
 
 
 

 

 

 

 

 

Alta Joalheria da Jaeger-LeCoultre 

A arte de exaltar o tempo 

 
A busca pela excelência, a atenção aos detalhes, a meticulosidade... Todas estas características do universo da 

Alta Joalheria definem um trabalho artesanal destinado a maravilhar as pessoas. Exaltar o momento presente 

com o belo, o inesquecível, o comovente: esta é a paixão que move cada artesão da Manufatura. Demonstrando 

um mesmo impulso criativo por sua engenhosidade e domínio técnico, o mundo da Sétima Arte, intimamente 

ligado à alma da Jaeger-LeCoultre, assemelha-se à profissão de relojoeiro. 

 

De forma lenta e minuciosa, assim como o artesão-joalheiro escolhe cuidadosamente cada pedra preciosa antes 

de engastá-la com habilidade no mostrador de um relógio, os artistas e produtores de um filme cuidam de 

cada detalhe de seu trabalho para dar vida a uma joia que emocionará o espectador. Senso de precisão, 

domínio das técnicas, escolha das melhores ferramentas... Todos estes são elementos que compõem o trabalho 

do cineasta, dos atores e também o do joalheiro. Cada artista é um artesão de emoções. 

 

E, para acompanhar as atrizes ao ápice de sua profissão, ao longo do tapete vermelho que as levará à 

consagração de seu trabalho, existe mais belo ornamento do que o brilho das pedras preciosas no pulso? Todos 

os dias, os artesãos-joalheiros dos Métiers Rares da Jaeger-LeCoultre realçam as criações relojoeiras da Maison 

com um esplendor atemporal, prestando homenagem à beleza feminina.  

 

 

Rendez-Vous Secret 
 
Obra-prima dos artesãos joalheiros e relojoeiros que reflete os savoir-faire em miniaturização da Grande 

Maison, esta peça resgata a estética de um relógio dos anos 1960 que pertence à história da Jaeger-LeCoultre. 

Nova versão em um manto de pedras azuladas, o Rendez-Vous Secret ilustra o espírito criativo constantemente 

renovado dos artesãos da Manufatura.  

Diamantes lapidação brilhante, lapidação baguete e lapidação marquise, incrustados com safiras lapidação 

brilhante que apresentam quatro tonalidades diferentes, desenham na tampa ligeiramente abaulada uma flor 

que a neve parece capturar para cristalizar sua beleza infinita. Todo o talento do cravador se revela nesta 

composição, que destaca cada uma das 304 pedras que ornam o Rendez-Vous Secret. Um trabalho tanto de 

reflexão quanto de domínio técnico.  

 

Tal como uma confidência, um segredo contado com pudor, a tampa do relógio se entreabre, deixando-nos 

vislumbrar as horas. No delicado mostrador em madrepérola, aparecem os algarismos emblemáticos da linha 

Rendez-Vous, envolvidos em folhas de hera gravadas e pintadas à mão em uma tonalidade azulada. Uma face 

graciosa sublimada por uma fileira de safiras com uma cor azul pura e clara.  
  



 
 
 

Reverso One Duetto Jewelry 
 

Extraordinariamente feminino, com engaste luminoso e face graciosa, o Reverso One Duetto Jewelry se inspira 

nos primeiros modelos Reverso dos anos 1930 para mulheres. Seus traços finos e alongados, realçados pelo 

brilho dos diamantes, são emblemáticos da Art Deco.  

Os artesãos-joalheiros da Manufatura engastaram fileiras de diamantes lapidação brilhante nos três godrons 

icônicos do Reverso, de um lado e de outro do mostrador, dotando o relógio de um brilho singular. Na frente, 

as gemas destacam a suavidade da madrepérola de Bali no mostrador, no qual se sobressaem algarismos 

arábicos que parecem desenhados à mão. Cada ângulo desta face é realçado por traços que conferem 

sutilmente um aspecto geométrico à peça, com o espírito Art Deco.  

No verso, a opala preta oferece seus reflexos cintilantes e misteriosos, associando diferentes nuances de azul, 

do azul-escuro ao índigo, passando por tons verdes. Esta pedra é sublimada por um engaste de diamantes que 

evocam raios celestes. Uma face extremamente bela, realçada pelo azul-escuro da pulseira em cetim.  

 

E, para resgatar ainda mais a alma de uma época, a coroa foi trabalhada de modo a formar facetas geométricas 

no puro estilo Art Deco, brincando com o jogo de luzes criado pelos raios do sol.  

 

 

Rendez-Vous Celestial 
 
Com seu mostrador em esmalte, seu disco do céu em lápis-lazúli pintado à mão, sua luneta engastada que se 

caracteriza por um degradê de safiras e seus diamantes resplandecentes, o Rendez-Vous Celestial se distingue 

logo ao primeiro olhar.  

Inspirando-se na impressão singular exercida pelo espetáculo de uma aurora boreal, este tesouro de 

criatividade se deixa embalar pelo balanço cadenciado de seu movimento automático, o Calibre Jaeger-

LeCoultre 809/1. Com um formato generoso (37,5 mm), ele afirma sua originalidade, retraçando com precisão 

a passagem das constelações, tal como observada no hemisfério norte. Através de suas tonalidades 

encantadoras, entre azul profundo e púrpura intenso, ele enobrece o tempo.  

 

Nesta peça de Alta Joalheria, a Jaeger-LeCoultre concentrou a criatividade e genialidade de seus Métiers Rares. 

Na luneta, uma coroa de safiras lapidação baguete figura, por si só, como uma obra de arte. Sob o jogo de 

luzes que se reflete ali como em um espelho, a impressão é ao mesmo tempo gráfica e extremamente 

equilibrada. O novo Rendez-Vous Celestial convida a mergulhar em uma fusão consecutiva de azul, rosa e 

violeta. Sob a límpida abóbada celeste, este degradê fantástico continua nos contornos da lateral da caixa. Os 

algarismos florais emblemáticos da coleção Rendez-Vous, presentes na parte superior do mostrador, são 

esqueletizados sobre uma placa de ouro branco que combina elegantemente com a preciosidade da caixa. 

 

  



 
 
 

Rendez-Vous Moon Medium 
 
Oferecendo uma interpretação joalheira de uma função que seduz as mulheres sonhadoras, o relógio Rendez-

Vous Moon Medium expressa os savoir-faire relojoeiros e joalheiros da Manufatura.  

 

Como prolongamento de seu mostrador texturizado, destaca-se uma indicação das fases da lua com presença 

marcante. Com geometria elíptica, um guilhochê esmeradamente trabalhado delineia-se no centro do relógio, 

enquanto o cintilante astro noturno exibe um acabamento jateado que transmite uma surpreendente impressão 

de profundidade e relevo. Uma maneira inteligente encontrada pelos artesãos da Manufatura para reproduzir 

fielmente as múltiplas facetas da lua, com reflexos mais ou menos resplandecentes ao longo das horas. 

Necessitando de uma correção de somente um dia a cada 972 anos, esta função emblemática apresenta uma 

precisão admirável.  

Esta face extremamente feminina é realçada por um engaste de diamantes lapidação brilhante que destaca 

seu brilho. Outra novidade? A cumplicidade discreta, mas marcante, do ponteiro dos segundos, que acentua o 

alto conteúdo relojoeiro do modelo.  

 

Através de suas criações joalheiras, a Grande Maison renova eloquentemente seu desejo de fazer as mulheres 

sonharem. Uma arte exercida todos os dias no seio do ateliê dos Métiers Rares, onde nascem suas mais 

preciosas peças.  

 

 

 

 

 

 

MANUFATURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde sua criação em 1833, a Jaeger-LeCoultre vem encantando e surpreendendo os amantes de belos objetos. 

Herdeiros do espírito inventivo de seu fundador, Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura reúnem seus talentos 

e savoir-faire para criar coleções que se tornaram verdadeiras referências relojoeiras, tanto do ponto de vista técnico 

quanto artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic e Atmos… Com uma riqueza 

extraordinária, este patrimônio secular inspira constantemente a Grande Maison a continuar seguindo o caminho da 

excelência. Após muitos modelos emblemáticos, o século XXI viu surgirem as coleções Hybris Mechanica™ e Hybris 

Artistica™. Tão surpreendentes quanto sofisticadas, estas peças raras também demonstram a paixão criativa que move 

os homens e mulheres que trabalham, às vezes há várias gerações, em simbiose debaixo de seu teto. 

 

Para a Jaeger-LeCoultre, o ano de 2017 é a ocasião de revelar tesouros relojoeiros de beleza deslumbrante. Após 

comemorar com grande pompa os 85 anos do Reverso em 2016, chegou a hora de a Manufatura colocar a nova linha 

Rendez-Vous no topo da relojoaria feminina.  

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

  



 
 
 

Rendez-Vous Secret   
108 safiras (0,95 quilates) e 196 diamantes (11,1 quilates)  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 846/1, manufaturado, montado e decorado à 

mão 
• 21.600 alternâncias por hora 
• 38 horas de reserva de marcha 
• 93 peças 
• 18 rubis 
• 2,90 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos 
 
CAIXA 
• Ouro branco 18 quilates  
• Tampa engastada com diamantes e safiras azuis  
• Diâmetro: 24 mm 
• Altura: 9,85 mm  
• Estanqueidade: 3 bar 
 
MOSTRADOR 
• Madrepérola 
• Folhas de hera gravadas e pintadas à mão 

 
PONTEIROS 
• Florais 
 
PULSEIRA 
• Engastada em ouro branco 18 quilates 
 
REFERÊNCIA 
• Q355 33 06 
 
  



 
 
 

Reverso One Duetto Jewelry  
152 diamantes, 1,2 quilates 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 844, manufaturado, montado e decorado à mão 
• 21.600 alternâncias por hora 
• 38 horas de reserva de marcha 
• 100 peças 
• 18 rubis 
• 3,45 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos 
 
CAIXA 
• Ouro branco 18 quilates  
• Godrons engastados 
• 36,3 x 18 x 10 mm 
• Estanqueidade: 3 bar 
 
MOSTRADOR 
• Frente: madrepérola branca de Bali, algarismos arábicos. Ângulos Art Deco 
• Verso: engastado, azul-opala 

 
PONTEIROS 
• Dauphines 
 
PULSEIRA 
• Cetim com fivela dobrável em ouro branco 18 quilates 
 
REFERÊNCIA 
• Q336 34 01 
  



 
 
 

Rendez-Vous Celestial  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, manufaturado, montado e decorado à 

mão 
•  28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 238 peças 
• 31 rubis 
• 5,23 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos, mapa celeste, indicador de compromisso 

 
CAIXA 
• Ouro branco 
• Luneta engastada com safiras lapidação baguete em um degradê de azul e rosa 
• Hastes engastadas com diamantes lapidação brilhante 
• Lateral da caixa engastada com safiras lapidação brilhante em degradê azul e rosa 
• Diamantes invertidos nas coroas 
• 37,5 mm de diâmetro 
• Altura: 10,49 mm  
• Estanqueidade: 5 bar 

 
MOSTRADOR 
Inspiração aurora boreal:  
• Esmaltado  
• Disco do mapa celeste em lápis-lazúli pintado à mão  
• Diamantes lapidação brilhante 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
COROAS 
• 1 coroa para movimentar a estrela até a hora do compromisso desejado 
• 1 coroa para ajustar o mapa do céu, as horas e os minutos 
 
PULSEIRA 
• Cetim com fivela fuzilhão engastada 
 
LIMITAÇÃO 
• Série limitada a 18 peças 
 
REFERÊNCIA 
• Q3483580 
  



 
 
 

Rendez-Vous Moon Medium 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 935A, manufaturado, montado e decorado à mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 267 peças 
• 42 rubis 
• 4,63 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos, segundos, indicador de fases da lua 

 
CAIXA 
• Aço ou ouro rosa 18 quilates 
• Luneta engastada 
• 34 mm de diâmetro 
• Altura: 9,56 mm  
• Estanqueidade: 3 bar 

 
MOSTRADOR 
• Guilhochê granulado prateado 
• Disco da lua com acabamento jateado 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fivela dobrável, sistema de pulseira intercambiável 
• Aço ou ouro rosa 
 
REFERÊNCIAS 
• Aço, pulseira em aço:     Q3578120 
• Aço, pulseira em couro de crocodilo:   Q3578420 
• Ouro rosa, pulseira em ouro rosa:    Q3572120 
• Ouro rosa, pulseira em couro de crocodilo:   Q3572420 

 

 


