
 

 ن ساعة ريفيرسولوكولتر تطرح ثالثة موديالت جديدة م -جيجر
 
 

تعرب ساعة ريفريسو العصور واجتاهات املوضة منذ ابتكارها وحتافظ يف نفس الوقت على رموز أسلوب الفن الزخريف "آرت ديكو" 
 ا ونظام انقالب قفصها علىواألخاديد اخلاصة هباليت متّيزها بدقّة بالغة. وتتمّيز باخلطوط البسيطة والنقية وقفصها املستطيل الرمزي 

كنتيجة للتحدي الذي وضعه ضابط بريطاين يف اهلند حيث كان يرغب   1931اآلخر. ابُتكرت أّول ساعة ريفريسو يف عام  وجهه
كما يشري   -لدوران ل يف محاية ميناء ساعته خالل مباريات البولو اليت غالباً ما كانت حامية. وسرعان ما حتّولت هذه الساعة القابلة

إىل رمز ختّطى احلدود السويسرية، بفضل إمكانية دوران قفصها حبركة أصبع بسيطة إلزالة الستار عن خلفية كاملة ميكن  -امسها 
إضفاء الطابع الشخصي عليها بسهولة أو الكشف عن ميناء ثان. وتظهر هذه احلداثة الدائمة يف التصاميم اجلديدة املطروحة خالل 
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 ريفيرسو تريبيوت سمول سكندز
 

ثالثة إصدارات جديدة ضمن جمموعة ريفريسو تريبيوت أدهشت ، طُرحت 2019مبناسبة املعرض الدويل للساعات الفاخرة لعام 
ار، وفيما يلي استعراٌض ألبرز ميزات هذه الساعات الثالث املستوحاة من املوديل التارخيي املصمَّم يف وّ هواة اجلمع واحملرتفني والزُ 

 الثالثينيات.
 

ذي الُدَرز  لنقاوة يعّززه اللون اجلريء للميناء والسوارتعرض ساعة "ريفريسو تريبيوت مسول سكندز" اجلديدة تصميمًا يف غاية ا
صف بالنبيذي أو سواء وُ  -الواضحة، باللون املتوافق من تصميم دار كاسا فاغليانو الراقية. إنّه اللون األمحر الداكن والعميق واآلسر 

لوكولرت والعديد  -ات واحلرفيني يف مصنع جيجرالعنّايب أو القرمزي أو الباذجناين. إنّه لون هليب الشغف الذي يُلهم صانعي الساع
ت مسول سكندز" ريفريسو تريبيو "من هواة القطع اجلميلة الذين يعشقون مجع عّدة موديالت من ساعات ريفريسو. ولن تشّكل ساعة 

 أي استثناء للقاعدة.     -اليت تكتسي رداء متأللئاً وساتانياً  -
 

 ديكو"مستوحاة من أسلوب الفن الزخرفي "آرت 
تشّكل تفاصيل ساعة "ريفريسو تريبيوت مسول سكندز" اجلديدة، بفضل رصانتها، تبايناً آسراً مع امليناء ذي اللون النبيذي اجلّذاب. 

ع الساعة واملؤشرات املثبتة باليد وعقرب الثواين الصغري يف نافذة عند موق وتزدان الساعة باألخاديد الرمزية والعقارب من طراز دوفني



 

اليت مت تصميمها وتصنيعها وجتميعها  822/2لوكولرت  -. كما تعمل وظائفها حبركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية هي كاليرب جيجر6
بالكامل يف مصنع الدار. ومتاشياً مع مبدأ قابلية الدوران، تقّدم اخللفية الكاملة للساعة صفحة بيضاء ميكن إضفاء الطابع الشخصي 

 عليها.   
 

 سوار من دار كاسا فاغليانو
الشمسي  حد جديد من خالل التنسيق بني لون امليناء ذي النقش سعياً إىل رقّي املواصفات اجلمالية، دفع حرفيو املصنع األناقة إىل

لساعة "ريفريسو تريبيوت مسول سكندز" ولون سوارها املشغول من اجللد. وقد صّممت دار كاسا فاغليانو هذا السوار بلون نبيذي 
ه مرتبطاً بشكل الشهري الذي ال يزال تارخي مع انعكاسات متأللئة تعّززها الُدَرز الواضحة، يف إشادة مجيلة بصانع األحذية األرجنتيين

 وثيق بتاريخ البطوالت الدولية يف لعبة البولو، على غرار ساعة ريفريسو...
 
 

 ريفيرسو تريبيوت ديوفاس
 وريفيرسو تريبيوت ديوفاس فاغليانو ليميتد

 
يصًا لساعة لوكولرت خص -جيجريكشف اسم هاتني الساعتني وحده عن وعد باستخدام مفهوم ديوفاس العبقري الذي صممته 

. وخيفي هذا اإلجناز بالغ الدقة يف صناعة الساعات ثورة يقّدرها هواة احلركات امليكانيكية اجلميلة باإلمجاع 1994ريفريسو يف عام 
قفص  املوضوعة يف - 854A/2لوكولرت -كاليرب جيجر  -تكمن يف منطقتني زمنيتني على ميناءين خمتلفني يعمالن باحلركة نفسها 

عقرب الثواين الصغري. أّما على اخللفية، فيسمح  6مم... على اجلهة األمامية، حتتضن نافذة عند موقع الساعة  10.3تبلغ مساكته 
 مؤشر النهار / الليل مبعرفة ساعة النهار أو الليل يف البلد األصلي.

 
 إصدار محدود لمتعة غير محدودة

قط إذ إّّنا حصرية من حيث لوكولرت )البوتيك( ف -فاغليانو ليميتد" اجلديدة يف متاجر جيجرتتوفر ساعة "ريفريسو تريبيوت ديوفاس 
عددها احملدود مبئة قطعة، كما تتمّيز بالندرة حىت يف أدق التفاصيل سواء الظاهرة أو املخفية. ويف قفصها األنيق املصنوع من الذهب 

شيه على خلفية زرقاء ذات نقٍش مشسي من اجلهة األمامية، ومزيّنة بتضفري غيو الوردي، يعرض امليناءان املرّكبان وظائفهما برصانة 
 الفّضي على اجلهة اخللفية. ولتكملة هذا املشهد املتباين، حيتضن السوار املصنوع كلياً باليد من اجللد القرطيب من دار كاسا فاغليانو

 درجتني من اللون األزرق املشع تعّززمها ُدَرٌز أنيقة.
 
 
 
 
 



 

 رسو وان دويتوريفي
 

لوكولرت الضوء على عّدة موديالت  -، سّلطت جيجر2019واسع النطاق حبجم املعرض الدويل للساعات الفاخرة لعام  يف حضورٍ 
ي الذي مت تصميمه تأويالت جديدة للموديل الراق نسائية منها ساعات "ريفريسو وان دويتو" اليت تتمّيز بقفصها النحيل. إّّنا ثالثة

 يف الثالثينيات، ستخلب األلباب جباذبية وروعة موانئها...
 

وان دويتو" املصنوعة من الذهب الوردي األنظار من خالل اللون الدافئ والربّاق وشبه املخملي لسوارها الذي  تأسر ساعة "ريفريسو
وملمسه  -سواء ُوصف بالعّنايب أو العقيقي حسب األذواق  -يتماشى مع كافة ألوان البشرة بفضل لونه األمحر العميق اجلميل 

مها برتصيع من املاس املقطوع على طراز بريانت على جهيت القفص ويكمن يف صمي الساتاين الرصني. تتمّيز هذه الساعة اجلوهرة
 .844لوكولرت -مفهوم دويتو: جمموعة مزدوجة من العقارب اليت تعمل حبركة واحدة هي كاليرب جيجر

 
 ميناءان تحيط بهما الماسات

اء الفّضي ذي النقش اليت تتمّيز باملين "ريسو وان دويتوريف"لالرتداء خالل النهار بشكل بسيط وراٍق، ننصح باجلهة األمامية لساعة 
اًل، فاجلهة واألرقام العربية املرسومة بدقّة مكاّنا املثايل. أّما لي املضفر والشمسي الرصني حيث توجد العقارب املزرقة من طراز دوفني

اخللفية تتناسب مع زّي السهرات، إذ إّن ميناءها برّاق ومطلي بلون أمحر عنّايب آسر، حيتضن مؤشرات ذهبية تتجزّأ كأشعة الشمس. 
      ة النساء اللوايت يعشقن اجلمال والدقّة.ويبدو أّن العمق اآلسر للقبة السماوية أهلم مرّة أخرى حرفيي املصنع ملتع

 
 

 ريفيرسو تريبيوت سمول سكندز
 مم 27.4×  45.6األبعاد: 

 مم 8.5السماكة: 
 تعبئة يدوية - 822/2احلركة: كاليرب 

 القفص: فوالذ غري قابل للصدأ
 الوظائف: الساعات/الدقائق/الثواين بعقرٍب صغري

 ساعة 42احتياطي الطاقة: 
 لون نبيذي، نقش مشسي، مؤشرات مثبتةامليناء: 

 Q397846Jالرقم املرجعي: 
 لوكولرت )البوتيك( -متوفّرة حصرياً يف متاجر جيجر

 
 
 



 

 ريفيرسو تريبيوت ديوفاس فاغليانو ليميتد
 مم 28.3×  47األبعاد: 

 مم 10.3السماكة: 
 تعبئة يدوية - 854A/2احلركة: كاليرب 

 القفص: ذهب وردي
 األمامية، الساعات/الدقائق/الثواين بعقرٍب صغريالوظائف: على اجلهة 

 على اخللفية، املنطقة الزمنية الثانية، مؤشر النهار/الليل
 ساعة 42احتياطي الطاقة: 

 امليناء: على اجلهة األمامية، لون أزرق، نقش مشسي، مؤشرات ذهبية مثبتة
 "كلو دو باريس"، مؤشرات ذهبية مثبتة على اخللفية، لون رمادي فّضي خمملي بتضفري غيوشيه

 Q398258Jالرقم املرجعي: 
 إصدار حمدود مطروح مبئة قطعة
 لوكولرت )البوتيك( -متوفّرة حصرياً يف متاجر جيجر

 
 ريفيرسو تريبيوت ديوفاس

 مم 28.3×  47األبعاد: 
 مم 10.3السماكة: 

 تعبئة يدوية - 854A/2احلركة: كاليرب 
 للصدأ القفص: فوالذ غري قابل

 الوظائف: على اجلهة األمامية، الساعات/الدقائق/الثواين بعقرٍب صغري
 على اخللفية، املنطقة الزمنية الثانية، مؤشر النهار/الليل

 ساعة 42احتياطي الطاقة: 
 امليناء: على اجلهة األمامية، لون أزرق، نقش مشسي، مؤشرات مثبتة

 غيوشيه "كلو دو باريس"، مؤشرات مثبتةعلى اخللفية، لون رمادي فّضي خمملي بتضفري 
 Q3988482الرقم املرجعي: 

 
 ريفيرسو وان دويتو  

 مم 20×  40.1األبعاد: 
 مم 9.09السماكة: 

 تعبئة يدوية - 844احلركة: كاليرب 
 القفص: ذهب وردي، فوالذ غري قابل للصدأ



 

 الوظائف: على اجلزء األمامي، الساعات/الدقائق
 ساعات/دقائق متطابقةعلى اخللفية، 

 ساعة 38احتياطي الطاقة: 
 امليناء: على اجلهة األمامية، لون رمادي فّضي، نقش مضفر ومشسي، أرقام عربية

 على اخللفية، طالء برّاق باللون العنايب أو اللون األزرق
 قرياط 0.63 -ماسة  56

 Q3342520  ،Q3348420 ،Q3348120الرقم املرجعي: 
 
 
 
 

 لوكولرت -جيجر
لوكولرت، منذ تأسيسها، الدقة إىل شكل فين حبد ذاته وأقامت توازنًا بني احلرفية والفن بفضل التطور واجلودة  -حّولت دار جيجر

، يبتكر احلرفيون جمموعات لطاملا 1833اجلمالية. ومتاشياً مع الروح االبتكارية اليت أطلقها مؤسس املصنع أنطوان لوكولرت يف العام 
 غنياً لوكولرت بوالريس، راندي فو وأمتوس، تلك إصدارات جتّسد تراثاً  -ساعات الراقية: ريفريسو، ماسرت، جيجرتصّدرت صناعة ال

 شّيدته الدار العريقة على مدى القرون ليمّثل مصدراً دائماً لإلهلام لتجاوز احلدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
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