lemans znane są już od prze-
szło 30 lat. Od początku celem założyciela, Alfreda 
Riedla, było stworzenie marki kojarzonej z wysoką 
jakością, sportowymi emocjami, a także prawdziwym 
szykiem. Firma stworzyła więc kolekcje, odpowiadają-
ce poszczególnym założeniom. 
Classic. Klasyczne wzornictwo zestawiono tu z naj-
lepszymi materiałami. Koperty wykonane zostały z litej 
stali szlachetnej i/lub ceramiki. Paski uszyto z dobrej 
gatunkowo skóry. Dostępne są też bransolety ze stali 
szlachetnej lub materiału ceramicznego. Jakość i do-
skonały styl sprawiają, że zegarki Classic są nie lada 
gratką dla wszystkich miłośników klasyki.
La Passion. Nowoczesne materiały i efektowne 
wzornictwo w błyskotliwej harmonii. Są tu kryształy 
Swarov skiego, kobiece, biżuteryjne motywy – kolekcja 
uwodzi lśnieniem, formą i kolorem. 

Sports. Zegarki sportowe przeznaczone dla zwolen-
ników aktywnego spędzania czasu. Zastosowanie 
nowoczesnych technologii w połączeniu z materiałami 
o wysokiej klasie wytrzymałości gwarantuje niezawod-
ność działania mechanizmów nawet w najcięższych 
warunkach. Sportowy charakter kolekcji podkreśla 
dynamiczna, nowoczesna stylistyka.
UEFA Champions League. Ekskluzywne zegarki sy-
gnowane logo UEFA Champions League wyposażone 
zostały w przyciągające uwagę detale: wytłaczane na 
skórzanych paskach logotypy UEFA oraz motywy piłki 
„Starball” na stalowych bransoletach. Czasomierze 
wyróżniają się wysoce zaawansowanymi technicznie 
elementami i wysoką jakością materiałów. Unikatowy 
mechanizm kwarcowy „Soccer”, pozwalający kontro-
lować czas meczu – wraz z czasem doliczonym – za-
chwyci każdego zagorzałego kibica.

dla firmy jacques lemans licZy się profesjonaliZm i siła. na te Zegar - 
ki można postawić, jak na doskonałego sportowca. dlatego jednym   
Z głównych Założeń firmy jest wspieranie najbardZiej lubianych  
dyscyplin sportu.
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1. Classic
1-1542B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
24-godzinny, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 730 zł

2. Classic  
1-1542A, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 730 zł

3. Classic  
1-1620A, zegarek unisex, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 730 zł
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4. Classic  
1-1654E, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena: od 630 zł

5. Classic  
1-1654A, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 630 zł

6. Classic 
1-1654P, zegarek męski, koperta stalowa  
bikolor o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, bransoleta stalowa bikolor, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 730 zł

7. Classic  
1-1654F, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 630 zł

www.apart.pl
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1. Classic 
1-1744E, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, sekundnik, funkcja GMT, szkło mineralne 
utwardzane, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 880 zł

2. Classic 
1-1744D, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 880 zł

3. Classic 
1-1744B, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, sekundnik, funkcja GMT, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena: od 730 zł

4. Classic
1-1747L, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, szkło mineralne utwardzane, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 490  zł

5. Classic 
1-1747K, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, szkło mineralne utwardzane, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 490 zł
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6. Classic
1-1788E, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 46 mm, mechanizm 
kwarcowy, LCD, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 630 zł

7. Classic
1-1788C, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, LCD, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło mineral-
ne utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena: od 490 zł

www.apart.pl



1. Sports
1-1756F, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, dodatkowy 
pasek parciany w zestawie, wodoszczelność  
do 100 m. Cena: od 1 190 zł

2. Sports 
1-1756A, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
parciany w zestawie, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 990 zł

3. Sports
1-1756C, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
parciany w zestawie, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 990 zł

4. Sports
1-1756B, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
parciany w zestawie, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 990 zł
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5. Sports
1-1726A, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, LCD, 
chronograf, stoper, datownik, sekundnik, wskaźnik 
miesiąca, podświetlenie tarczy, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 730 zł

6. Sports 
1-1749B, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek parciany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 730 zł

7. Sports 
1-1726C, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, 
LCD, chronograf, stoper, datownik, sekundnik, 
wskaźnik miesiąca, podświetlenie tarczy, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 730 zł

5 6 7
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1. Sports
1-1785B, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 490 zł

2. Sports
1-1785D, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 490 zł

3. Sports 
1-1785E, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 490 zł
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4. Sports
1-1695A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 630 zł

5. Sports
1-1695C, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 630 zł

6. Sports
1-1711A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne 
utwardzane, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 980 zł

7. Sports
1-1784A, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 490 zł

8. Sports
1-1784C, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena: od 490 zł
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1. UEFA
U-37E, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
46 mm, mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 630 zł

2. UEFA
U-35A, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, sekund-
nik, szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 490 zł

3. UEFA
U-37B, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
46 mm, mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 630 zł

4. UEFA
U-35D, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, sekund-
nik, szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 490 zł
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5. UEFA
U-32C, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 780 zł

6. UEFA
U-32H, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena: od 780 zł

7. UEFA
U-32D, zegarek męski, koperta stalowa bikolor  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chrono-
graf, datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 880 zł
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1. La Passion 
1-1571H, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 37 mm, zdobiona kamieniami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 490 zł

2. La Passion 
1-1571ZE, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 37 mm, zdobiona kamieniami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 490 zł

3. La Passion 
1-1617C, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, zdobiona kamieniami Swaro-
v skiego, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 730 zł

4. La Passion 
1-1617B, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, zdobiona kamieniami Swaro-
vskiego, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 730 zł

21 3
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1. La Passion 
1-1623M, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 37 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 440 zł

2. La Passion 
1-1622P, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 530 zł

3. La Passion
1-1622L, zegarek unisex, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 440 zł

4. La Passion
1-1623D, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 37 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 440 zł
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5. La Passion 
1-1709I, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 490 zł

6. La Passion 
1-1691M, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
24-godzinny, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 630 zł

7. La Passion 
1-1691O, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
24-godzinny, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 630 zł

8. La Passion
1-1709F, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 490 zł
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Elixa Ceramica
E062-L191, zegarek damski, koperta  
stalowa o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 870 zł
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Zegarki Elixa to kwintesencja kobiecości. Bardziej niż 
z tradycyjnymi czasomierzami, kojarzą się z modową 
bransoletą, z których swobodnie można wybierać, za-
leżnie od okazji. Kolekcje zegarków tworzone są przez 
młodych projektantów, będących na bieżąco z nurta-
mi obecnymi na światowych wybiegach. Mogą dzięki 
temu kreować oryginalne zegarki, które będą znako-
mitym uzupełnieniem zarówno wieczorowej sukni, 
służbowego outfitu, czy też niezobowiązującej stylizacji 
w klimacie casual. W szerokiej ofercie zegarków tra-
fiających w różne gusta każda kobieta znajdzie model, 
który będzie pasował do jej charakteru i trybu życia.  
Elixa spełni też nieco bardziej fantazyjne i ekstrawa-
ganckie kaprysy. Elixa to marka skierowana dla wszyst-
kich ceniących modne, stylowe, niebanalne dodatki. 

Zegarki Elixa wyróżnia bardzo wysoka jakość materia-
łów i wykonania, weryfikowana każdorazowo skrupu-
latną kontrolą jakości. Koperty i bransolety większości 
modeli wykonane zostały ze stali szlachetnej, w wybra-
nych modelach zastosowano także nowoczesną cera-
mikę high-tech. W zegarkach użyto szkła mineralne, 
w modelach z ceramiką szkła szafirowe, a biżuteryjne 
zdobią migoczące kamienie. Złocenia wykonywane są 
w technologii IPG. Za wskazania czasu odpowiadają 
sprawdzone japońskie mechanizmy kwarcowe. 
Ze względu na atrakcyjną cenę, niezależnie od za-
sobności portfela, marka Elixa stwarza możliwość 
skompletowania własnej, bardzo atrakcyjnej kolekcji 
czasomierzy na każdą okazję.

projektanci elixa po inspiracje sięgają do najnowsZych tendencji  
w modZie, co prZejawia się atrakcyjnym i roZpoZnawalnym wZornictwem. 
ale to nie wsZystko – pod wZględem technicZnym Zegarki elixa spełniają 
surowe normy jakości.
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1. Elixa Ceramica
E062-L189, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe, bransoleta
stalowo-ceramiczna w kolorze złota,
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 920 zł

2. Elixa Ceramica
E062-L190, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 870 zł
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3. Elixa Ceramica
E077-L281, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 140 zł

4. Elixa Ceramica
E077-L282, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 1 090 zł

5. Elixa Ceramica
E077-L283, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 38 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe, bransoleta stalowo- 
-ceramiczna, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 1 210 zł
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1. Elixa Ceramica
E082-L302, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 28 x 21 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowo-ceramiczna w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 790 zł

2. Elixa Ceramica
E082-L303, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 28 x 21 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 720 zł

3. Elixa Ceramica
E082-L304, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 28 x 21 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowo-ceramiczna w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 790 zł
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4. Elixa Ceramica
E078-L285, zegarek damski, koperta ceramiczna 
o wymiarach 41 x 15 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta ceramiczna, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 760 zł

5. Elixa Ceramica
E078-L287, zegarek damski, koperta ceramiczna 
o wymiarach 41 x 15 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta ceramiczna, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 760 zł

6. Elixa Ceramica
E067-L217, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 24 x 24 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowo-ceramiczna w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 790 zł

7. Elixa Ceramica
E067-L216, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o wymiarach 24 x 24 mm, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 690 zł
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1. Elixa Enjoy
E066-L213, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 39 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik,  
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia 
tygodnia, bransoleta stalowa w kolorze złota, szkło 
mineralne, wodo szczelność do 50 m.  
Cena: od 690 zł

2. Elixa Enjoy
E064-L201, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel - 
ność do 50 m. Cena: od 640 zł

32

3. Elixa Enjoy
E064-L202, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel- 
ność do 50 m. Cena: od 640 zł

4. Elixa Enjoy
E066-L212, zegarek damski, koperta  
stalowa o średnicy 39 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena: od 590 zł
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5. Elixa Enjoy
E075-L270, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 870 zł

6. Elixa Enjoy
E075-L272, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 720 zł

7. Elixa Enjoy
E079-L314, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena: od 690 zł

8. Elixa Enjoy
E079-L290, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik,  
szkło mineralne, bransoleta stalowa bikolor, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 820 zł
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1. Elixa Finesse
E069-L231-K1, zegarek damski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 38 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, branso - 
leta stalowa w kolorze złota, dodatkowy pasek  
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 490 zł

2. Elixa Finesse
E069-L229-K1, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, dodatkowy pasek 
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 460 zł

3. Elixa Finesse
E069-L230-K1, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, dodatkowy pasek 
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 460 zł
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4. Elixa Finesse
E069-L236, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel- 
ność do 30 m. Cena: od 380 zł

5. Elixa Finesse
E069-L237, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel- 
ność do 30 m. Cena: od 380 zł

6. Elixa Finesse
E069-L238, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 420 zł

7. Elixa Finesse
E069-L263, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel- 
ność do 30 m. Cena: od 380 zł
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1. Elixa Finesse
E068-L220, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta tytanowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 560 zł

2. Elixa Finesse
E068-L221, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek satynowy, wodoszczel ność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

3. Elixa Finesse
E068-L223, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek satynowy, wodoszczel ność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

4. Elixa Finesse
E068-L225, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek satynowy, wodoszczel ność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

5. Elixa Finesse
E068-L226, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta tytanowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 560 zł

6. Elixa Finesse
E068-L227, zegarek damski, koperta tytanowa  
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek satynowy, wodoszczel ność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

4 5 6
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7. Elixa Finesse
E071-L246, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 520 zł

8. Elixa Finesse
E071-L247, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 520 zł

9. Elixa Finesse
E071-L248, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 520 zł

10. Elixa Finesse
E071-L251, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 460 zł
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1. Elixa Beauty
E053-L164, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 32,3 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło mineralne, bransoleta stalowa
w kolorze złota, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 660 zł

2. Elixa Beauty
E053-L163, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 32,3 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 580 zł

3. Elixa Beauty
E076-L275, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 28 mm, mechanizm kwarcowy, tarcza 
zdobiona cyrkoniami, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 480 zł

4. Elixa Beauty
E076-L276, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 28 mm, mechanizm kwarcowy, tarcza 
zdobiona cyrkoniami, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 480 zł
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5. Elixa Beauty
E059-L179, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 28 mm, zdobiona cyrkoniami, mecha-
nizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 390 zł

6. Elixa Beauty
E059-L178, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 28 mm, zdobiona cyrkoniami, mecha-
nizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 390 zł

7. Elixa Beauty
E059-L180, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 28 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 440 zł

8. Elixa Beauty
E059-L181, zegarek damski, koperta stalowa
w kolorze złota o średnicy 28 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 480 zł

www.apart.pl



4 5

1 32

1. Elixa Beauty
E061-L185, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 29 mm, zdobiona cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 460 zł

2. Elixa Beauty
E061-L186, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 29 mm, zdobiona cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 490 zł

3. Elixa Beauty
E061-L187, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 29 mm, zdobiona cyrkoniami, mecha-
nizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 410 zł

4. Elixa Beauty
E049-L150, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 380 zł

5. Elixa Beauty
E049-L152, zegarek damski, koperta stalowa, 
w kolorze złota o średnicy 27 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 430 zł
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6. Elixa Beauty
E074-L264, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 27 x 30 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 410 zł

7. Elixa Beauty
E074-L266, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 27 x 30 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 480 zł

8. Elixa Beauty
E074-L268, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 27 x 30 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa w kolorze złota, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 480 zł
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Pierre Lannier
Opisy: strona 309.
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Marka Pierre Lannier istnieje od 1979 roku, kiedy 
to Jean-Paul Burgun, importer zegarków, postanowił 
stworzyć własną kolekcję czasomierzy. Firma powsta-
ła w alzackim miasteczku Saverne. Szybko zyskała 
rzeszę klientów, dzięki niezwykle szykownej stylistyce, 
nawiązującej do mody z paryskich ulic. Producent dba 
o każdy najdrobniejszy szczegół, by zegarki były nie 
tylko piękne, ale także dobre jakościowo. Doskonałe 
skóry na paski, podobnie jak wiele innych kompo-
nentów, pochodzą z Francji. Te wszystkie działania 
gwarantują, że zegarki Pierre Lannier są nie tylko 
szykowne, ale też wytrzymałe. Stanowią najlepsze 
uzupełnienie dla eleganckiej kreacji. Projektanci dbają 
bowiem, by wyroby firmy nie tylko precyzyjnie odmie-

rzały czas, ale też były jak najbardziej glamour. Udało 
im się to zrealizować w stu procentach. 
Pierre Lannier stale udowadnia, że jest na bieżąco ze 
świeżym powiewem z paryskich wybiegów, oferując 
zegarki zawsze modne i zawsze w duchu najnowszych 
modowych kierunków.  I tak, wśród najnowszych mo-
deli nie mogło zabraknąć ultramodnej ceramiki high-
-tech, zarówno w kolorze białym, jak i czarnym, oraz 
szturmem podbijających modowe wydarzenia pasteli. 
W katalogu marki są również klasyczne damskie ze-
garki, zdobione cyrkoniami, modele casualowe, z bar-
dzo kobiecymi, kwiatowymi zdobieniami, a także te 
utrzymane w duchu „sporty”.

francuski sZyk nie jest ZareZerwowany wyłącZnie dla ubrań, butów  
i torebek. aby dopełnić wiZerunku modnej elegantki, potrZebny jest 
jesZcZe odpowiedni Zegarek. firma pierre lannier Zadbała o to,  
by wytworne kobiety nie musiały się martwić, jaki cZasomierZ pasuje  
do kreacji od projektanta.
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1. Pierre Lannier
093J699, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

2. Pierre Lannier
020G677, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

3. Pierre Lannier
020G644, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

4. Pierre Lannier
020G688, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

5. Pierre Lannier
093J666, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł
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1. Pierre Lannier
068H633, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 440 zł

2. Pierre Lannier
068H733, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

3. Pierre Lannier
068H700, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

4. Pierre Lannier
152E631, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 530 zł

5. Pierre Lannier
109K621, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 530 zł

6. Pierre Lannier
109K631, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 530 zł
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1. Pierre Lannier
146G638, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 32,5 x 30 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 490 zł

2. Pierre Lannier
067K601, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta 
metalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 550 zł

3. Pierre Lannier
189C633, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 22 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 460 zł

4. Pierre Lannier
034K633, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 30 x 26,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 490 zł
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5. Pierre Lannier
164F600, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 440 zł

6. Pierre Lannier
023J500, zegarek damski, koperta metalowa 
w kolorze złota o średnicy 36 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 440 zł

7. Pierre Lannier
023J633, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 440 zł

8. Pierre Lannier
087H631, zegarek damski, koperta metalowa, 
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 550 zł
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1. Pierre Lannier
030H500, zegarek damski, koperta metalowa  
w kolorze złota o wymiarach 35,5 x 18,5 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 380 zł

2. Pierre Lannier
030H600, zegarek damski, koperta metalowa  
o wymiarach 35,5 x 18,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 380 zł

3. Pierre Lannier
190C633, zegarek damski, koperta stalowa o wy-
miarach 25,5 x 25,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 510 zł

4. Pierre Lannier
134H600, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 27,5 x 22 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 490 zł

5. Pierre Lannier
134H633, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 27,5 x 22 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 490 zł
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6. Pierre Lannier
067K631, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta 
metalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 550 zł

7. Pierre Lannier
013K500, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 30 x 26,5 mm, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 490 zł

8. Pierre Lannier
013K633, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 30 x 26,5 mm, zdobiona cyrko -
niami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne,
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena: od 490 zł
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AM:PM
Opis: strona 319.
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AM:PM to nowoczesny, oszczędny design z ukłonem 
dla niuansu. Wyraz przebojowości na co dzień, a także 
świadomości stylu i znaczenia detali. Zegarki tej no-
woczesnej marki dedykowane są dla ludzi młodych 
duchem, dla których liczy się tu i teraz, ceniących 
swobodę, spontanicznych, ale zwracających uwagę na  
styl i ergonomię. Dla tych, którzy idą z duchem czasu.
W AM:PM przemyślaną, świeżą stylistykę wspierają 

jakościowe komponenty i wysoki standard wykona-
nia. Koperty oraz bransolety wytwarzane są ze stali 
szlachetnej, pokrywanej kolorem techniką Ion Plating. 
Zastosowane kwarcowe mechanizmy to precyzyjne 
japońskie Miyota, S.EPSON, a także szwajcarskie 
Ronda, w zależności od modelu. W zegarkach AM:PM 
montowane są szkła mineralne, a całości dopełnia 
zapięcie paska lub bransolety sygnowane logo marki.

korZystaj Z każdej chwili, cokolwiek robisZ. na poważnie i na luZie.  
o dowolnej porZe dnia i nocy – Z am:pm cZas należy do ciebie.

www.apart.pl



1. AM:PM
PD103-U021, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 350 zł

2. AM:PM
PD103-U020, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 310 zł

3. AM:PM
PD103-U023, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 390 zł

4. AM:PM
PD103-U024, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 350 zł
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5. AM:PM
PD101-G004, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 490 zł

6. AM:PM
PD101-G001, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 480 zł

7. AM:PM
PD101-G003, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 590 zł

www.apart.pl
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1. AM:PM
PD102-G012, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 46 x 35 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 390 zł

2. AM:PM
PD102-G010, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 46 x 35 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 320 zł

3. AM:PM
PD102-G018, zegarek męski, koperta stalowa  
o wymiarach 46 x 35 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 420 zł

4. AM:PM
PD102-L017 , zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 290 zł

5. AM:PM
PD102-L015 , zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 410 zł

6. AM:PM
PD102-L013 , zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 33 x 25 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 370 zł
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7. AM:PM
PD105-L034, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

8. AM:PM
PD105-L036, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

9. AM:PM
PD105-L037, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 320 zł

10. AM:PM
PD102-G008, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 46 x 35 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 350 zł

11. AM:PM
PD102-L009 , zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 320 zł
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1. AM:PM
PD106-U039, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 350 zł

2. AM:PM
PD106-U040, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 350 zł

3. AM:PM
PD106-U041, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 350 zł

4. AM:PM
PD107-G043, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 390 zł

5. AM:PM
PD107-G044, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena: od 390 zł

6. AM:PM
PD106-U038, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 390 zł
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1. AM:PM
PD104-U031, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł

2. AM:PM
PD104-U030, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł
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3. AM:PM
PD104-L026 , zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł

4. AM:PM
PD104-L025 , zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł

5. AM:PM
PD104-L027 , zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł

6. AM:PM
PD104-L028 , zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 370 zł

6

3

4 5

www.apart.pl



Hero
T2N958, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, głębokościomierz, 
wskaźnik temperatury powietrza, podświetlenie 
tarczy INDIGLO, szkło mineralne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.

Adventure Series  
Intelligent Quartz Depth Gauge
T2N958, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, głębokościomierz, wskaźnik 
temperatury powietrza, podświetlenie tarczy 
INDIGLO, szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 900 zł
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Przełomem w historii firmy było stworzenie w roku 
1950 niezniszczalnego modelu o nazwie Timex. Na 
dowód w prasie pojawiły się zdjęcia zamrożonego 
zegarka w tafli lodu lub przytwierdzonego do skorupy 
żółwia. Rozwój rynku reklam telewizyjnych w tamtych 
czasach zachęcił producenta do poddawania marki 
jeszcze bardziej wyrafinowanym próbom. Nakręcono 
więc materiały ukazujące nurkowanie z zegarkiem lub 
mycie go w zmywarce. Kiedy klienci przekonali się, że 
niezniszczalność czasomierza to nie tylko chwyt mar-
ketingowy, upodobali sobie model Timex. Jako, że stał 
się on flagowym zegarkiem firmy, zmieniła ona nazwę 
na Timex Corporation.
Dziś firma Timex swój sukces zawdzięcza przede 
wszystkim korzystaniu z potencjału ludzi pracujących 
na całym świecie. To  w  Pforzheim, w Niemczech, 
mieści się Centrum Projektowe Timex, w którym, z la-
boratoryjną precyzją, powstają 6-wskazówkowe me-
chanizmy Intelligent Quartz. Innowacyjność tej kolekcji 
polega na niemal nieograniczonej możliwości imple-

mentacji przeróżnych funkcji, sprawiając, że zegarek 
przestaje być tylko urządzeniem do pomiaru czasu, ale 
staje się platformą o cyfrowych możliwościach. 
Z kolei w sercu świata mody – włoskim Mediolanie 
tworzy Giorgio Galli – designer i projektant zegarków 
Timex. Kolekcja, którą Giorgio Galli ukochał i pielęgnu-
je w swojej pracowni jest Originals – marka doceniona 
przez miliony klientów na całym świecie, w tym rów-
nież w Polsce.
„Zegarki Originals utrzymane są w stylistyce retro  
– mody lat 80. XX wieku. Uwspółcześniona wersja 
tego nurtu jest bardziej delikatna. Ubrania są stono-
wane, dodatki, w tym biżuteria i zegarki, nie tak od-
ważne, a kroje bardziej kobiece” – mówi Giorgio Galli, 
Creative Director Timex. – „W naszych pracowniach 
wracamy do motywów Originals, gdyż jest to trend 
wciąż inspirujący”. 
Dziś Timex pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych marek na całym świecie, osiągając sprzedaż na 
poziomie 500 milionów czasomierzy.

 

historia marki ZacZyna się w 1854 roku, gdy w amerykańskiej nauga-
tuck Valley powstaje Zakład waterbury clock. okolice te w xix wieku 
naZywane były amerykańską sZwajcarią, Ze wZględu na licZne Zegarmi-
strZowskie prZedsiębiorstwa.
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1. Intelligent Quartz Depth 
T2N812, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 47 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, głębokościomierz, podświe-
tlenie tarczy INDIGLO, termometr, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena: od 900 zł

2. Intelligent Quartz World Time 
T2N942, zegarek męski, koperta stalowa, 
w kolorze złota o średnicy 40,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik czasu letniego 
i zimowego, podświetlenie tarczy INDIGLO, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena: od 680 zł

3. Intelligent Quartz
T2P276, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 700 zł

4. Intelligent Quartz 
T2P272, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 47 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena: od 800 zł
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5. Intelligent Quartz
T2N700, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, da-
townik, sekundnik, funkcja flyback, podświetlenie 
tarczy INDIGLO, szkło mineralne, pasek skórzany,
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 550 zł

6. Adventure Series Tide Temp Compass 
T2N738, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, kompas, wskaźnik pływów, 
podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena: od 660 zł

7. Adventure Series Tide Temp Compass
T2N740, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, se-
kundnik, kompas, wskaźnik pływów, podświetlenie 
tarczy INDIGLO, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena: od 600 zł

www.apart.pl
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1. Modern Originals Easy Reader
T2N790, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodo  szczelność  
do 30 m. Cena: od 230 zł

2. Modern Originals Easy Reader
T2N795, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodo szczelność  
do 30 m. Cena: od 230 zł

3. Modern Originals Easy Reader
T2N791, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 230 zł

4. Modern Originals Easy Reader
T2N789, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, podświetlenie tarczy INDIGLO, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 30 m. Cena: od 230 zł

5. Modern Originals Easy Reader 
T2N955, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, podświetlenie tarczy INDIGLO, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodo - 
szczelność do 30 m. Cena: od 230 zł

6. Premium Originals
T2P237, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 250 zł

www.apart.pl
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1. Everyday Dress Collection 
T2N824, zegarek damski, koperta metalowa
w kolorze złota o wymiarach 29 x 18,5 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 30 m. Cena: od 280 zł

2. Everyday Dress Collection 
T2N825, zegarek damski, koperta metalowa 
o wymiarach 29 x 18,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta metalowa, wodoszczelność 
do 30 m. Cena: od 280 zł

3. Everyday Dress Collection 
T2N840, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 22 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
metalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena: od 260 zł
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4. Style 
T2P230, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 33 mm, zdobiona cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena: od 380 zł

5. Style 
T2P231, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 33 mm, zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena: od 400 zł

6. Style 
T2P232, zegarek damski, koperta stalowa w kolo-
rze złota o średnicy 33 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena: od 430 zł

www.apart.pl
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1. Dress Chronograph
T2P059, zegarek damski, koperta metalowa  
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło mineralne, 
bransoleta metalowa, wodo szczelność do 50 m. 
Cena: od 420 zł

2. Style Kaleidoscope 
T2P041, zegarek męski, koperta metalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, podświe-
tlenie tarczy INDIGLO, szkło mineralne, bransoleta 
metalowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena: od 450 zł

3. Dress Chronograph 
T2P058, zegarek damski, koperta metalowa  
w kolorze złota o średnicy 36 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, podświetlenie tarczy INDIGLO, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. Cena: od 430 zł
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Dodatkowym atutem marki Peter Handmann, wyróż-
niającym ją na tle innych, jest oferta pasków wykony-
wanych na indywidualne zamówienie. Przyjęty w Peter 
Handmann model, skoncentrowany na Kliencie i jego 

wymaganiach, sprawił, że marka zdążyła już z po-
wodzeniem zaznaczyć swą obecność na rynku oraz 
zaistnieć w świadomości entuzjastów czasomierzy 
i dobrego stylu. 

wysokiej jakości paski w sZerokiej gamie wZorów, charakteryZujące 
się atrakcyjnym, klasycZnym wZornictwem oraZ beZkonkurencyjnym 
współcZynnikiem jakości do ceny. 
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2. Kadloo  
Panamerica IV
P04/K004, rotomat przeznaczony dla czterech 
zegarków, wykonany z drewna z wykończeniem 
imitującym makassar, regulacja prędkości i kierunku 
obrotów, ledowy wyświetlacz, wnętrze welurowe. 
Cena: od 4 250 zł

1. Buben&Zörweg 
Time Mover® Vantage 2
WW VAN2BPPB, rotomat o wymiarach  
245 x 188 x 224 mm, przeznaczony dla dwóch 
zegarków, wykonany ręcznie z drewna orzecho-
wego, szkło kryształowe, wnętrze wyściełane 
najwyższej jakości welurem. Cena: od 5 650 zł

2

1

Buben&Zörweg
W zegarmistrzowskim świecie można zasłynąć nie tyl-
ko dzięki wykonywaniu pięknych i precyzyjnych czaso-
mierzy na rękę. Buben&Zörweg zyskała uznanie dzięki 
akcesoriom dla kolekcjonerów. Buben&Zörweg to 
marka, której kolekcje są pod każdym względem wy-
jątkowe. Zarówno rotomaty, jak i wolnostojące zegary 
czy wielofunkcyjne urządzenia – wszystkie zapierają 
dech w piersiach jakością i aurą luksusu.

dla wsZystkich miłośników ZegarmistrZowskiego kunsZtu, apart oferu-
je atrakcyjne modele rotomatów – urZądZeń służących do podtrZymy-
wania chodu Zegarków automatycZnych, gdy nie są nosZone. Zapewnia 
to Zachowanie precyZji wskaZań, a także wydłuża żywotność mechani-
Zmu, dla którego prZestoje nie są wskaZane.

rotomaty

Kadloo
Rotomaty przygotowane specjalnie dla Apart przez 
szwajcarską markę Kadloo. Wyposażono je w za-
awansowany system umożliwiający wybór prędko-
ści i kierunku obrotów, indywidualnie ustawiany dla 
każdego umieszczonego w rotomacie czasomierza 
auto matycznego. Dopełnieniem praktycznego wymia-
ru jest elegancka, designerska oprawa, duży czytel-
ny wyświetlacz LCD oraz ekskluzywne wykończenie 
w trzech wariantach.

www.apart.pl



Słownik terminów

Antymagnetyczny – zegarek zabezpieczony przed wpływem 
ziemskiego pola magnetycznego.
Chronograf – zegarek analogowy (wskazówkowy) z wbudowa-
nym stoperem.
Chronometr – zegarek mechaniczny, który uzyskał certyfikat 
COSC na dokładność chodu. Badany zegarek ustawia się  
w pięciu położeniach i w co najmniej trzech zakresach tempe-
ratur oraz w kilku zakresach naciągnięcia sprężyny (25%, 50%, 
75% i 100%). Łącznie powstaje w ten sposób kilkaset punktów 
pomiarowych. Po wykonaniu pomiarów obliczane jest odchyle-
nie wypadkowe. Aby zegarek uzyskał atest, dokładność chodu 
musi mieścić się w zakresie od -2 do +8 sekund na dobę. 
COSC – skrót nazwy Szwajcarski Instytut ds. Testowania Chrono- 
metrów. Powołany w roku 1973 Instytut, z siedzibą w La-Chaux-
-des-Fonds, uprawniony jest do przeprowadzania badań  
i wydawania świadectw dla mechanizmów o wyjątkowej precyzji.
Ébauche – określenie używane w odniesieniu do niekomplet-
nych mechanizmów, nieposiadających wychwytu, balansu, 
włosa lub sprężyny napędowej.
FH – Federacja Stowarzyszeń Zegarmistrzowskich, wiodące 
stowarzyszenie handlowe zrzeszające szwajcarskich wytwór-
ców zegarków.

Wybór zegarka jest niezwykle ważny, ponieważ może 
wiele powiedzieć o charakterze i zainteresowaniach 
właściciela. Odpowiednio dobrany podkreśli osobowość 
i zrobi wrażenie na otoczeniu. Oferta zegarków jest 
ogromna, dlatego warto wiedzieć, czym się kierować, 
aby wybrać ten najlepszy dla nas.

Po pierwsze: Na jaką okazję?
Modna osoba nie może sobie pozwolić na uniwersalny 
zegarek „na każdą okazję”. Działa tu bowiem zasada, 
że „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”.  
Zegarek do pracy może być klasyczny i elegancki. Ten na 
randkę lub spotkanie ze znajomymi powinien mieć bar-
dziej ekstrawagancki charakter. Na wakacje natomiast 
warto zabrać czasomierz sportowy, którego dodatkowe 
funkcje sprawdzą się w ekstremalnych sytuacjach.

Kształt i wielkość koperty
Większość zegarków ma kopertę okrągłą lub prostokąt-
ną. Koperty nowoczesnych zegarków są dużo większe  
i masywniejsze, zarówno w zegarkach klasycznych, jak 
i tych sportowych, w których kryje się dodatkowo wiele 
nowych funkcji. Decyzja co do wielkości i grubości ko-
perty powinna być uzależniona m.in. od naszego nad-
garstka. Na potężnej dłoni niewielki zegarek może wy-
glądać mało atrakcyjnie.

Funkcja GMT – funkcja umożliwiająca równoczesne śledzenie 
czasu w drugiej strefie czasowej.
Ion Plating (PVD) – pokrywanie jonowe. Jest to nowoczesna 
metoda pokrywania stali wybranym kolorem, charakteryzująca 
się większą odpornością na ścieranie niż standardowa metoda 
galwaniczna.
Kaliber – określenie rozmiaru mechanizmu, zazwyczaj wyra-
żane w liniach paryskich (1 linia paryska = 2,256 mm); często 
stosowane przez wytwórców zegarków jako symbol danego 
mechanizmu.
Kamienie – stosowane jako łożyska w celu zmniejszenia 
zużycia w miejscach największego tarcia w mechanizmie.  
W zegarkach mechanicznych jest ich zazwyczaj 17-18. 
Dawniej używano naturalnych rubinów, obecnie stosuje się 
kamienie syntetyczne.
Koło wychwytowe – koło współpracujące z wychwytem; jego 
ruch obrotowy jest cyklicznie powstrzymywany przez wychwyt, 
a przerwy te zliczane są przez przekładnię mechanizmu chodu  
i zamieniane na wskazania czasu.
Komplikacja (ang. complication) – o zegarku, który poza 
pomiarem czasu posiada dodatkowe funkcje (np. alarm, 
fazy Księżyca, wieczny kalendarz, wskaźnik rezerwy chodu, 
stoper, repetier), mówi się że ma komplikacje. Określenie to 
używane jest zazwyczaj wyłącznie w odniesieniu do zegarków 
mechanicznych.

Kwarc – minerał, dwutlenek krzemu SiO
2
; jego krystaliczna 

postać wykorzystywana jest do wykonywania rezonatorów 
kwarcowych drgających pod wpływem zmiennego pola elek-
trycznego, od kilku tysięcy do kilku milionów razy na sekundę.
Limitowana seria – ściśle określona seria zegarków danego 
modelu, produkowanych zwykle dla upamiętnienia jakiegoś wyda-
rzenia, potwierdzona certyfikatem limitacji, w ilości przeważnie  
od 20 do 1000 egzemplarzy. Zegarki w limitowanych seriach  
z najlepszych manufaktur stanowią bardzo cenne ozdoby kolekcji.
Linie paryskie – stosowane do określania rozmiaru mechani-
zmu napędu, 1 linia paryska = 2,256 mm.
Luneta (ang. bezel) – pierścień okalający szkło zegarka  
i mocowany do koperty. Współcześnie jest to często pierścień 
obrotowy, zawierający rozmaite skale, umożliwiające, w za-
leżności od typu zegarka, np. odczyt drugiej strefy czasowej, 
prędkości pojazdu itd.
Mechanizm – serce każdego zegarka, urządzenie odmierza-
jące czas na zasadzie zliczania drgań mechanicznych wahadła 
lub balansu. Wyróżniamy następujące rodzaje mechanizmów: 
kwarcowy, mechaniczny, automatyczny, zasilany baterią 
słoneczną, o napędzie „hybrydowym”.
Mechanizm jumping hour – wskazuje pełne godziny w spe-
cjalnym okienku, minuty odczytuje się, korzystając ze standar-
dowej wskazówki, która okrążając w pełni tarczę, powoduje 
automatyczny przeskok cyfr w okienku godzinowym.

Koperty zegarków mogą być zdobione, np. wysadzane 
kamieniami szlachetnymi. W ramach powszechnego 
trendu projektanci proponują coraz większe zegarki nie 
tylko mężczyznom. Dziś zegarki męskie lub stylizowane 
na męskie noszą także kobiety. Szanujące się manu-
faktury i marki zegarkowe mogą pochwalić się bogatą 
ofertą dedykowaną wyłącznie dla kobiet. Bez trudu zna-
leźć można zegarki zdobione diamentami czy z tarczą 
z macicy perłowej.

Wygląd tarczy
Tarcza w dużym stopniu determinuje wygląd zegarka.  
To na niej kryje się większość funkcji zegarka oraz 
elementy, które go ozdabiają. Tarcza może być 
zamknię ta bądź z  tzw. otwartym sercem – open heart 
– co pozwala na ob ser wowanie fragmentu ukrytego 
wewnątrz mechanizmu. Na tarczy, zwanej też cyfer-
blatem, można znaleźć datownik, wieczny kalendarz, 
funkcje chronografu, wskaźnik faz Księżyca, wskaź-
nik rezerwy naciągu lub nawet suwak logarytmiczny. 
Na wygląd i styl tarczy duży wpływ ma też jej kolor.  

Mechanizm zegarka
Mechanizm zegarka to jego serce, najważniejsza i naj-
bardziej złożona część zegarka. Od jego skomplikowania 
i precyzji wykonania zależy dokładność chodu i nieza-

Vacheron Constantin  
Patrimony Traditionnelle Lady

Zegarek to atrybut prawdZiwego mężcZyZny. dla kobiety jest oZdobą, nicZym biżuteria.  
już dawno prZestał pełnić jedynie swoją podstawową funkcję – odmierZania cZasu.  
jest symbolem prestiżu, bywa też kryterium oceny nasZego statusu, cZy stylu życia.

Ekspert w zegarkach
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wodność dodatkowych funkcji, zwanych też komplika-
cjami. Można wybrać pomiędzy zegarkiem mechanicz-
nym, automatem lub kwarcowym. 
Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie to modele, 
w których mechanizm zasilany jest poprzez nakręcanie 
(napięcie) sprężyny. Modele mechaniczne można roz-
poznać, przyglądając się pracy sekundnika – pomiędzy 
sekundami jest kilka faz skoku. Te zegarki można też 
rozpoznać nakręcając sprężynę – występuje wtedy wy-
raźny opór. 
Zegarki mechaniczne z automatycznym naciągiem, 
czyli takie, które zasilane są dzięki sprężynie, ale nie 
wymagają nakręcania. Funkcję tę spełnia wahnik, który 
nakręca zegarek automatycznie, gdy np. po ruszamy ręką 
nosząc zegarek. Cechą charakterystyczną zegarków au-
tomatycznych jest szum związany z ruchem wahnika, 
który można usłyszeć po gwałtownym ruchu zegarkiem.
Dokładność chodu w zegarkach mechanicznych z certy-
fikatem chronometru wynosi od -3 do +12 sekund/dobę, 
a w pozostałych dobrej jakości to +/-20 sekund/dobę.
Zegarki kwarcowe to zegarki, w których mechanizm 
zasilany jest energią z baterii. Najprostszą metodą roz-
poznania tego typu zegarka jest odczytanie informacji  
z tarczy lub przyjrzenie się pracy sekund nika (wska-
zówka sekundnika przeskakuje o pełną sekundę).  
Dokładność takich zegarków wynosi w bardzo dobrych  
modelach: +/-9 sekund/miesiąc, w dobrych i przecięt-
nych: +/-20 sekund/miesiąc.

Szkło
Szkło chroni tarczę zamkniętą w kopercie zegarka.  
To, z czego jest wykonane, ma szczególne znaczenie  
w zegarkach sportowych, które bardziej niż klasyczne  
czasomierze do garnituru, narażone są na zarysowania. 

Stosowane są następujące rodzaje szkła: 
Hesalitowe – zrobione z utwardzonego i oczyszczonego 
chemicznie polipropylenu (plastiku). Mają niską odpor-
ność na zarysowania. Twardość w skali Mohsa: ok. 1.
Mineralne – to dobrej jakości szkła wyprodukowane na 
bazie krzemu. Twardość w skali Mohsa: od 4 do 5. Dość 
wysoka odporność na zarysowania.
Szafirowe – szkła produkowane z syntetycznego szafiru 
o twardości zbliżonej do szafiru naturalnego i podwyż-
szonej odporności na zarysowania (twardość w skali 
Mohsa: od 7 do 9). Powszechnie stosowane w  zegar-
kach wyższej klasy.

Wodoszczelność zegarków
Wodoszczelność zegarka oznacza się symbolem WR (Wa-
ter Resistant) i podaje w atmosferach, barach lub me-
trach. Jest szczególnie istotna w zegarkach sportowych. 
Wodoszczelność wyraża odporność zegarka na jego 
kontakt z wilgocią i wodą. Ważne jest, aby zapoznać się  
z klasą wodoszczelności zegarka oraz w jakich warun-
kach może być użytkowany.
Waterproof – oznacza, że zegarek jest odporny jedynie 
na drobne zachlapania.
WR 3 ATM (30 m) – oznacza odporność na zachlapania.
WR 5 ATM (50 m) – oznacza, że zegarek jest odporny na 
zachlapania, kąpiel itp. 
WR 10 ATM i więcej (100 m) – oznacza, że zegarek jest 
przystosowany do pływania i nurkowania.

Marka zegarka
Na koniec o tym, co dla wielu jest najważniejsze. Marka 
zegarka. To za nią najczęściej płacimy fortunę, chcąc 
mieć na nadgarstku czasomierz, który wzbudzi za-
zdrość i zachwyt. To marka kryje w sobie historię i to ona  

Repetier (ang. repeater) – sygnalizacja dźwiękowa aktualnego 
czasu (godziny lub kwadransa).
Retrograde (z ang. „poruszający się wstecz”) – wskazówka, 
która poruszając się po wycinku okręgu, po dojściu do końca 
skali wraca na jej początek.
Rotomat – praktyczne urządzenie do automatycznego 
nakręcania zegarka mechanicznego, działające na zasadzie 
nieustannego wprowadzania w ruch jego mechanizmu. Zegarki 
mechaniczne mają określoną rezerwę chodu, dlatego też 
nienoszony model najlepiej przechowywać w rotomacie, by 
zapobiec całkowitemu zatrzymaniu się zegarka.
Shock-resistant (wstrząsoodporny) – zegarek może zostać 
uznany za odporny na wstrząsy, jeżeli po upadku na twardą 
powierzchnię z wysokości 1 m nie zatrzyma chodu lub jeżeli 
dzienne tempo jego chodu nie zmieni się o więcej niż 60 sekund.
Skeleton watch (z ang. szkieletowy) – zegarek, w którym za 
wyjątkiem pierścienia godzinnego usunięto większość elemen-
tów tarczy, tak by widoczny był mechanizm zegarka. Często  
w zegarku szkieletowym także dekiel wykonany jest  
z przezroczystego materiału.
Split-second (ang.) – typ chronografu z podwójną wskazówką 
stopera, służącą do dokonywania pomiarów międzyczasów.  
W praktyce, po uruchomieniu stopera obie wskazówki 
przemieszczają się wokół tarczy razem, jednakże w dowolnym 
momencie można zatrzymać jedną z nich, nie przerywając bie-

gu drugiej. Po odczytaniu międzyczasu i zwolnieniu zatrzymanej 
wskazówki dogania ona tę, która pozostała w ruchu.
Sprężyna napędowa – twarda i elastyczna taśma metalowa 
gromadząca energię poprzez nawinięcie na wałek, sprężyna 
stanowi siłę napędową przekładni chodu mechanizmu 
zegarkowego.
Swiss Made – określenie, którego stosowanie regulowane 
jest przez prawo szwajcarskie. Można je stosować wyłącznie 
w przypadku zegarków spełniających określone kryteria: 50% 
części takiego zegarka musi być wyprodukowanych w Szwaj - 
carii, musi być on zmontowany, wykończony i sprawdzony  
w Szwajcarii.
Tachometr (prędkościomierz) – system pomiaru umieszczony 
na pierścieniu lub wokół tarczy; służy do obliczania prędkości  
w milach lub w kilometrach na godzinę.
Tourbillon (z franc. „trąba powietrzna”) – urządzenie mające 
na celu zwiększenie precyzji chodu zegarka, poprzez niwelo-
wanie wpływu grawitacji na mechanizm balansu. W zależności 
od stopnia komplikacji urządzenia, tourbillon dokonuje pełnego 
obrotu w ciągu 60 sekund, wokół własnej, lub więcej niż jednej 
osi. Ten skomplikowany mechanizm stosowany jest w drogich 
i luksusowych zegarkach. Często tourbillon pełni jednocześnie 
rolę wskazówki sekundowej, dlatego jest wyeksponowany dla 
podkreślenia wyposażenia zegarka w to prestiżowe urządzenie.
Wieczny kalendarz – mechanizm kalendarza przystosowujący 

się automatycznie do zmiennej liczby dni w miesiącu oraz lat 
przestępnych. Zapewnia nieprzerwaną pracę aż do 28 lutego 
2100 roku.
Wodoszczelność zegarków (WR) – pojęcie oznaczające  
odporność zegarka na ciśnienie mierzone w atmosferach 
(ATM), albo na dopuszczalne zanurzenie na określoną głębo-
kość mierzoną w metrach (m). Należy pamiętać, że aby przeli-
czyć liczbę atmosfer na metry, należy ją pomnożyć przez 10.
Wskaźnik rezerwy chodu (ang. power reserve indicator) 
– wskazówka lub okienko pokazujące liczbę godzin pracy 
zegarka, jaka pozostała do czasu jego zatrzymania. 
Zawór helowy – zawór znajdujący zastosowanie przede 
wszystkim w zegarkach dla nurków, którzy spędzają dużo 
czasu w kapsułach nurkowych i na stacjach głębinowych, 
gdzie – aby ułatwić oddychanie – powietrze jest wzbogacane 
helem. Hel, nieszkodliwy dla zdrowia gaz obojętny, posiada 
zdolność przenikania do koperty zegarka (np. przez uszczelki), 
ale niestety nie jest w stanie przez nie uchodzić na zewnątrz. 
Aby dać ujście nadmiernemu ciśnieniu, na kopercie należy 
odkręcić ciśnieniowy zawór helowy. Zaworu tego nie powinno 
się otwierać w wodzie ani pod wodą.
Zegarek kontrolowany sygnałem radiowym – zegarek 
kwar cowy odbierający sygnał radiowy transmitowany z niezwy-
kle dokładnego zegara atomowego i używający tego sygnału do 
korekty pokazywanego czasu.

IWC Schaffhausen  
Aquatimer Deep Two

stanowi o charakterze noszonego przez nas zegarka.  
W przypadku znakomitych szwajcarskich manufaktur, na 
markę pracowały pokolenia zegarmistrzów, przekazując 
sobie tajniki precyzyjnego konstruowania mechanizmów. 
Dlatego decydując się na konkretną markę pamiętajmy, 
że nie wybieramy tylko zegarka, który odmierza czas, 
wybieramy też określoną historię, wizerunek oraz prestiż 
i jakość.
W salonach Apart oferujemy szeroki wybór marek – od 
tych najbardziej ekskluzywnych, o światowej renomie, 
po niezawodne, ale dostępne cenowo. Miejsce zakupu 
zegarka jest istotnym czynnikiem. Wyłącznie wiarygodny 
przedstawiciel dysponujący eksperckim zapleczem jest 
w stanie zapewnić najlepsze doświadczenie zakupowe 
oraz profesjonalny serwis i obsługę posprzedażową.
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