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Spojením dvou tradičních českých značek 
Prim® a Preciosa® vznikl klenot, 
který ozdobí každou ženu.

Ačkoli Česká republika nevyniká svou rozlohou, dokáže tuto nevýhodu vyvážit jinými 
přednostmi. Jednou z nich je bezesporu řemeslné umění. Spojením dvou tradičních 
českých značek Prim® a Preciosa® vznikl klenot, který ozdobí každou ženu.

Češi se prosadili v mnoha oborech, ve světě je dobře známý především český 
křišťál. Jeho výroba a broušení má v našich zemích hluboce zakořeněnou tradici. 
Významnou společností podnikající ve sklářském oboru je skupina Preciosa, jejíž 
značka byla poprvé zaregistrována již v roce 1915. I když historie značky Preciosa 
je mnohem delší, za oficiální datum vzniku společnosti je považován rok 1948.

Ve stejném roce spatřila světlo světa další významná česká značka, ovšem          
ze zcela odlišného oboru. V roce 1948 totiž vznikl první plán na výrobu 
náramkových hodinek v Čechách. Ve Šternberku vznikla značka PRIM.

V příběhu obou českých značek lze vidět jistou analogii. Není tedy náhodou, 
že se obě společnosti spojily při výrobě luxusní kolekce náramkových hodinek 
Prim Preciosa. V této edici jsme již představili oblíbené kolekce PRIM Crystal 
Time a PRIM Onyx, které si vydobyly srdce mnoha žen po celém světě.

Novým milníkem spolupráce mezi dvěma českými značkami je módní 
značka dámských hodinek pod názvem PRECIOSA, kterou Vám nyní 
představujeme.

V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním unikátní 
PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním procesu. 
Křišťálové výrobky z Preciosy se  vyznačují  mimořádnými  optickými a 
estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ 

je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.



Preciosa
Modern Gepard

preciosa-hodinky.cz
Preciosa Modern Gepard 
model white  /  W02P.10717.A

Gepard / nejrychlejší suchozemská šelma.

Preciosa Modern Gepard 
model black  /  W02P.10717.B

GENUINE CZECH CRYSTAL

Silné momenty
                  přírody                                                    



Modern Zebra
Preciosa Modern Zebra
model black  /  W02P.10717.D

Preciosa Modern Zebra
model blue  /  W02P.10717.C

Preciosa

ZEBRA / každá zebra má originální vzor pruhování.

Silné momenty
                  přírody                                                 
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Modern Circle
Preciosa Modern Circle
model blue  /  W02P.10717.E

Preciosa Modern Circle 
model black  /  W02P.10717.F

Preciosa

Kruh / planeta Země.

Reliéfní ciferník / korunka zdobená velkým broušeným 
českým krystalem / 5 ATM / kožený řemínek

Okruží z českého křišťálu s dokonalým výbrusem. 
Použitá výrobní technologie PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™. 

Modely hodinek Preciosa Modern.
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Modern Butterfly
Preciosa Modern Butterfly
model black  /  W02P.10717.H

Preciosa Modern Butterfly
model purple  /  W02P.10717.G

Preciosa

Motýl / poletující pestrobarevná krása.

Silné momenty
                  přírody                                                  
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Preciosa
Purity



Purity Alhena
Preciosa Purity Alhena
model black  /  W02O.17001.B

Preciosa Purity Alhena
model white  /  W02O.17001.A

Preciosa

Dámské hodinky PRECIOSA s vteřinovým číselníkem. 
Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316L upravené leštěním 
do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií PRECIOSA®   
je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového 
pouzdra ve tvaru květiny. Řemínek hodinek je vyroben z kombinace 
dvou materiálů, ušlechtilé oceli 316L a keramiky. Vodotěsnost 5 ATM.

GENUINE CZECH CRYSTAL

Model dámských luxusních hodinek PRECIOSA Purity Alhena                          
je kombinací  keramiky, leštěné ušlechtilé oceli a krystalů PRECIOSA®.



Purity Alhena
Preciosa Purity Alhena
model gold  /  W02O.17001.C

Preciosa Purity Alhena
model rose  /  W02O.17001.D

Preciosa

Rafinovaná
         jedinečnost                                                  
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Purity Bellatrix
Preciosa Purity Bellatrix
model black  /  W02O.17002.B

Preciosa Purity Bellatrix
model white  /  W02O.17002.A

Preciosa

Elegantní dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro a tah hodinek jsou 
vyrobeny z keramického materiálu, který je velmi odolný proti 
poškrábání. Kroužek z ušlechtilé oceli 316L je zdobený krystaly 
PRECIOSA® pomocí technologie CNC, kdy jsou krystaly fasovány 
do ocelového kroužku. Číselník rozzáří indexy osázené krystaly 
PRECIOSA®.  Vodotěsnost 5 ATM.

Keramické hodinky vydrží dlouhá léta stále krásné i při každodenním 
nošení. Keramika zdobená zářivými krystaly PRECIOSA® podtrhuje 
půvaby každé ženy.
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Purity Bellatrix
Preciosa Purity Bellatrix
model black  /  W03O.17002.B

Preciosa Purity Bellatrix
model white  /  W03O.17002.A

Preciosa

Okamžitě 
        osobitá klasika                                                 
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Preciosa Purity Eridani
model white  /  W02O.17003.A

Multifunkční hodinky s datem, dnem v týdnu a 24 hodinovým 
číselníkem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316L upravené 
leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií 
PRECIOSA® je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány 
do ocelového pouzdra. Řemínek hodinek je vyroben z kombinace dvou 
materiálů, ušlechtilé oceli 316L a keramiky. Vodotěsnost 5 ATM.

Model dámských luxusních hodinek PRECIOSA Purity Eridani                          
je kombinací  keramiky, leštěné ušlechtilé oceli a krystalů PRECIOSA®.



Purity Eridani
Preciosa Purity Eridani
model rose  /  W02O.17003.C

Preciosa Purity Eridani
model black  /  W02O.17003.B

Preciosa

Silné kouzlo 
        dokonalosti                                                  
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Preciosa Purity Adara
model white  /  W02O.17004.A

Model dámských luxusních hodinek Preciosa Purity Adara v sobě 
kombinuje keramické provedení s leštěnou ušlechtilou oceli a krystaly 
PRECIOSA®.
Dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli     
316L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou 
zirkonií PRECIOSA® je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly 
fasovány do ocelového pouzdra. Řemínek hodinek je v kombinaci dvou 
materiálů, ušlechtilé oceli 316L a keramiky. Vodotěsnost 5 ATM.



Preciosa
Purity Adara

Preciosa Purity Adara
model rose  /  W02O.17004.C

Preciosa Purity Adara
model black  /   W02O.17004.B

Ostrůvek
        jiskřivé svěžesti
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Preciosa
Purity Mimosa

Preciosa Purity Mimosa
model white  /  W02O.17006.A

Preciosa Purity Mimosa
model black  /  W02O.17006.B

Lesk moderní ženskosti                                                  
Keramické hodinky vydrží dlouhá léta stále krásné i při každodenním 
nošení. Keramika zdobená zářivými krystaly podtrhuje půvaby každé ženy.

Dámské hodinky PRECIOSA s datem. Pouzdro a tah jsou vyrobeny                                 
z keramického materiálu. Kroužek z ušlechtilé oceli 316L je zdobený 
krystly PRECIOSA® použitím technologie CNC, kdy jsou krystaly fasovány                 
do ocelového kroužku. Vodotěsnost 5 ATM.
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Purity Capella
Preciosa Purity Capella
model black  /  W02O.17005.B

Preciosa Purity Capella
model white  /  W02O.17005.A

Preciosa

Brilantní objetí elegance                                                
Dámské hodinky PRECIOSA s datem. Pouzdro a tah je vyroben                                        
z keramického materiálu, který je velmi odolný proti poškrábání. 
Zdobení obvodu číselníku kubickou zirkonií PRECIOSA® je provedeno 
CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelových pouzder.            
To vše skrývá tvrzené minerální sklíčko hodinek. Vodotěsnost 5 ATM.
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Preciosa
Purity Vega

Preciosa Purity Vega
model white  /  W02O.17007.A

Preciosa Purity Vega 
model black  /  W02O.17007.B

Záře městské rafinovanosti                                                  
Chronografy jsou dnes žádány převážně díky designu. Kombinace             
s keramickým materiálem působí neotřele a rafinovaně.

Pouzdro a tah jsou vyrobeny z velmi odolného keramického materiálu. 
Zdobení obvodu číselníku kubickou zirkonií PRECIOSA® je provedeno 
CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelových pouzder.                    
Vodotěsnost 5 ATM.
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Preciosa
Charm



Preciosa
Charm Shaula

Preciosa Charm Shaula
model white  /  W02O.17008.A

Preciosa Charm Shaula
model black  /  W02O.17008.B

Jitřně podmanivé
                 rozhodnutí
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Preciosa
Charm Shaula

Preciosa Charm Shaula
model rose  /  W02O.17008.D

Preciosa Charm Shaula
model brown  /  W02O.17008.C

Dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé 
oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra 
kubickou zirkonií PRECIOSA® je provedeno CNC technologií, kdy jsou 
krystaly fasovány do ocelového pouzdra. Kombinaci netradičního 
provedení pouzdra s kubickou zirkoníí PRECIOSA® skvěle doplňuje 
moderní vzorovaný číselník s perleťovým nádechem. Eleganci a šarm 
hodinkám dodává řemínek z kvalitní kůže. Vodotěsnost 5 ATM.

Kromě oblíbené bílo-stříbrné a černé kombinace máme pro Vás             
i moderní odstín měděné, hnědé a zlato-růžové.
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Preciosa
Amenity



Preciosa
Modern Zebra

 Preciosa Modern Zebra
  model blue /   W02P.10717.C

 Preciosa Modern Gepard 
  model black /  W02P.10717.D

Preciosa
Amenity Sirius

Preciosa Amenity Sirius
model black  /  W02O.17009.B

Preciosa Amenity Sirius
model white  /  W02O.17009.A

Elegantní hodinky s chronografem, duálním 24 hodinovým číselníkem                             
a datem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316L upravené leštěním 
do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií PRECIOSA®                

je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového 
pouzdra. Netradiční vzhled dodává hodinkám slilikonový řemínek. 
Vodotěsnost 5 ATM.

Chronografy jsou dnes žádány převážně díky designu. Decentní plnost 
číselníku činí hodinky luxusnějšími a dražšími.
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Preciosa

Preciosa Amenity Sirius
model gold  /  W02O.17009.C

Preciosa Amenity Sirius
model rose  /  W02O.17009.D

Amenity Sirius

Důvěrně známá 
                okázalost
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Preciosa
Rose



Rose Chrome

 Preciosa Rose Chrom
e

  m
odel w

hite  /  W
02P.10717.K

Preciosa Rose Chrome
model white  /  W02P.10717.K

Preciosa Rose Chrome
model black  /  W02P.10717.N

GENUINE CZECH CRYSTAL

Rafinovaná
       jedinečnost odlesků

Preciosa
Rose Chrome
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Preciosa
Rose Vitrail

 Preciosa Rose Vitrail

  m
odel w

hite  /  W
02P.10717.J

Preciosa
Rose



Preciosa
Rose Crystal

Preciosa Rose Crystal
model white  /  W02P.10717.I

Preciosa Rose Crystal
model black  /  W02P.10717.M

Perleťový ciferník / korunka zdobená velkým broušeným 
českým krystalem / 5 ATM / kožený řemínek

Okruží z českého křišťálu s dokonalým výbrusem. 
Použitá výrobní technologie PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™. 
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Preciosa
Modern Zebra

 Preciosa Modern Zebra
  model blue /   W02P.10717.C

 Preciosa Modern Gepard 
  model black /  W02P.10717.D

Preciosa
Rose Zebra

Preciosa Rose Zebra
model black  /  W02P.10717.O

Preciosa Rose Zebra
model white  /  W02P.10717.L

GENUINE CZECH CRYSTAL

Preciosa
Rose





MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 O2 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +42O 558 441 19O, fax: +42O 558 441 199
E-mail: info@preciosa-hodinky.cz www.preciosa-hodinky.cz
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