
 
 

  لوكولتر تقّدم  -جیجر
  األحزمة الصیفیة الجدیدة المصّممة من قِبَل كازا فاغلیانو

 لساعات "ریفیرسو" 

 

جدید  من خالل حزاٍم   جدیدة تتیح لھم التعبیر عن أسلوبھم الشخصيطریقةً  ساعات "ریفیرسو"  لمالكي  لوكولتر    -جیجرتقّدم  ،  2021  ِلصیف عام

ا من الثقة التلقائیة والنابعة من حد اثة وعصریة  مبتكر في إطار شراكة مع كازا فاغلیانو. ویجّسد ھذا الحزام المزاج الھادئ لھذا الفصل ویبث جو�

 ساعات "ریفیرسو" التي ال یحّدھا زمان.  

 

و من النسیج والجلد، وتجمع بین النسیج وجلد العجل المرن في  تستلھم ھذه األحزمة تصمیمھا من أحذیة البولو الصیفیة التي تصنعھا كازا فاغلیان

وقد صّممت كازا فاغلیانو ھذه األحزمة   مجموعة مختارة من أربعة ألوان موسمیة، كالبیج الرملي والبني الفاتح واألزرق الشاحب والرمادي المعتدل.

إصدارا جمیع  مع  تتناسب  كي  بمقاسین  وطرحتھا  "ریفیرسو"  لساعات  والكبیر،  حصری�ا  المتوسط  بالقیاسین  كالسیك"  "ریفیرسو  مجموعات  ت 

 باإلضافة إلى "ریفیرسو تریبیوت". 

 

الراحة    باإلضافة إلى التفاصیل الجلدیة التي تمیّز تصمیم فاغلیانو على الفور، ُزّودت األحزمة ببطانة من جلد العجل المرن لضمان أكبر قدر من

 قابلیة التبدیل كي تسّھل على مالكي الساعات تبدیل أحزمتھم كلّما رغبوا في تغییر مزاجھم أو أسلوبھم.  لوكولتر بنظام -وجّھزتھا جیجر للمعصم.

 

فشركة كازا   لوكولتر عن أسمى مستویات المھارة الحرفیة.  -أثمرت الشراكة القائمة بین أحد أفضل صانعي أحذیة البولو في العالم ومصنع جیجر

 تستخدم جلًدا ناعًما ومرنًا معروٌف بمتانتھ البالغة باالستناد إلى أسالیب فنیة متوارثة عبر تقالید عریقة.  1892منذ عام  فاغلیانو العائلیة التي تأّسست  

 

الخبرة الحرفیة  في احترام  ویتشارك كال المیدانین االلتزام ذاتھ   عدًدا كبیًرا من القیم المشتركة.  وصانعو أحذیة البولو األشَھر  العریقة  تحمل الدار

 ودقة التفاصیل والدأب على ابتكار المنتجات والسعي إلى بلوغ الكمال. 

  ومنذ ذلك الحین، صنع حرفیو فاغلیانو سلسلة لوكولتر إلى التعاون ألّول مرة مع كازا فاغلیانو.  -، ساقت ھذه الصلة الوطیدة جیجر2011في عام 

  .ذات اإلصدار المحدودمن األحزمة لمختلف ساعات "ریفیرسو" 

 

تغیُّر  ساعات "ریفیرسو" ویتیح لمالكیھا خیارات جدیدة للتكیّف مع  طابََع    یُبِرزُ تُسھم ھذه األحزمة الصیفیة الجدیدة في توسیع نطاق ھذا التعاون، مما  

ر عن أسلوبھم الشخصي فضًال عن إمكانیة إضفاء طابع شخصي على خلفیتھا  وستُتاح لمالكي ساعات "ریفیرسو" طریقة أخرى للتعبی .الفصول

 بزخرفة من اختیارھم. 

 

 Strapلوكولتر أو على اإلنترنت عبر خدمة البحث عن حزام    -في متاجر جیجر  2021ستتوفّر ھذه األحزمة الصیفیة ابتداًء من شھر یونیو  

Finder   المتاحة على موقعjaeger-lecoultre.com . 

 

 

 المواصفات التقنیة
 

 نسیج وجلد عجل  المادة:

  18/ 20و  18/ 19عرض العروة  : القیاس

 (كي تتناسب مع إصدارات "ریفیرسو كالسیك" القیاس المتوسط والقیاس الكبیر، و"ریفیرسو تریبیوت") 



 
 

 نظام تبدیل سریع  قابلیة التبدیل:

 

 

 

 

 
 

 
 نبذة عن ساعة "ریفیرسو"

التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریاضة   لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو"  -، أطلقت جیجر1931في عام  

ھل  ثر الساعات التي یسالبولو القاسیة والتي جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أك

آلیة حركة   50وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت على أكثر من  تمییزھا فوًرا على مّر الزمن.

وفي ھذه السنة تحتفل  النقوش أو األحجار الكریمة.مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا أو  

 عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا. 90ساعة "ریفیرسو" بمرور 
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