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PRIM Pioneer
Nadčasový prémiový model PRIM Pioneer se švýcarským „swiss made“ 
strojkem s automatickým natahováním. Tento model zaujme svým čistým 
zpracováním číselníku s velmi přehlednými arabskými číslicemi.

W01C.13034
 Automat / Valanvron 24
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PRIM Chrono Elegance
Moderní automatický chronograf hodinek PRIM ve speciální edici 50 ks. Tento 
model hodinek značky PRIM je perfektní kombinací mezi elegancí a výkonem 
s nádechem sportovního a retro designu.

W01C.13037
 Automatický chronograf / NE88
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PRIM Tourbillon Karel IV.
Limitovaná kolekce luxusních hodinek PRIM Karel  IV., vytvořená k sedmistému 
výročí „otce vlasti“ v limitované sérii 62 ks je opatřena historicky nejstarším 
logem PRIM vytvořeným pro Chronotechnu Šternberk v roce 1955. 

Prim Karel IV.
Mechanický strojek s královskou 
hodinářskou komplikací zvanou 
TOURBILLON
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PRIM Elite
Dámské hodinky si pro jejich nadčasový, elegantní vzhled všimne každý. 
Zamilujete si je i pro jejich schopnost dokonale splynout s vaším outfitem. 
Hodinky PRIM jsou snem každé ženy s decentním stylem a chutí zazářit.

W01P.13018
Quartz /  Keramika / Kůže
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W01P.13018
Quartz /  Keramika  / Chirurgická ocel

PRIM Ceramic Elite
Elegantní dámské keramické hodinky. Moderní vzhled dodává modelu jemný 
ciferník s indexy. PRIM Ceramic Elite je dokonalým doplňkem každé ženy. 



hodinek

Kom
pleta

ce PRIM Republika
W01C.13005

Populární model českých hodinek 
PRIM Republika. Jeho retro vzhled             
s čitelnými indexy upoutá svého 
majitele. Tento model jsme pro 
Vás vytvořili v mhoha barevných 
provedeních.



Vámi vybrané hodinky PRIM Vám vytvoříme na míru. Máte tak jedinečnou 
možnost vytvořit vlastní limitovanou kolekci hodinek pro své dlouholeté 
partnery a zaměstnance. Na přání upravujeme vzhled číselníku, víčka, 
pouzdra, spony či korunky. Také nabízíme variace řemínků, na které 
jsme schopni pomocí našich technologií přenést Vaše logo, iniciály a 
jiné symboly. Naše rodinná firma je schopna splnit vysoké nároky 
a přání našich zákazníků.

Individualizace

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 O2 Frýdek-Místek, CZ        

Tel.: +42O 558 441 19O, prim@prim-hodinky.cz 
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