جيجر -لوكولتر تطرح
ساعات جديدة من مجموعة راندي فو
تكتسي مجموعة ساعات راندي فو ،التي تحتفي بجوهر األنوثة ،لهذا العام صفات جديدة من موضوع فن الدقة :دقة الحركة ودقة
التصميم .وتولي جيجر -لوكولتر أهمية كبيرة للتفاصيل في هذه القراءات الجديدة التي تؤ ّكد ارتباطها بالمجوهرات الفاخرة ،مثل إدخال
الترصيع بشكل مخلبي ورؤية جديدة ألطوار القمر وحضور يفرض نفسه لعرق اللؤلؤ والماس وإعادة تصميم الحركتين كاليبر 898B
وكاليبر  925Aمن جيجر -لوكولتر .تظهر القطع الجديدة من مجموعة راندي فو أكثر تقنية ،على غرار محتواها الميكانيكي الفاخر،
وتعكس كل منها الدقة الفائقة للمسات التي تعطيها طابعها االستثنائي.

راندي فو نايت آند داي جولري
تتوفّر ساعة راندي فو نايت آند داي جولري من الذهب األبيض أو الوردي مع حزام من جلد التمساح بلون متناغم (أزرق أو رمادي
داكن) وتتيح لوظيفة الليل والنهار شكالً جديداً .كما تولي أهمية كبيرة للتفاصيل ،إذ تجمع بين الذهب وعرق اللؤلؤ والماس وتبقى في
توازن مثالي .ومن خالل حركتها األوتوماتيكية ضمن قفص بقطر مثالي الحجم ( 36مم) ،تأسر قلوب السيّدات الراقيات اللواتي يقدّرن
ٍ
الساعات ال ُم َجوهَرة المثالية للحفالت.
الترصيع الجديد بشكل مخلبي
من خالل الترصيع بشكل مخلبي الذي استوحي تنفيذه الدقيق من أهم التقنيات في صناعة المجوهرات ،تشيد ساعة راندي فو نايت آند
داي جولري بدقة اللمسة الحرفية والفنية .يتقن حرفيو جيجر -لوكولتر بمهارة نادرة تقنيات مختلفة للترصيع ،مثل الترصيع الثلجي
وال ُحبيبي والباغيبت والمخلبي الذي يظهر بشكل رائع في ساعات راندي فو جولري الجديدة .تتطلب تقنيات الترصيع هذه بمعظمها
انتباها ً ودقة وصبرا ً شديداً .وبالنسبة للترصيع المخلبي ،يحتاج صائغ المجوهرات ساعات عدّة لقطع الماسات وتحديد موقعها وترصيعها
واحدة تلو األخرى ليضمن توهجها تحت الضوء.
التزيين الجديد بعرق اللؤلؤ والماس
يظهر اإللهام المستمد من عالم المجوهرات لهذه الساعة من خالل الحلّة الجديدة لمينائها من عرق اللؤلؤ وثالثة صفوف من الماس الذي
صع جزء منه بشكل مخلبي ،وتأسر األنظار من خالل بريق  186ماسة تزيّنها وبياض مينائها الذي يبدو نابضا ً بالحياة .وتحت تأثير
ُر ّ
يتحرك مؤشر النهار  /الليل في نافذة عند موقع الساعة  6على خلفية سماء
الضوء ،ترسم انعكاسات عرق اللؤلؤ بحرا ً من السحاب.
ّ
ّ
البراق ،إذ رصعت الطوقَ 126
صعة بالنجوم.
من عرق اللؤلؤ مر ّ
ويعزز تألق هذه المادة المتقزحة من أناقة ثالثة صفوف من الماس ّ
ماسة متوهجة ،كما تسلّل صف من  47ماسة بحجم أصغر بدقة إلى داخل الميناء واكتست العروات أيضا ً
بترصيع من  12ماسة.
ٍ
ويتزيّن الكابوشون المقلوب بماسة فريدة ،كلمسة نهائية مفعمة بالرقيّ .
يعزز هذا اإلطار الفاخر من جمال العقارب واألرقام ذات الطابع
الزهري التي تميّز مجموعة راندي فو.

من خالل هذين التأويلين الجديدين من فئة المجوهرات ،تدعو مجموعة راندي فو إلى الحلم ،من خالل اإليقاع المثالي للحركة
األوتوماتيكية ودقة وظيفة النهار  /الليل الشاعرية والجمال العابر للزمن للميناء بترصيعه الماسي وبعرق اللؤلؤ .إنّه كنز ساعاتي فائق
الجمال.
راندي فو نايت آند داي جولري
القطر 36 :مم
السماكة 9.80 :مم
حركة الساعة :كاليبر  - 898B/1أوتوماتيكية
القفص :ذهب أبيض ،ذهب وردي
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعات  /الدقائق ،النهار والليل
احتياطي الطاقة 38 :ساعة
الميناء :عرق اللؤلؤ ،ماس
عدد األحجار 186 :ماسة  3.52 -قيراط
الخلفية :مكشوفة
الرقم المرجعيQ3433570, Q3432570 :

راندي فو مون جولري
تتسم هذه الساعة بالترصيع المخلبي الجديد كما ّ
يزين صفّان من الماس المقطوع على طراز بريانت حدود الطوق ويمتدّان إلى داخل الميناء المصنوع
من عرق اللؤلؤ .وتُضفي رؤيةٌ جديدة ألطوار القمر المزيد من الحياة واألنوثة على التصميم المتوفّر من الذهب األبيض ليتماشى دائما ً مع السيّدات
الراقيات اللواتي يعشقن الساعات المتسمة بوظائف ساعاتية والمزيّنة بالمجوهرات في نفس الوقت .لو كان الوقت شكالً دائريا ً وأنثوياً ،لكان اسمه
"راندي فو مون جولري".
ترصي ٌع مخلبي جديد
يتزيّن الطوق الخارجي بخط مثالي من  126ماسة بترصيع مخلبي مرصوفة الواحدة إلى جانب األخرى .فمنذ ساعة "جولري  ،"101اليزال مصنع
جيجر -لوكولتر ّ
يعزز من هذا الترصيع الراقي ج ّدا ً إشادة بخبرة جواهرية شهيرة .يكتمل الطابع الثمين للقطعة مع خط ثاني من الماسات بحجم
صعة على العروات اللمسة النهائية على الساعة ،باإلضافة إلى الماسة
براقة في وسط الميناء .ثم تضفي  12ماسة مر ّ
أصغر ،وتش ّكل  47ماسة دائرة ّ
صعة على الكابوشون المقلوب.
الفريدة المر ّ
وجه جديد ألطوار القمر
صعة بالنجوم ومصنوعة من األفينتورين باللون األزرق الليلي على ساعة راندي
يبرز الوجه الجديد للقمر المصنوع من عرق اللؤلؤ في سماء مر ّ
فو مون جولري التي يظهر تنفيذها الممتاز عن بُعد .ويعود فضل هذه التحفة إلى صانعي الساعات والحرفيين في مصنع جيجر -لوكولتر الذين ما
فتئوا يضفون اللمسات بالغة الدقة على الساعات بواسطة المجهر الذي يتيح الفحص الدقيق .وقد ُوضعت سحابة ش ّفافة أمام عرض أطوار القمر
الجديد الذي يتّسم بالجرأة والحداثة ،للكشف عنه بشكل أفضل.

مواد راقية ،وأحجار آسرة
ّ
المتقزح والمتغيّر دائما ً واألنثوي مادة مفضَّلة لدى حرفيي وفناني المصنع منذ أعوام عديدة ،كما أنّهم يختارون الماسات واحدة تلو
يُعتبر عرق اللؤلؤ
األخرى بعناية خاصة .ومهما كان نوع الترصيع المستخ َدم ،يبقى الهدف إبراز بريق ونقاوة هذه األحجار الكريمة .مقابل بريق الميناء المصنوع من
صع التاج بماس ٍة بكل بدقة ّ
وقوة القطعة.
عرق اللؤلؤ لساعة راندي فو مون جولري الجديدةُ ،ر ّ
ليعزز انعكاسات ّ
من خالل ساعات راندي فو مون جولري الجديدة هذه ،تلتقي دقة صناعة الساعات بدقة صياغة المجوهرات ،في تقليد يمارسه مصنع جيجر -لوكولتر
منذ البدء للمزج بين األنواع في الموديالت االستثنائية التي ال تزال تضع بصمتها المميّز على تاريخ صناعة الساعات.

راندي فو مون جولري
القطر 36 :مم
السماكة 9.80 :مم
حركة الساعة :كاليبر  - 925B/1أوتوماتيكية
القفص :ذهب أبيض
مقاومة تسرب الماء 5 :بار
الوظائف :الساعات  /الدقائق ،أطوار القمر
احتياطي الطاقة 38 :ساعة
الميناء :عرق اللؤلؤ ،ماس
عدد األحجار 186 :ماسة  3.52 -قيراط
الخلفية :مكشوفة
الرقم المرجعيQ3523570 :

جيجر-لوكولتر
حولت دار جيجر-لوكولتر ،منذ تأسيسها ،الدقة إلى شكل فني بحد ذاته وأقامت توازنا ً بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة الجمالية .وتماشيا ً
ّ
مع الروح االبتكارية التي أطلقها مؤسس المصنع أنطوان لوكولتر في العام  ،1833يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصدّرت صناعة الساعات
الراقية :ريفيرسو ،ماستر ،جيجر-لوكولتر بوالريس ،راندي فو وأتموس ،تلك إصدارات تجسّد تراثا ً غنيا ً شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثّل
مصدرا ً دائما ً لإللهام لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
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