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2. Zegarek damski
VACHERON CONSTANTIN ÉGERIE MOON PHASE to szczypta 
biżuteryjnego szyku z dodatkiem mechanicznej magii: komplikacja faz 
Księżyca uchodzi za najbardziej poetycką.

3. Zegarek klasycZny
JAEGER-LE COULTRE MASTER ULTRA THIN KINGSMAN KNIFE to 
klasyczna elegancja: złota, płaska koperta z nietypowo umiejscowioną 
koronką. Stworzony dla elegantów nie tylko z Savile Row.

4. Zegarek Z komplikacjami
A. LANGE & SOHNE ZEITWERK MINUTE REPEATER - repetycja 
minutowa uznawana jest za najtrudniejszą do wykonania. Zegarek 
ponadto wskazuje godziny i minuty za pomocą odpowiednio 
przeskakujących dysków. Co za wygląd!

5. Zegarek sportowy
OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH 321 „ED WHITE” - 
inspirowany modelem kultowego Speedmastera, w którym Edward White 
- amerykański astronauta - w 1965 r. dokonał wyjścia w otwartą przestrzeń 
kosmiczną.

6. Zegarek do 10 000 pln
DOXA SUB 300 „CARRIBEAN” - to bardzo udana reedycja zegarka, 
który zadebiutował w drugiej połowie lat 60., a w nowej odsłonie łączy 
styl vintage z mechaniką certyfikowaną przez COSC.

7. wybór internautów
CERTINA DS PH 200 „BLUE” - kolejną, ulepszoną wersję divera Certiny 
utrzymano w stylistyce vintage, stawiając przy tym na nowocześniejsze 
materiały. Dobra jakość i ponadczasowy design spotkały się z uznaniem 
Internautów.

Portal CH24.PL już po raz 11. nagrodził
najciekawsze zegarkowe premiery 

ostatnich 12 miesięcy.   

2

1

5

1. grand priX - Zegarek roku
BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON 

CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC jest rekordowo 
płaski, tytanowa koperta ma raptem 7,4 mm, a mieści w sobie 

bardzo skomplikowany mechanizm. 

Chociaż 2020 rok z wiadomych przyczyn ograniczył liczbę premier 
zegarkowych, to i tak nowości na rynku nie brakowało. Do tytułu najlepszych 
pretendowało łącznie 60 modeli z różnych segmentów cenowych  
w kategoriach: zegarek klasyczny, zegarek sportowy, zegarek damski, zegarek 
z komplikacjami, innowacja w zegarmistrzostwie oraz zegarek do 10 000 zł.

W wyniku głosowania wyłoniono laureatów i przyznano okolicznościowe 
statuetki. O wyborze zwycięskich czasomierzy zdecydowało 
międzynarodowe, branżowe jury oraz - w kategorii wybór internautów - 
czytelnicy CH24.PL, którzy oddali swoje głosy na jeden wybrany zegarek. 
Partnerami wydarzenia byli Porsche Polska oraz The Glenlivet. Patronem 
medialnym był magazyn Elle Man.
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