STYL

3.

Z E G A R K I

1.

ZENITH EL PRIMERO
ROLLING STONES

ORIS BIG CROWN
PROPILOT ALTIMETER

Świętująca w tym roku 110. urodziny
firma Oris zaprezentowała niedawno
pierwszy na świecie zegarek
z automatycznym naciągiem
oraz zintegrowanym mechanicznym
wysokościomierzem. Moduł
z modelu Altimeter ucieszy
z pewnością nie tylko pilotów,
ale i osoby uprawiające wspinaczkę.
Aktualną wysokość – po odkręceniu
jednej z koronek – można odczytać
dzięki wykonanej z włókna
węglowego żółtej wskazówce
i przypisanej jej skali wyrażonej
w metrach lub stopach.
Cena: 12 290 zł

2.

OFFICINE PANERAI PAM00560

Officine Panerai to marka, której zegarki wykorzystywała
przez długi czas włoska marynarka wojenna, dopiero
od lat 90. minionego stulecia trafiły do normalnej sprzedaży.
Tegorocznego modelu z linii Luminor, dzięki
charakterystycznej dla Panerai osłonie koronki,
nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym czasomierzem.
Prosta i niezwykle czytelna tarcza o strukturze „kanapki”
(w górnej części wycięto otwory na cyfry, przez które
widać dolną warstwę pokrytą substancją świecącą)
świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie stroju casual,
a mechanizm in-house wymaga nakręcania
jedynie raz na osiem dni.
Cena: ok. 26 000 zł

CZAS

4.

WYJĄTKOWY
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z pewnością dowód na to, że zegarki – uważane za jedyną męską ozdobę – cieszą się sporym
zainteresowaniem.
Proponujemy przegląd nagradzanych modeli i tegorocznych nowości, które zyskały
status bestsellerów. Wśród nich między innymi: „niezniszczalny” Victorinox, sprawdzający

się niemal w każdych ekstremalnych warunkach, Longines, Omega, TAG Heuer i Tudor,
czyli odświeżone klasyki w nowych odsłonach, oraz Zenith El Primero, zegarek dla fanów prawdziwego rock and rolla.
TOMASZ KIEŁTYKA
chronos24.pl

FOT.: MATERIAŁY PRASOWE
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VICTORINOX I.N.O.X.
Model kwarcowy, który charakteryzuje
ogromna wytrzymałość – pozytywnie
przeszedł ponad 130 testów.
Zegarek przetrwał między innymi
przejazd ważącym 64 tony czołgiem,
upadek z wysokości 10 metrów
na betonową płytę, poddanie
przeciążeniom rzędu 12G, ekstremalne
temperatury (-60 stopni oraz
+160 stopni Celsjusza), dwie godziny
w zmywarce oraz burzę piaskową.
To idealny model dla aktywnych.
Znany z produkcji szwajcarskich
scyzoryków Victorinox świętuje w tym
roku 130. urodziny. To właśnie
na tę okazję stworzono I.N.O.X.
Cena: ok. 1790 zł

IDEALNY CZASOMIERZ NIE ISTNIEJE. PRZYNAJMNIEJ NIE Z PERSPEKTYWY GUSTU
I POTRZEB JEGO POTENCJALNEGO WŁAŚCICIELA. DOBÓR ZEGARKA TO SZTUKA.
BYĆ MOŻE JEDNAK DZIĘKI ZAPREZENTOWANYM NOWOŚCIOM
EFEKTY ŚWIĄTECZNEJ DECYZJI BĘDĄ CIESZYĆ PRZEZ LATA

ztuka zegarmistrzowska potrafi zaskakiwać. I to nie tylko właścicieli zasobnych portfeli. Na rynku pojawia się
coraz więcej ciekawych zegarków,
które czasem kosztują mniej niż porządny garnitur. Przybywa też marek do tej
pory na polskim rynku nieobecnych. To

Firma Zenith nawiązała
współpracę z weteranami rocka
– grupą The Rolling Stones.
Cieszącemu się niesłabnącą
popularnością zespołowi
dedykowano limitowaną wersję
modelu El Primero Chronomaster
1969. W nowej odsłonie
zegarka, na dolnym
liczniku 12-godzinnego
stopera, wylądował znak
rozpoznawczy Stonesów
– czerwone usta
z językiem.
Za zaprojektowanym
w 1971 roku logotypem
„Tongue and Lip Design”
stoi John Pasche. To m.in. ten
drobny detal odróżni limitowaną
do 250 sztuk edycję od wersji
standardowej.
Cena: ok. 35 000 zł
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5.

STYL
Z E G A R K I

TUDOR HERITAGE BLACK BAY
„MIDNIGHT BLUE”
Firma Tudor od kilku lat przeżywa renesans,
oferując świetnie zaprojektowane
i wykonane zegarki w dobrych cenach.
Tegoroczna nowa odsłona modelu Heritage
Black Bay otrzymała niebieskie akcenty
i jest określana mianem „Midnight Blue”.
Tudor to marka należąca do Rolexa. Obie
firmy różni m.in. rodzaj wykorzystywanych
mechanizmów. Rolex korzysta z rozwiązań
opracowanych i produkowanych
we własnym zakresie, a Tudor z tańszych,
wykorzystywanych powszechnie
przez wiele marek, jak na przykład ETA.
Cena: ok. 10 000 zł

6.

7.

Moda na odkurzanie archiwów
i przywracanie do życia ciekawych
modeli historycznych trwa w najlepsze
już od lat. Longines wpisuje się w ten
trend. Heritage 1935 to zegarek,
który w oryginale powstał w 1935
roku, jako model przeznaczony dla
czechosłowackich sił powietrznych.
Wersja A.D. 2014 otrzymała
42-milimetrową polerowaną kopertę
ze stali w kształcie poduszeczki,
z charakterystycznym karbowanym
bezelem. Jak na zegarek dla pilotów
przystało, tarcza jest czarno-biała
i bardzo czytelna.
Cena: 6500 zł

Kopertę zegarka o średnicy 41 mm
– w zależności od wersji – wykonano
ze stali, tytanu, złota, platyny lub ich
połączenia. Za pracę czasomierza
odpowiada antymagnetyczny mechanizm
Master Co-Axial. Warto pamiętać,
że mały magnes (np. z zatrzasku etui na
tablet) przyłożony do mechanizmu
zegarka potrafi zatrzymać jego
pracę. W skrajnych przypadkach
czasomierz może ulec uszkodzeniu.
Nowe materiały użyte przez Omegę
do stworzenia elementów mechanizmu
eliminują ten problem.
Cena: ok. 28 000 zł

LONGINES HERITAGE 1935

OMEGA SEAMASTER 300

8.

Twin-Time to model, który docenią
osoby często podróżujące.
Za pomocą dodatkowej, zakończonej
grotem wskazówki zegarek pokaże
nam „czas domowy”. Ten lokalny
– w strefie, w której obecnie
przebywamy – odczytamy z kolei
ze „standardowych” wskazówek.
Wersja z 2014 roku ma 41 mm średnicy
i jest wodoodporna do 100 metrów.
Cena: 11 930 zł
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TAG HEUER CARRERA
CALIBRE 7 TWIN-TIME

