
 
 
 

 

 

 

 

 

Atelier Reverso 

Novos mostradores masculinos para o relógio dos seus 

sonhos 

 
Com o Atelier Reverso, a Jaeger-LeCoultre torna a cumplicidade com seu relógio ainda mais exclusiva. A 

personalização do verso deste modelo emblemático e a escolha de suas pulseiras intercambiáveis oferecem 

diversas possibilidades para imaginar um modelo adaptado ao seu estilo. Em 2017, a Grande Maison propõe 

três novos mostradores masculinos para encantar os aficionados por esse ícone reversível. 

 

Espaços de liberdade absoluta 

Cada um de nós possui uma sensibilidade e um estilo próprios. O Atelier Reverso permite expressar seu 

desejo através de uma paleta de mostradores, laqueados ou em pedra, que ornam o verso do relógio. 

 

Novas tonalidades para um novo modelo 

Em 2016, cinco mostradores foram elaborados para ornamentar o Reverso Classic Large Duoface. Em 2017, o 

Atelier Reverso possui três novos mostradores. Uma nova versão de cor masculina é lançada: um azul elétrico 

de tonalidade refinada. Também serão revelados dois novos mostradores em pedra: o primeiro em mármore 

verde, de inspiração militar e o segundo com olho de tigre, uma pedra de cor ambreada especialmente 

intensa.  

 

Uma paleta de cores vibrantes destinadas a decorar um novo modelo masculino da coleção Reverso Classic, 

o Reverso Classic Large Duoface Small Second. Regido por um movimento mecânico de corda manual, este 

novo relógio é consagrado à tradição e ao savoir-faire. Sua face apresenta um mostrador escovado e 

guilhochê, acompanhado por um indicador de pequenos segundos. Seu verso, que revela um segundo fuso 

horário com acabamento opalino, é ornado por um guilhochê com motivos clous de Paris, cortados por um 

indicador dia/noite às 6 horas.  

 

Uma experiência sem igual 

Desde 2016, a Grande Maison alimenta o desejo de compartilhar de forma diferente sua cultura relojoeira, 

suas alegrias, suas reflexões, seu mistério. A Jaeger-LeCoultre oferece aos apaixonados pela Bela Relojoaria a 

oportunidade de participar da aventura de seu Reverso, escolhendo o design do mostrador do verso. Durante 

a realização do relógio, as mãos dos artesãos da Manufatura do Vallée de Joux, no coração do Jura suíço, 

concretizam o ideal imaginado. Proposto nos modelos Duoface, Duoface Small Second e Duetto, da coleção 

Reverso Classic, a experiência é cheia de emoções. 

 

 



 
 
 

O Atelier Reverso permite também a escolha da pulseira, entre uma variedade de tons refinados e de 

materiais - couro de bezerro, couro de crocodilo, couro de avestruz ou cetim. Com um gesto manual, a 

pulseira é retirada, dando lugar a outra, e mudando o estilo do relógio. A fivela também é facilmente 

intercambiável, proporcionando o prazer em transformar...  

 

Para a Jaeger-LeCoultre, a relojoaria é um campo inesgotável de experiências. O Atelier Reverso espera 

apenas por você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

  



 
 
 

Reverso Classic Large Duoface Small Second 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 854A 

• 21.600 alternâncias por hora 

• 42 horas de reserva de marcha 

• 160 peças 

• 19 rubis 

• 3,80 mm de altura 

 

FUNÇÕES 

• Frente: horas, minutos, pequenos segundos 

• Verso: segundo fuso horário, indicador dia/noite em 24 horas 

 

CAIXA 

• Aço 

• 47 x 28,3 x 10,3 mm 

• Estanqueidade: 3 atm 

 

MOSTRADOR 

• Frente: prateado, guilhochê, escovado vertical, algarismos arábicos 

• Verso: preto, acetinado e Clous de Paris, índices prateados em forma de bastão  

 

PONTEIROS 

• Frente: ponteiros em forma de bastão azulados, horas, minutos, pequenos segundos 

• Verso: ponteiros dauphines prateados, segundo fuso horário, indicador dia/noite  

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo preto 

• Fecho dobrável em aço 

 

REFERÊNCIA 

• Q384 84 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


