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Jak kupić idealny

zegarek?

była głównie elektronika i maszyny. Wyłącznie zegarki mechaniczne, do pracy
wykorzystujące zasady mechaniki, postrzegane są jako te godne zainteresowania. W ich tworzenie nadal w dużej części
zaangażowani są ludzie. Proces powstawania niektórych werków, szczególnie tych
z komplikacjami (dodatkowymi funkcjami
czasomierza) zajmuje nawet kilka lat, co
oczywiście znajduje później odzwierciedlenie w cenie. Można jednak kupić przyzwoite zegarki mechaniczne już za kilka
tysięcy złotych, np. Longines Conquest
Heritage. Z pewnością jest to wydatek,
który szybko da się docenić. Codzienne
obcowanie z przedmiotem, będącym jednym z ostatnich wytworów artystycznej,

rzemieślniczej pracy, zepchnie na dalszy
plan każdy nowoczesny, elektroniczny
wynalazek.

Okazja czyni mistrza

Dawniej przekraczając próg salonu z zegarkami, wystarczyło podać sprzedawcy
informacje o posiadanym budżecie i okazji, na jaką zegarek miał pasować. Współcześnie to zwykle za mało. Przede wszystkim ze względu na bogactwo oferty, ale
także na fakt coraz bardziej akceptowanego przełamywania konwencji, a więc np.
noszenia modelu sportowego do eleganckiego garnituru, czy masywnego zegarka
męskiego na damskim nadgarstku. Moda
faktycznie daje nam coraz większą dozę
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ODPOWIEDNIO DOBRANY ZEGAREK MOŻE POWIEDZIEĆ
NAPRAWDĘ SPORO O WŁAŚCICIELU. NIE TYLKO O JEGO
GUŚCIE I POSIADANYCH PASJACH, ALE TAKŻE O STATUSIE
MATERIALNYM, STYLU ŻYCIA I OSOBOWOŚCI.

w

czasach, kiedy precyzyjną godzinę pozwalają nam odczytać niemal wszystkie urządzenia – z telefonem komórkowym na
czele – zegarek przestał być postrzegany
jako przedmiot służący wyłącznie do tego
celu. Dzisiaj patrzymy na niego jak na luksusowy dodatek, piękny przedmiot pozwalający się wyróżnić i podkreślić nasz wize-
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W 2014 roku przypadają 60. urodziny linii
Conquest. Z tej okazji Longines przygotował
limitowaną edycję na wskroś klasycznych
zegarków Conquest Heritage 1954–2014.

runek. Dla mężczyzn to również jedyny
powszechnie akceptowany – poza obrączką – rodzaj biżuterii. Nic zatem dziwnego, że budzi tyle emocji i nie pozwala
przejść obojętnie obok wystaw sklepowych
prezentujących coraz to nowsze modele.
W mojej ocenie zakup konkretnego egzemplarza można również potraktować
jako szansę na dobrą inwestycję. Z jednej
strony w swoje samopoczucie, a z drugiej
– w przedmiot, który będzie nam służył
długie lata.

Elektronika czy mechanika?

Wybierając zegarek, w pierwszej kolejności
warto zastanowić się nad „sercem”, czyli mechanizmem odpowiadającym za jego pracę.
Najpopularniejsze i zarazem najtańsze są zegarki kwarcowe, których działanie opiera się
na zjawiskach elektrycznych. I chociaż ich
wskazania czasu są bardzo dokładne, w świecie prawdziwego zegarmistrzostwa praktycznie się nie liczą. Dlaczego? Traktowane
są jako przedmioty „bez duszy” zasilane baterią, w których powstanie zaangażowana

INWESTYCJA
NA LATA

WARTO ODŁOŻYĆ
NA ZEGAREK WYŻSZĄ SUMĘ. TO INWESTYCJA, KTÓRĄ
KIEDYŚ ODZIEDZICZĄ
NASZE DZIECI.

swobody, choć jeśli nie jesteśmy skłonni do
eksperymentów, nadal spokojnie możemy
trzymać się tradycji. Zasadniczo czasomierze możemy podzielić na: klasyczne,
sportowe, casual, fashion i biżuteryjne.
Najbezpieczniej posiadać w swojej kolekcji
co najmniej dwa rodzaje: klasyczny oraz
sportowy lub casual. Pierwszy będzie nam
towarzyszył przy bardziej oficjalnych okazjach, drugi podczas np. weekendowych
wypadów czy uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej.

Klasyczne rozdanie

Doskonałym przykładem klasycznego
podejścia jest produkowany przez markę Frederique Constant model Slimline
Moonphase Manufacture. Na rynku zadebiutował rok temu. Charakteryzuje się
okrągłą, stalową lub złotą kopertą, wskazaniem aktualnej fazy Księżyca, analogowym datownikiem oraz paskiem wykonanym ze skóry aligatora. Tę samą rodzinę,
ale z wyższej półki cenowej, reprezentuje
manufaktura Jaeger Le-Coultre i jeden
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z najbardziej ponadczasowych zegarków:
Reverso. Legendarny czasomierz z „odwracaną” kopertą został wykreowany dla
graczy w polo. Czysta forma, geometryczne wzory inspirowane stylem Art Deco
już od ponad 80 lat trafiają w gusta wymagających klientów obu płci. Równie
eleganckim wyborem już tylko dla Pań jest
linia Ladymatic marki Omega. Złote i stalowe koperty, polerowany lub wysadzany
diamentami bezel, różne warianty tarczy
sprawiają, że zegarek może się spodobać
zarówno zdeklarowanym minimalistkom,
jak i miłośniczkom bardziej biżuteryjnych
rozwiązań.

Sportowy charakter

Zegarki sportowe zwykle nawiązują historią
lub posiadanymi funkcjami do określonej
dyscypliny. Niemal każda z nich ma swoich
mniej lub bardziej licznych przedstawicieli.
Na ogół są bardziej masywne, w ostrzejszych
kolorach, wykonane z materiałów odporniejszych na uszkodzenia. Najczęściej na bransoletach lub gumowych paskach wykonanych
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nografów na świecie: Navitimer. Ten ostatni
może być wyposażony dodatkowo w funkcję
GMT pozwalającą śledzić czas w drugiej strefie czasowej.

Wielozadaniowiec

Przy ograniczonym budżecie warto zastanowić się nad rozwiązaniem kompromisowym,
wybierając zegarki, które sprawdzą się niemal
w każdej sytuacji, zarówno biznesowej, jak
i mniej formalnej. Są to najczęściej czasomierze kultowe, ikony i zarazem flagowe modele
najbardziej popularnych marek. Z całą pewnością w tej kategorii można umieścić Omegę
Seamaster Planet Ocean – zegarek samego
Jamesa Bonda. Klasyczny i bardzo modny
„diver”. Podobnie jak model Monaco, pro-

Jaeger-LeCoultre Reverso - zegarek o dwóch
twarzach.

Frederique Constant – klasyczny design i perfekcyjny
mechanizm w dobrej cenie.
A. Lange
& Sohne to
obok Patek
Philippe,
Vacheron
Constantin
i Audemars
Piguet manufaktura
uważana za
najlepszą
na świecie.
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między innymi z kauczuku. Najpopularniejsze w tej kategorii są czasomierze projektowane w założeniu dla nurków, tzw. divery.
Ciekawym wyborem w tym segmencie jest
zeszłoroczny debiutant ScubaTec marki Carl
F.Bucherer. Wodoszczelny do 500 m ze stalową kopertą o średnicy 44,6 mm i charakterystycznym zdobieniem faktury tarczy. Inną
propozycją może być Ulysse Nardin Marine
Diver, dostępny również w wersji dedykowanej paniom. Fanów lotnictwa z pewnością
zainteresują marki IWC i Breitling, produkujące – odpowiednio – modele Big Pilot’s
i jeden z najbardziej rozpoznawalnych chro-
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dukowany przez Tag Heuera. Kwadratowy
chronograph noszony przez legendarnego
Steve’a McQueena. Kawałek historii za bardzo przyzwoitą cenę. No i oczywiście Rolex
Submariner, najbardziej rozpoznawalny, najbardziej uniwersalny, pożądany i zarazem kopiowany zegarek świata. Świetna lokata kapitału sama w sobie, osiągająca równie wysokie
ceny na rynku wtórnym.
Mechaniczny markowy zegarek pasuje każdemu, zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie.
Rozsądnie dobrany dziś z pewnością pozostanie z nami przez następne kilkadziesiąt lat.

Ulysse Nardin – w stylistyce zegarków widać liczne
nawiązania marynistyczne. Logo marki stanowi
charakterystyczna kotwica.
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