
 
 
 

 بیوت مینیت ریبیتر"یلوكولتر تقّدم ساعة "ریفیرسو تر  -جیجر

   
عاًما على ابتكار أّول   150بعد مرور تسعین عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو" و  "ریفیرسو تریبیوت مینیت ریبیتر" لوكولتر ساعة    -تقّدم جیجر

قطع تجمع بین محورین من المحاور الرئیسیة التي رسمت معالم    10ھذه الساعة الرائعة بإصدار محدود یقتصر على  تُطَرح   .فیھا  آلیة مكّرر دقائق

 ثنائیة في صنع الساعات الرنّانة وقصة "ریفیرسو" الغابرة. الدار العریقة خالل مدة طویلة من تاریخھا بمھارة است
 

وتسرد قصتھا السعي الدائم إلى   تتمیّز ساعة "ریفیرسو" بخطوط "آرت دیكو" الممیّزة وقفص قابل للدوران وتعد إحدى أبرز ساعات الید في العالم. 

وینضاف   آفاقًا أسلوبیة لساعة "ریفیرسو" من خالل تسخیر كل إمكانات تصمیمھا الفرید.لوكولتر التي تفتح    -الجمال والسمات الجمالیة الراقیة لجیجر

كن أن إلى ذلك سعي المصنع إلى إبداع ال ینضب في مجال التطّور التقني، انطالقًا من الفكرة الثوریة البتكار آلیة عبقریة تتیح تصمیم قفص یم

 دة خاصة بساعة "ریفیرسو".معقّ  ساعاتیة  ینقلب على خلفیّتھ إلى تطویر وظائف
 

 تراث مرموق في صناعة الساعات الرنّانة 
میّز  في عصر نھضة صناعة الساعات المیكانیكیة خالل حقبة التسعینیّات التي تلت أزمة الكوارتز، أصبحت ساعة "ریفیرسو" بقفصھا المستطیل المت

وبعد النجاح في التصدي للتحدي اإلضافي الذي  المعقّدة الراقیة.  اعاتیةالس  الوسیلة التي أتاحت للمصنع تطویر خبرتھ في مجال تصمیم الوظائف

نسبة إلى اآللیات  طرحتھ آلیات الحركات المستطیلة التي تفرض بنیة مختلفة تماًما عن بنیة آلیات الحركات التقلیدیة المستدیرة، وھو تحٍد شاٌق جد�ا بال

وكانت أّول ساعة ید ابتكرتھا الدار بآلیة مكّرر دقائق مصغّرة   .1994تیسیون مینوت" في عام  لوكولتر ساعة "ریفیرسو ربی  -الرنّانة، قّدمت جیجر

  وأّول آلیة حركة مستطیلة تحتوي على مكّرر دقائق في العالم.
 

أن جیجر األمر  عام    -واقع  في  المصنع  نشأة  منذ  الرنّانة  اآللیات  أتقنت صنع  الیوم    1833لوكولتر  الراسخة  في مجموعة من  وتتجلى خبرتھا 

التسعینیّات، أعاد   حركة رنّانة.  200المحفوظات التي تنطوي على أكثر من   ابتكار أّول ساعة "ریفیرسو" مزّودة بمكّرر دقائق في حقبة  ومنذ 

 التقالید النبیلة. بإدراج تكنولوجیات جدیدة تستفید منھا ھذه  ،من حیث جودة الصوت ،لوكولتر ومصّمموھا تحدید المعاییر المرجعیة -مھندسو جیجر 
 

 "مینیت ریبیتر"  -لحركة ُمكّرر الدقائق شكل جدید من أشكال التعبیر 
لوكولتر ببراءة اختراع    -تضم ساعة "ریفیرسو تریبیوت مینیت ریبیتر" أسالیب تقنیّة متقّدمة على غرار المطارق المنجنیقیة التي سّجلتھا جیجر

وتتمیّز الساعة   المصّممة والمصنوعة بالكامل في المصنع.  944كالیبر    -  بنسخة منقّحة من الحركةوالناظم الصامت والصنوج الجدیدة، وتعمل  

آلیّة مكّرر  الجدیدة بمیناءین على واجھتھا وخلفیّتھا، مما یضفي وجًھا جدیًدا من أوجھ التعبیر البصریة على تصمیم ساعة "ریفیرسو" العابر للزمن و 

المیناءین یعرضان الوقت نفسھ، فإنھما یكتسیان طابعًا مختلفًا جد�ا، إذ یفیض أحدھما بالزخارف في حین یبدو اآلخر وبالرغم من أن   الدقائق ذاتھا.

 ویشھد كالھما على جمال زخرفة آلیة الحركة ومستوى المھارة االستثنائي الذي یتمتّع بھ المصنع.  رصینًا.
 

عن تعقید آلیة مكّرر الدقائق ویقّدم منظًرا یسلب األلباب بأجزاء متحّركة عند    التخریم  كشف یحیث  یتمیّز المیناء األمامي بتصمیم ھیكلّي بالكامل  

یعلو المكّونات التي تبدو وكأنّھا تطفو بأبعاد ثالثیّة، مما   7إلى عالمة الساعة    11وثمة جسر مقّوس یمتد من عالمة الساعة   تفعیل مكّرر الدقائق.

ویكتسي الجسر   حلقة الدقائق الشبیھة بالسكة الحدیدیة.تبرز خارجةً من  یة یبرزان بالمؤشرات متعّددة األوجھ التي  یعطي انطباًعا بصریًا عمیقًا وشفاف 

 والمؤشرات والصنوج وعّدة مكّونات أخرى طالًء ذھبیًا متأللئًا ینسجم بتناغم مع لون قفص الساعة المصنوع من الذھب الوردي. 
 

لمیناء األمامي مع الشكل الھندسي المستقیم لقفص ساعة "ریفیرسو"، تعكس الرصانة النسبیة للمیناء الخلفي ھذه بینما تتباین الزخارف الوافرة على ا 

زخرفة "كوت دو جنیف" العمودیة على ارتفاع كل الصفیحة الرئیسیّة التي تشّكل أیًضا جزًءا من  قطاعات  وتمتد   الخطوط المستقیمة وتعّززھا.



 
 

الفضّي الفاتح بأناقة مع قفص الذھب الوردي ذي اللون الغامق ویسلّط الضوء على آلیة عرض الوقت بلمسات رفیعة   ویتباین لون المعدن المیناء.

 ملّونة تتجلى في البراغي المطلیّة باللون األزرق والعقارب وعالمات الساعات الذھبیة.
  

خّصیًصا لساعة "ریفیرسو تریبیوت مینیت ریبیتر"  وقد ُصّمَمت  الساعة    الرنّات على جانب قفص  یتم تفعیل  ھاُوَضعَت القطعة المنزلقة التي باستخدام 

ویتناغم ھذا التصمیم مع خطوط القفص   إلى أقصى درجة ممكنة دون إھمال أي عنصر من عناصر الھندسة البشریة المریحة.  لتكون رقیقةً الجدیدة  

 عن أناقة راقیة جد�ا. ویُعبّر المستلھمة من أسلوب "آرت دیكو" 
 

عرض ساعة "ریفیرسو تریبیوت مینیت ریبیتر" التعقید التقني وحرف اإلبداع الجمالي وتسلّط الضوء على حداثة دائمة التألّق لتصمیم ساعة تست

  لوكولتر التقنیة البارعة وسعیھ الدائم إلى صیاغة أشكال تعبیر مرئي جدیدة. -"ریفیرسو" وتجمع بین أسالیب مصنع جیجر
 

 
 التقنیة المواصفات 

 ریفیرسو تریبیوت مینیت ریبیتر 
 

 ذھب وردي  مادة القفص:
 مم  31×  51.1 أبعاد القفص:

 مم 11.41 سماكة القفص:
 یدویة التعبئة  ، 944لوكولتر كالیبر  -جیجر الحركة:

 على میناءین، مكّرر دقائق  الساعات، الدقائق الوظائف:
 ساعة  35 احتیاطي الطاقة:

 متًرا  30 مقاومة تسرب الماء:
 من جلد التمساح  ،بنيّ  الحزام:

 قطع 10إصدار محدود یقتصر على 
 

 

 

 
 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  

جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أكثر الساعات التي یسھل  البولو القاسیة والتي 

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

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

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