
  

 
 
 
 
 
A JAEGER-LECOULTRE E A MR PORTER APRESENTAM O RELÓGIO MASTER ULTRA THIN KINGSMAN 
KNIFE, PARA COMEMORAR o longa-metragem da 20th Century Studios e da MARV, “King's Man: A 
Origem”, de Matthew Vaughn. 
 
 
A Jaeger-LeCoultre e a MR PORTER têm o prazer de anunciar o lançamento do relógio Master Ultra 
Thin KINGSMAN Knife, uma edição limitada de 100 relógios, especialmente adaptada para King's Man: 
A Origem, o esperado filme sobre as origens da série de filmes Kingsman, dirigido por Matthew 
Vaughn. 
 
O relógio Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Kingsman Knife será oferecido exclusivamente na MR 
PORTER, como parte essencial do “figurino para coleção” do King's Man, de 20 de julho a 6 de 
setembro. Após essa data, o relógio também estará disponível diretamente na Jaeger-LeCoultre on-
line e em boutiques selecionadas. 
 
O mais novo filme da série Kingsman liga o passado e o presente, remontando 100 anos às origens da 
agência Kingsman. A Jaeger-LeCoultre também aproveitou seu grande domínio histórico de calibres 
ultrafinos para desenvolver um novo relógio diretamente inspirado no célebre relógio de bolso 
“Couteau” (que quer dizer faca em francês) de 1907. O relógio Master Ultra Thin Kingsman Knife é um 
relógio refinado que combina tradição e modernidade de uma maneira perfeitamente adequada tanto 
ao King’s Man quanto ao estilo contemporâneo.  
  
As raízes estéticas do novo relógio são inconfundivelmente as dos tradicionais relógios de bolso da 
Jaeger-LeCoultre: uma luneta muito ampla inclina-se suavemente a partir do cristal de safira até a 
borda da caixa, criando um perfil fino que lembra uma lâmina de faca, e a coroa protegida pelo seu 
arco triangular colocada às 12 horas. No entanto, esses elementos atemporais e tradicionais são 
atualizados com detalhes sutilmente modernos: os índices simples das horas mantêm o mostrador 
refinado e sóbrio, enquanto um anel finamente desenhado é repetido como um destaque circular na 
luneta. 
  
Apresentada em um tamanho classicamente elegante de 40 mm, a caixa em ouro rosa tem apenas 
4,25 mm de espessura. A caixa ultrafina está equipada com o notável calibre de corda manual 849 da 
Jaeger-LeCoultre. Com apenas 1,85 mm de espessura, o movimento destaca o conhecimento 
centenário da La Grande Maison desta forma exigente da Alta Relojoaria: movimentos ultrafinos 
exigem um equilíbrio perfeito entre espessura e solidez, para garantir que os componentes 
mantenham força suficiente para garantir uma medição confiável do tempo.  
  
Em homenagem à narrativa do filme, o fundo da caixa do relógio Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin 
Kingsman Knife foi gravado com o logotipo Kingsman, assim como a lenda, e o relógio é apresentado 
em um estojo Kingsman especialmente projetado. 
  
Em uma expressão eloquente da máxima de Kingsman, “Manners Maketh Man” (as maneiras fazem 
o homem, em inglês arcaico), o Master Ultra Thin Knife é o relógio perfeito para cavalheiros; um 
acessório não apenas funcional, mas extremamente elegante. 
 



  

“Nossa manufatura orgulha-se de sua herança, que impulsiona a criatividade de nossa arte relojoeira 
desde 1833. Estamos muito contentes em fazer parceria com Matthew Vaughn e a Mr Porter para 
revelar um relógio exclusivo que celebra o espírito pioneiro da elegância. A espessura desse relógio, 
inspirada em um relógio de bolso com formato de faca de 1907, ilustra as habilidades e a criatividade 
de nossa manufatura totalmente integrada. Ele representa o espírito dos tempos com relógios 
passados de geração em geração” – Catherine Renier, CEO, Jaeger-LeCoultre 
 
“Nós da MR PORTER estamos entusiasmados por trabalhar com Matthew Vaughn e a equipe da 
Jaeger-LeCoultre no lançamento exclusivo da edição limitada do Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin 
Kingsman Knife antes da estreia mundial de ‘King's Man: A Origem’ no final deste ano. O relógio tem 
um estilo tradicional forte, além de ser limitado a apenas 100 peças, e certamente será muito bem 
recebido em nossa crescente comunidade mundial de relógios” – Sam Kershaw, diretor de compras, 
MR PORTER 
 
 
Sobre o The KING’S MAN / 20th CENTURY STUDIOS 
 
Enquanto um coletivo dos piores tiranos e mentores criminosos da história se reúne para planejar 
uma guerra para acabar com milhões de pessoas, um homem deve correr contra o tempo para detê-
los. Descubra as origens da primeira agência de inteligência independente em “King's Man: A Origem”. 
 
“King's Man: A Origem” é dirigido por Matthew Vaughn e estrelado por Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, com Djimon 
Hounsou e Charles Dance. 
 
Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling são os produtores, e Mark Millar, Dave Gibbons, 
Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes atuam como produtores executivos. “King's Man: A 
Origem” é baseado na história em quadrinhos “Kingsman. Serviço Secreto” de Mark Millar e Dave 
Gibbons, e a história é de Matthew Vaughn e o roteiro de Matthew Vaughn e Karl Gajdusek. “King's 
Man: A Origem” estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 18 de setembro de 2020. 
 
  
Sobre a MARV Studios e MATTHEW VAUGHN 
 
A MARV Studios é a empresa de produção do principal cineasta britânico Matthew Vaughn, 
especializado em filmes que redefinem os gêneros. Seus filmes arrecadaram mais de 2,6 bilhões de 
dólares nas bilheterias mundiais, tornando-o um dos cineastas independentes mais bem-sucedidos e 
aclamados pela crítica da Grã-Bretanha.  
 
Vaughn começou sua carreira como produtor nos filmes “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes” 
e “Snatch - Porcos e Diamantes” de Guy Ritchie, estrelado por Brad Pitt e amplamente elogiado pela 
crítica. Por meio de sua produtora MARV, Vaughn estreou como diretor do thriller policial “Nem Tudo 
É O Que Parece”, estrelado por Daniel Craig e introduzindo seu estilo característico ao público. 
 
Em seguida, Vaughn dirigiu, produziu e coescreveu com sua parceira de escrita Jane Goldman, 
“Stardust: O Mistério da Estrela”, estrelado por Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. Em 2009, Vaughn 
produziu o thriller de ação “Harry Brown”, estrelado por Michael Caine. Em 2010, Vaughn produziu e 
coescreveu “A Grande Mentira”, estrelado por Helen Mirren e Sam Worthington, e dirigiu, produziu e 
coescreveu “Kick-Ass: Quebrando Tudo”, o primeiro da franquia ousada, com uma performance 
extraordinária de Chloë Grace Moretz. Em 2011, Vaughn coescreveu e dirigiu o prequel da franquia X-
Men da 20th Century Fox, “X-Men: Primeira Classe”, um enorme sucesso de bilheteria e crítica que 



  

revigorou a série popular. Ele continuou seu envolvimento na série de filmes, coescrevendo o “X-Men: 
Dias de um Futuro Esquecido” de 2014. 
 
O ano de 2014 também viu a estreia da série de filmes de sucesso mundial Kingsman, começando com 
“Kingsman: Serviço Secreto”, escrito e dirigido por Vaughn, e sua sequência “Kingsman: O Círculo 
Dourado” em setembro de 2017. O prequel da franquia, “King's Man: A Origem”, com um elenco de 
estrelas, será lançado em setembro de 2020. 
 
Em 2019, a MARV e a Rocket Pictures lançaram “Rocketman”, uma fantasia musical aclamada pela 
crítica, baseada na vida de Elton John, dirigida por Dexter Fletcher e estrelando Taron Egerton em uma 
performance vencedora do Globo de Ouro® e indicada ao BAFTA. 
 
 
Sobre a JAEGER-LECOULTRE: MAISON DE ALTA RELOJOARIA DESDE 1833 
 
Localizado no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único 
de pertencimento. É aqui, inspirada pelas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada 
por um fogo interior inextinguível, que a Grande Maison encontra sua alma. Com todos os trabalhos 
artesanais sob o mesmo teto na Manufatura, relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham 
juntos para dar à luz belas criações da alta relojoaria. Impulsionados por uma energia irresistível e um 
espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o compromisso de cada membro da nossa 
família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica. Esse mesmo espírito impulsionou 
a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a autoridade em relojoaria. 
 
 
Sobre a MR PORTER 
 
Desde o seu lançamento em fevereiro de 2011, a MR PORTER se estabeleceu como o principal destino 
on-line premiado do mundo para o estilo masculino, com um produto incomparável que oferece as 
melhores marcas de moda masculina e de luxo, incluindo categorias que variam de relógios finos e 
estilo de vida a produtos próprios Mr P. e Kingsman. 
  
A MR PORTER produz conteúdo digital e impresso incomparáveis em sua revista on-line, The Journal, 
e em seu jornal bimensal, The MR PORTER Post. Em 2019, a MR PORTER fundou a MR PORTER Health 
In Mind, uma iniciativa de conteúdo e de arrecadação de fundos em parceria com a Movember, 
desenvolvida para aumentar a conscientização sobre a saúde física e mental dos homens. 
 
A MR PORTER oferece remessas expressas em todo o mundo para mais de 180 países, incluindo 
entrega no mesmo dia para Nova York, Londres e Milão, além de proporcionar uma experiência de 
compra ininterrupta em dispositivos móveis, tablets e computadores, com devoluções fáceis e 
atendimento multilíngue ao cliente e equipes de compras disponíveis 24 horas, 365 dias por ano. 
 
A MR PORTER faz parte do grupo YOOX NET-A-PORTER – líder mundial em moda e luxo on-line que 
compreende um ecossistema completo de varejo de produtos de luxo. O grupo vende diretamente 
para clientes em todo o mundo através de sua própria família de lojas multimarcas on-line NET-A-
PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET. A divisão de flagships on-line do grupo faz parceria com 
muitas das principais marcas de luxo para impulsionar seus próprios destinos de comércio eletrônico. 
O grupo possui mais de 4,3 milhões de clientes ativos de alto consumo globalmente. Como pioneiros 
em reunir os domínios da tecnologia e do luxo, o YOOX NET-A-PORTER satisfaz a clientela mais 
exigente com produtos especializados das melhores marcas de luxo, serviço completo de ponta a 



  

ponta, tecnologia de ponta e conteúdo inspirador, todos concebidos com base em 20 anos de 
experiência no consumidor de luxo moderno. 
 
Para mais informações sobre a MR PORTER e o Grupo YOOX NET-A-PORTER, 
visite  www.mrporter.com e www.ynap.com. 
 
Instagram: @mrporterlive / Facebook: mrporterlive / Twitter: @MRPORTERLIVE / YouTube: 
MRPORTER 
 

http://www.mrporter.com/
http://www.ynap.com/

