
 1 

  موعٌد ولقاء بين صناعة الساعات الراقية وصياغة المجوهرات الفاخرة
 

 

 

األنيقة والعابرة للزمن، لتمثل قاسماً مشتركاً آخَر بين صناعة  األصلية إلى مجموعة "راندي فو"ينضُم ثالثٌة من الموديالت الجديدة 

 .الساعات الراقية وصياغة المجوهرات الفاخرة

ة اليدوية الفنيفي صناعة الساعات وتظهر عليها بوضوح وجمال خصائص الِحَرف  لوكولتر -القَِطع الرائعة خبرة جيجر تستعرُض هذه

بدو التزيينية. وبالرغم من أنها ت مثل ديكور التضفير )غيوشيه(، والترصيع بالحجر الكريم والفنون "Métiers Rares®" النادرة

لوكولتر تتم  -تنبض بحركاٍت جريئٍة من جيجر الساعات الجديدة من مجموعة "راندي فو" هذه كالسيكية في المظهر، إال أن قلوب

الساعاتية النسائية المتأصلة في شخصية هذه المجموعة والمتجسدة فيها منذ بداياتها  ظائفعدٍد من الوبشاعرية ورومانسية إلى ترجمتها 

اخترَن أن يجعلَن من كل ساعة أكانت . إن هذه المجموعة االستثنائية مصممٌة ومصنوعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتي األولى

 .ًة ثمينًة واستثنائيةمن ساعات النهار أو ساعات الليل لحظًة نادر

 

 راندي فو توربيون 

 وتعّج بالروعة والبذخأيقونيٌة تزدان بالذهب والماس  تعقيدةٌ ساعاتيةٌ 

 

الديناميكية التي تعشق أن تحيط نفسها بالقَِطع  مرًة أخرى ترسم ساعة "راندي فو توربيون" الجديدة معالم تعويذٍة رائعة على المرأة

والمذهل من التروس  نظامها المعقد تكشف ميكانيكية التوربيون عن 6بمعالم الثقة الرزينة، ففي موقع الساعة  وتزدانالراقية التي تتألق 

في الهواء، تتحرك بحركة اهتزازية ضمن قفٍص  ةٌ معلق اهذا النظام الميكانيكي كأنه تبدو عجلة التوازن فيفي معظمها.  الُمزّينة يدوياً 

لحركة الساعة األوتوماتيكية ذات الدقة العالية، وهي الحركة: جيجر  ثانية، وتقوم بضبط اإليقاع النابض 60ُيكُمل دورةً كاملة كل دوار 

 .978لوكولتر كاليبر  –

 

 من الزمن قرون   على مدىعرٌض لخبرة عميقة في صناعة الساعات تمتد 

قراءة جديدة لهذا النظام يقوم المهندسون كل  ه معومع ذلك فإن، ليس هناك حاجٌة للمقّدمات، عندما يكون الحديث عن التوربيون

وتضيف  ن.وبمظهٍر ساحٍر فات التعقيدة الساعاتية بطريقٍة آسرٍة خاّلبة بتقديم هذه غراند ميزون –والِحَرفيون الفنانون في الدار العريقة 

 حاكيها علىعلى هذا الشعور بالجمال والفخامة، وت والمتوهجة على طوق الساعة بعداً آخر المقطوعة على طراز بريانت هالة الماسات

التراث النبيل للِحَرف الفنية اليدوية النادرة إنه تعبيٌر بليغ عن التوربيون. نطاٍق أصغر ماساٌت أخرى في مركز الميناء وحول 

"®Métiers Rares" ماسة  215ل هذه الساعة على المصنع. وتشتم التي احترفت القيام بها أجياٌل من الِحَرفيين الفنيين تحت سقف

 ".Métiers Rares®" تطلبت العديد من ساعات العمل الدقيق ضمن ورشة الِحَرف الفنية اليدوية النادرة ُمرّصعة يدوياً 

قيقٌة روَتَقُزحِه الرائع، حيث َتشع منه أنوثٌة الذي يعكسه عرق اللؤلؤ  الممّيزباللمعان  الموديالت المصنوعة من الذهب الوردي تتزين

. وبفضل موادها الثمينة تتحول هذه الساعة إلى قطعة رائعة الجديدة "راندي فو توربيون"تنطلق من مركز ميناء ساعة  نابضة بالحياة

  انسيابياً ساحراً. الوقت وتجعل مرورَ من المجوهرات تتألأل على المعصم 
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 راندي فو سيليستيال 

 في ترتيب  كوني متألقٌة تلمعٌ نجمٌة 

 

من و لموديل "راندي فو سيليستيال" ترجمًة جديدةتمثاّلن  اللتين نيساعتفي قلب هاتين ال 1/809 كاليبر لوكولتر -الحركة جيجرتنبض 

اسم المجموعة خير تعبير، وبينما يتحرك النجم المفعم باألسرار والغموض هناك عرٌض مشهدي رائع لوظيفةٍ رمزية ُتعبر عن  خاللهما

 .بوقت الموعد المستقبلي القادمفإنه في الوقت نفسه يعمل بمثابة تذكير  في مساره االعتيادي

 

 لقاء بين ساعة راقية متطورة وعالم المجوهرات الفاخرة

ير من أحجار الساف لونياً  إما بعرٍض متدرج ُمرّصعٌ  ، طوٌق في منتهى الروعةالوظيفة الساعاتية األكثر أنوثةخارطة السماء، حيط بيُ 

بماساٍت مقطوعة على طراز بريانت. ويتعزز المشهد ويزداد جماالً بفضل نجمة  نتقل إلى ظالل األميتيست اللونية، أوالوردية التي ت

ظالٍل ب وعالمات األبراج، هذا الميناء الذي تم طالؤه بمادة المينا الكوكبات النجميةالميناء الذي يعرض تتحرك باستمراٍر وانسيابية على 

 على مشهد السماء المرصعة بالنجوم.و الفضي ليضفي عمقاً من لون الذهب الوردي، أ

والمطلية بالمينا، مع اثنتي عشرة مجموعة من باإلضافة إلى الترصيع باألحجار الثمينة، فإن األرقام الزهرية الممّيزة لهذه المجموعة 

تنبض هاتان الساعتان بالحياة  الليلوعند حلول ". Métiers Rares®لتقاليد الِحَرف الفنية اليدوية النادرة " األبراج ُتعتَبر بمثابة تخليدٍ 

 في استمراريٍة للعرض المفعم بتوهج الماس والسافير. والتألق

، فإن هذه الموديالت الثالثة الجديدة تستكمل مجموعة الساعات التي تم إبداعها في ورشات من خالل تجسيد قَِيم المجوهرات الفاخرة

في الوقت الحاضر وفي المستقبل من  تمكين المرأةتهدف إلى أنثويٌة بكل ما في الكلمة من معنى،  ، وهي مجموعةٌ 2012المصنع عام 

وز التي الكن"راندي فو" المزدانة بزخارفها الفاتنة دعوة من تشاهدها ألن تكتشف  تواصلتعيش في تناغم كامل ومثالي مع وقتها. أن 

تتضافر الدقة العالية للحركة األوتوماتيكية مع دقة الترصيع باألحجار ل والتصاميم. يتم إبداعها باستمرار من خالل تشكيلٍة من األشكا

بدون أدنى  شخصيًة تتمتع بتفردها وتكون يبة األرقام الزهرية الطابع لتشكلالتشطيبات النهائية الراقية باإلضافة إلى هالة وهَ الكريمة و

 شك: "راندي فو".

 

 

 لوكولتر -نُبذة عن جيجر

، ومنذ اليوم األول، ُصمَمت كل ساعة من الحركة إلى القفص وُصنَِعت 1833رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية عام 

 وُجّمَعت في مصنعنا على أيدي ُصنّاع الساعات الَمهَرة لدينا. 

المضني والشجاعة. كم سيمر من الوقت حتى ترى النور؟ ذلك ليس باألمر الهام. ما يهم فعالً إنها تتطلب اإلبداع واالبتكار، العمل الجاد 

 لوكولتر.. -هو كم من الوقت ستدوم! تلك هي رؤية وروح صانع الساعات في جيجر
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