
 شراكٌة حيث قمة الِحَرفية تلتقي

 غراند ميزون تكشف عن –الدار العريقة 

 ساعة ريفيرسو تريبيوت ديوفاس ذات اإلصدار المحدود

 بحزام من كاسا فاغيانو

 

ي فاألرجنتينية الشهيرة على المستوى العالمي شراكتها مع "كاسا فاغيانو" الدار  2018لوكولتر في العام  -بكل فخر، تواصُل جيجر

إصداٍر ب صناعة األحذية. ولتسليط الضوء على الطبيعة الحصرية لهذا التعاون، فقد تم إطالق ساعة "ريفيرسو تريبيوت ديوفاس"

لوب سوف ُتبِهُج هذه القطعة ق، الذي يظِهُر ِحَرفيًة تقليدية رائعة متفردة. من الجلد القرطبي ،ثنائي اللونقطعة بحزام  100محدود من 

 لوكولتر. -اة جمع المقتنيات الجميلة، وستكون متوفرة للبيع حصرياً في متاجر جيجرجميع عشاق وهو

لوكولتر من خالل األناقة الرصينة العابرة للزمن في  -تبدو مميزًة وبالغة الوضوح جميُع المهارات والخبرات التي تتمتع بها جيجر

منية عمين بالرقي والرقة، وكل منهما يعرض التوقيت في منطقة ز" التي تمتاز بوجهين متباينين مفساعة "ريفيرسو تريبيوت ديوفاس

يتألق الميناء بلونه الرمادي الداكن الذي ُتخالطه ُزرقٌة خفية وبتزيينه الشمسي، وعالمات الساعات المركبة  على الوجه األمامي مختلفة.

دور داخل الذي ي ،ستحضر عقرب الثواني الصغيرعليه يدوياً ُتشكل صدى للعقارب التي اختيرت أن تكون على طراز دوفين. كما ي

ها ديكو مصدر إلهام –، لمسًة من النعومة إلى الخطوط الهندسية النقية لهذه الساعة التي يجسد تصميمها بأسلوب آرت مسار الدقائق

 .1931الذي يعود إلى العام 

ن من خالل تجاوِر نوعين م أنيقة ضوئيةٍ على الوجه اآلخر للساعة ُيعَرُض التوقيت المحلي على ميناء فضي اللون يخلُق تالعباٍت 

 المسامير الباريسية الهرمية الشكل" على الخلفية، ويتمثل الثاني –التزيينات الختامية جنباً إلى جنب، األول "تضفير كلو دو باري 

المنحنيات الدائرية ويعطي طابعاً إضافياً إلى شخصية هذه الساعة  بمؤشرهِ  عرض نهار/ ليل وُيبِرزُ في المركز.  بإنهاء األوبالين

 الرائعة.

من  يانو"في "كاسا فاغ المشغول ثنائي اللون ينبثق تناغٌم جميل بين قفص الساعة المصنوع من الذهب الوردي بلونه الدافئ والحزام

صميمه بشكل خاص وإنتاجه باستخدام الِحَرفية اليدوية لكل قطعة من قَِبل هؤالء الحرفيين من األرجنتين والذي تم ت الجلد القرطبي

 -الذين يتمتعون بشهرٍة عالمية كبيرة. عندما تتضافر جهود واحد من أعظم صانعي األحذية الجلدية من األرجنتين مع مصنع جيجر

، ومنتجاتها من 1892. كاسا فاغيانو، شركٌة عائلية لم تتوقف عن العمل منذ تأسيسها عام ، تكون النتيجة ذروَة الِحَرفية اليدويةلوكولتر

الجلد الطري الناعم المشهور بقوته الفائقة، وتتبع في ذلك تقنياٍت تقليدية راسخة تم تناقلها من السلف إلى الخلف. ومن أجل ساعة 

لون البني تناغم فيه لونه البني الفاتح مع اليفاغيانو" ثنائي اللون حيث " جاء الحزام المشغول في "كاسا "ريفيرسو تريبيوت ديوفاس

على طية الحزام عند اتصاله بحاضن قفص الساعة، ويتميز أيضاً بخياطة ظاهرة على الجانبين تتباين مع اللونين. لقد تمت  الغامق

العريقة الخاصة به مما يجعله متفرداً في مظهره  صياغة حزام كل ساعة من هذا اإلصدار يدوياً وبشكٍل إفرادي مع لمسة التعتيق

 المختلف.

تي ستكون ال واحد من مئة" باللغة اإلنجليزية على الخلفية لتؤكد على الطبيعة الحصرية لهذه الساعة –ت الكلمات "إصدار محدود شَ قِ نُ 

هم رقّي تفاصيلها من إعجاب أولئك الذين تستهويلوكولتر فقط. لن ُتفلِت جمالية هذه الساعة و -متوفرة بإصداٍر محدود في متاجر جيجر

 الِحَرفية الفنية اليدوية، وخاصة عندما تكون في قمة أصالتها.

غراند ميزون وصانع األحذية الجلدية الشهير عدداً كبيراً من القَِيم، إذ ينتميان إلى عالمين يحترمان خبرة  –تتشارك الدار العريقة 

 الِحَرفية الفنية اليدوية والتفاصيل متناهية الدقة، باإلضافة إلى الشغف بالمنتج اإلبداعي والسعي الدائم إلى الكمال.

 

 ريفيرسو تريبيوت ديوفاس

  المواصفات التقنية

 الحركة

 854/2لوكولتر كاليبر -حركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية، جيجر . 

  :هزة في الساعة 21,600التردد 

 :ساعة 42 احتياطي الطاقة 

  :167عدد الُمكّونات 



  :19األحجار الكريمة 

 مم 5: االرتفاع 

 الوظائف

 الوجه األمامي: الساعات، الدقائق، الثواني بعقرٍب صغير 

 ساعة 24منطقة زمنية ثانية، عرض نهار/ ليل على تدريجة  الوجه الخلفي: توقيت 

 قفص الساعة )الهيكل(

  قيراط 18ذهب وردي عيار 

 49.4 x 29.9 مم 

  :مم 10.9االرتفاع 

  :ضغط جوي 3مقاومة الماء 

 الميناء )وجه الساعة(

  ًعالمات ساعات ُمركبة يدويا 

  :مطلية بالذهبعالمات ساعات  تزيين شمسي ساتاني وخطي ناعم، ،سليت رمادي داكنالوجه األمامي 

  :ساعات مطلية، ديكور المسامير الباريسية "كلو دو باري" مضفر "غيوشيه"، أوبالين، عالمات فضيالوجه الخلفي 

 بالذهب

 العقارب

 طراز دوفين 

  :للساعات والدقائق، وعقرب الثواني الصغير مطلية بالذهبالوجه األمامي 

  :لتوقيت المنطقة الزمنية الثانية، مؤشر نهار/ ليل مطلية بالذهبالوجه الخلفي 

 السوار

  جلد قرطبي، إصدار كاسا فاغيانو، ثنائي اللون، مصمم ومشغول يدوياً بشكل خاص من قَِبل الحرفيين الفنانين في هذه

 الدار األرجنتينية. 

  قيراط 18مشبك مطوي، ذهب وردي عيار 
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