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1.

Zenith Heritage
Ultra Thin

Omega Seamaster Planet
Ocean 600M GoodPlanet

Model „Planet Ocean” zyskał sławę za
sprawą Jamesa Bonda. Twarzą zegarka od
lat jest także aktor George Clooney.
W 2013 roku kultowa Omega doczekała się
kolejnej odsłony – w modnym, niebieskim
kolorze, nawiązującym do działalności
fundacji GoodPlanet, której konto zasili
część dochodu ze sprzedaży zegarka.
Dzięki dodatkowej wskazówce GMT
– pozwalającej odczytać czas w drugiej
strefie czasowej – będzie on doskonałym
kompanem podróżnika. Z kolei zastosowane
rozwiązania technologiczne zaowocowały
wydłużoną do 4 lat gwarancją. Nową Planet
Ocean można kupić w zestawie ze stalową
bransoletą lub na gumowym pasku.

2.

TAG Heuer Carrera 1887 JAcK Heuer Edition

W 1963 R. Jack W. Heuer rozpoczął pracę nad chronografem,
który miał służyć kierowcom i miłośnikom sportów
motorowych – Carrerą. Świętująca w tym roku 50. urodziny
linia – jak pokazał czas – jest jedną z najpopularniejszych
w ofercie TAG Heuera. Za inspirację dla nazwy nie posłużyło
Porsche 911, lecz rozgrywany na terenie Meksyku rajd
Carrera Panamericana. Natomiast cyfra 1887 nawiązuje do
mechanizmu Edouarda Heuera z tego właśnie roku.

www.swatchgroup.com

Cena: 25 340 zł

Czas

www.jubitom.pl

44 forbes gwiazdka

IWC Ingenieur

2013 to w manufakturze IWC rok
najbardziej „technicznej” kolekcji
– Ingenieur. Wśród debiutujących
„inżynierów” znajdziemy modele
bardzo skomplikowane, z licznymi
dodatkowymi funkcjami, jak
np. wieczny kalendarz, ale
również nieco prostsze jak
Ingenieur Automatic – stalowy
„trzywskazówkowiec” w niedużej
kopercie (40 mm). Jego mechanizm
zamknięto w dodatkowej
obudowie z miękkiego metalu,
która zapewnia ochronę przed
działaniem pól magnetycznych.

FoT.: materiały prasowe

Ś

specjalizujących się w sprzedaży czasomierzy
znajdziemy propozycje dla fanów różnych dyscyplin sportu, klasycznej elegancji i sztuki oraz
tych, którzy chętnie podążają za modą i śledzą
co noszą gwiazdy. Pamiętajmy, by przed zakupem spróbować lepiej poznać zwyczaje i styl
życia właściciela, tak aby nasz prezent okazał
się dopełnieniem jego wizerunku i jak najczęściej gościł później na nadgarstku.
Tomasz Kiełtyka

Cena: od 15 930 zł

4.

nie istnieje model idealny dla wszystkich. Dobór zegarka to sztuka
równie trudna, co wybór odpowiedniej biżuterii dla kobiety.
Efekty świątecznej decyzji będą jednak cieszyć przez lata.
czy karp na wigilijnym stole. Zwykle wybieramy drobne przedmioty, wychodząc z założenia, że im więcej niespodzianek wręczymy tym
spora szansa, że któraś z nich ostatecznie trafi
w preferencje obdarowanego . W tym roku
proponuję zmianę przyzwyczajeń i postawienie na jedną, droższą, bardziej konkretną
rzecz, która będzie nie tylko odzwierciedleniem naszej znajomości jego gustu, ale stanie
się prezentem niemal na całe życie. W salonach

www.apart.pl

Cena: 26 010 zł (góra) i 18 700 zł

prezentów
więta to czas dawania i otrzymywania.
W tym sezonie poszukiwanie prezentu
dla mężczyzn warto rozpocząć od salonów zegarkowych. Odpowiednio
dobrany czasomierz nie tylko podkreśli
status, styl oraz osobowość właściciela, ale będzie towarzyszył mu przez długie lata odmierzając czas do kolejnych wyjątkowych chwil.
Gorączka zakupów świątecznych upominków towarzyszy nam podobnie jak choinka,

Firma z Le Locle znana jest wielu
osobom głównie za sprawą
sponsoringu skoku, który
z wysokości 39.045 metrów
blisko rok temu wykonał
Felix Baumgartner. W tym
komentowanym szeroko
w mediach wyczynie na
nadgarstku towarzyszył mu
zegarek Zenith Stratos.
Na prezent gwiazdkowy
proponuję jednak
model z kolekcji
Heritage – Ultra Thin.
Ze swoimi wymiarami
(40mm) i ascetyczną wręcz
tarczą, idealnie sprawdzi się
na nadgarstku osoby na co
dzień noszącej garnitur.
Wersja z kopertą wykonaną
ze stali nie zrujnuje przy tym
portfela…

www.wkruk.pl

Cena: od 26 020 zł
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5.

Baume Mercier Clifton
1830
Prosty i elegancki. Nieco przypomina
staroświeckie zegarki jakie znamy
z nadgarstków naszych dziadków.
Rewelacyjnie prezentuje się zwłaszcza
w wersji ze złotą kopertą o średnicy
42mm oraz pięknie zdobionym
(wzorem „Côtes de Genève”
i groszkowaniem) mechanizmem
La Joux-Perret. Po pełnym
nakręceniu może pracować
bez przerwy przez 90 godzin
www.apart.pl

Cena (za sztukę): 10 760 zł

7.

6.

TISSOT Heritage Navigator
160th Anniversary

Dedykowany 160. urodzinom marki
Tissot model Heritage, to świetny
design w stylu vintage plus komplikacja
worldtime umożliwiająca odczyt czasu
w 23 strefach czasowych jednocześnie.
Zegarek ma 43mm średnicy
i jest dostępny w dwóch wersjach
kolorystycznych tarczy: czarnej i srebrnej.
Osoby zwracające uwagę na precyzję
docenią certyfikat chronometru COSC,
który gwarantuje większą dokładność
pracy mechanizmu napędzającego
zegarek.

Montblanc Nicolas Rieussec
Rising Hours

Mało kto wie, że prócz pięknych piór
Montblanc produkuje ciekawe zegarki.
Wielbicielom chronografów i unikatowych
rozwiązań polecam model Nicolas Rieussec
Rising Hours. Jego obrotowe, pełniące rolę
„wskazówek” stopera dyski to rozwiązanie
rzadko spotykane, a bardzo efektowne
i… hipnotyzujące. Także wskazanie
godzin nie jest standardowe – tarcza
z odpowiadającymi im cyframi przeskakuje
co 60 minut (tzw. jumping hour).
Ze zdobionego cyferblatu odczytamy
również dzień tygodnia i datę.
www.nobleplace.pl

Cena: od 41 000 zł

www.swatchgroup.com

8.

Breitling Navitimer 01
Navitimer jest jednym z tych zegarków, które – za
sprawą charakterystycznego designu – albo się
kocha, albo nienawidzi. To także ikona Breitlinga
należąca do najbardziej rozpoznawalnych
chronografów na świecie. Liczne skale
na tarczy czasomierza docenią głównie
miłośnicy lotnictwa, z którym marka jest
mocno kojarzona. Breitlingi można zauważyć
na nadgarstkach ambasadorów marki – Johna
Travolty i Davida Beckhama.
www.apart.pl

Cena: od 27 510 zł

Cena: 5 010 zł

