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CZECH CYCLING TOUR

CARLOS SASTRE
Na vzniku výroční řady PRIM Dakar se již
několik let aktivně podílí náš ambasador
“Monsignor Dakar” Karel Loprais.
V letošním roce jsme rozšířili řady našich
partnerů o Bonver Dakar Projekt v čele
s Tomášem Vrátným, který se stal našim
abasadorem a ihned se zapojil do přípravy
a testů nového modelu. Spolu s ním bude
hodinky testovat motokrosový závodník
a mistr Evropy Štefan Svitko, který
“Dakarky” testuje nejen na samotné rallye,
ale i v průběhu roku na motokrosových
závodech.

Speciálně pro příležitost návštěvy
Carlose Sastra byla vyrobena
limitovaná edice hodinek nesoucích
jeho jméno. Byla vyhotovena v několika
exemplářích, jeden z nich obdržel sám
španělský cyklista a další se vydražily
v internetové dražbě. Výtěžek dražby
získala organizace pečující o postižené
a rodiči opuštěné děti.

Vytvořili jsme unikátní kolekci PRIM
Souhvězdí ve spolupráci s nejznámějším
českým astrologem Petrem Messanym.
Ten přiřadil ke každému kraji České
republiky souhvězdí, které toto území
nejlépe vystihuje.

ČESKÁ MISS

Stejně jako soutěž Česká Miss hledá ty
nejkrásnější dívky republiky, lpíme i my na
odkazu ryze české krásy, která již tradičně
vzniká v rukou českých hodinářů. Kolekce
Souhvězdí je ručně osázena broušenými
kameny Preciosa, rovněž české výroby.

Pravidelně nás můžete potkat na závodech
pořádaných TTV Sport Group, která pro
Vás pořádá slavné cyklistické závody jako
Závod míru, kde hrdě vedeme jako sponzor
časomíry celý peloton. Naše hodinky PRIM
zdobí ruce všech vítězů.

PODPORUJEME

DAKAR

Modelová řada hodinek PRIM Tourbillon poprvé
v historii značky PRIM používá jako záruku
přesnosti chodu mechanický strojek s královskou
hodinářskou komplikací, tzv. létající tourbillon.

Tourbillon

Tourbillon je mechanismus, který kompenzuje
(vyrovnává) vliv gravitace země na přesnost chodu
hodinek. Jde o mechanický kotvový mechanismus
umístěný uvnitř pohyblivé platformy se setrvačkou
uprostřed a otáčející se kolem vlastní osy jedenkrát
za jednu minutu a tím je zajišťována změna polohy
setrvačky vůči zemskému jádru. Jde o jednu z tzv.
komplikací vysoké hodinařiny - Haute Horlogerie.
Vynalezl jej A. L. Breguet v roce 1795. Hodinky
s tourbillonem nabízí pouze kvalitní hodinářské
značky a je to vodítko pro prvotní posouzení kvality
značky.
Modely TOURBILLON LEOŠ JANÁČEK nabízíme
v pánském i dámském provedení.

www.prim-hodinky.cz/tourbillon

TOURBILLON náramkové hodinky

Tourbillon

Češi se prosadili v mnoha oborech, v zahraničí je
dobře známý především český křišťál. Jeho výroba
a broušení pod značkou PRECIOSA je známá po
celém světě.
Spojením dvou tradičních českých značek PRIM®
a PRECIOSA® vznikly jedinečné dámské módní
hodinky - PRIM® PRECIOSA®. Křišťál s dokonalým
výbrusem a vysokou brilancí i oslnivá barevná
škála odstínů rozvášní oči každé ženy. Hodinky se
stanou dokonalým doplňkem vhodným pro každou
příležitost.
V kolekci PRESIOSA naleznete řady CRYSTAL TIME,
PRECIOSA ONYX a dále nejnovější řadu MODERN.

www.prim-hodinky.cz/preciosa

PRECIOSA náramkové hodinky

butterfly

CERAMIC
modelová řada WO2P.1O697
Často se ptáte proč zrovna keramické hodinky?
Kromě toho, že jasně ukazují Váš styl, jsou vyrobeny
z vysoce kvalitního materiálu, který snese extrémní
zatížení a je tvrdší než nerezová ocel. Díky tomu
jsou méně náchylné k poškrábání. Navíc jsou naše
keramické hodinky vhodné pro citlivou kůži a
alergiky!
Chcete-li hodinky s dlouhou výdrží a nezaměnitelným vzhledem, tak keramické hodinky jsou
pro Vás tou správnou volbou. V kombinaci s našimi
moderními strojky Vám nabídnou spolehlivost
a jistotu krásného vzhledu i při dlouhodobém
každodenním nošení.

CERAMIC

náramkové hodinky

AUTOMAT
modelová řada WO1P.10745
Hledáte nadčasový design a vyžadujete zároveň
kus pořádné techniky? Pak jsou pro Vás automaty
PRIM tou správnou volbou. Skloubili jsme v nich
prvotřídní dílenské zpracování se špičkovými
mechanickými strojky a přidali tradiční vzhled,
který potěší vaše oko i po letech.
Na zadní straně hodinek se můžete kochat
průhledem na strojek. Obě skla hodinek jsou
vyrobena z tvrzeného minerálního skla, které Vám,
díky kombinaci s nerezovou ocelí, dává záruku
kvalitního provedení hodinek. Stylovost hodinek
podtrhuje kožený řemínek se vzorem krokodýla
s klasickou sponou na trn.

AUTOMAT náramkové hodinky

AUTOMAT 3O ATM
modelová řada WO1P.1O693
Decentní a přesto extrémní. Takové jsou nové
modely sportovních automatů z naší dílny.
Decentní ve vzhledu a extrémní v provedení a
kvalitě. Voděodolnost 3O atmosfér je toho zárukou.
Novinkou této řady je netradiční dvouvrstvé
provedení číselníků, díky kterému jsou arabské
číslice opticky zapuštěné.
Kromě klasického černého modelu Vám nabízíme
čím dál oblíbenější provedení bílé, které se na ruce
stává Vaším nepřehlédnutelným doplňkem. A to
nejen ve dne, ale i v noci díky super luminiscenční
vrstvě na ručkách. Hodinky dodáváme na řemínku
z pravé kůže.

AUTOMAT

náramkové hodinky

CHRONOGRAPH klasik
modelová řada WO1P.1O223
Obecně o chronografech můžeme jednoduše říci
- stopky, i takto krátce lze tuto složitou komplikaci
nazvat. Její název se skládá ze dvou slov - chronos
= řecky čas a graphe = psáti. Základní soukolí
hodinového strojku pohání kromě samotných
hodinek i další část s komplikací, díky které můžete
spolu s časem stopovat vteřiny, minuty i hodiny.
Zkombinovali jsme tradiční vzhled chronografů
s moderním minimalistickým designem a vytvořili
jsme pro Vás stylové pánské hodinky. Díky špičkové
technologii hodinky zůstaly decentní i v rozměrech
a zdobí je nízká tloušťka mezi chronografy
nevídaná. Stanou se tak dokonalým doplňkem na
Vašich jednáních, v divadle, ale i na kole.

di k
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AUTOMAT CHRONOGRAPH sport
modelová řada WO1P.1O746
PRIM a sport je nerozdělitelné spojení, které Vás
či Vaše rodiče provází v podobě Primek Sport
už od mládí. Kromě klasických modelů Sport se
díky investicím do výroby můžeme pochlubit také
sportovními hodinkami těch nejlepších parametrů.
Právě do této řady patří multifunkční chronografy
vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli poháněné
osvědčeným mechanickým automatem. I díky
kombinaci safírového skla a extra pevného
koženého řemínku mají decentní klasický vzhled
vhodný nejen pro Vaše sportovní aktivity, ale i ve
společnosti obleku se budou cítit jako doma.

AUTOMAT CHRONOGRAPH náramkové hodinky

Tomáš Vrátný
český pilot v kategorii kamionů
člen Bonver Dakar Project týmu

“Monsignor Dakar”
Karel Loprais

Štefan Svitko
slovenský motocyklový jezdec

modelová řada DAKAR
Dlouhodobě podporujeme závodníky na dálkové
rally Dakar s naší exkluzivní edicí hodinek PRIM
Dakar. Hodinky z této kolekce už mnohokrát
podržely naše závodníky a kromě špičkového
slovenského motocyklového jezdce Štefana Svitka
zdobí také zápěstí českého motokrosáře Olina
Bražiny a tým Aleše Lopraise. Partnerem při vývoji
a testování hodinek je také “Monsignor Dakar”
Karel Loprais a Tomáš Vrátný.
Naše “Dakarky” jsou synonymem pro kvalitu
a výdrž. Při vývoji i výrobě používáme nejnovějších
technologií, abychom pro Vás vyrobili hodinky,
které vydrží generace. Špičkové provedení
z nerezové oceli, safírové sklo a moderní strojek
jsou toho zárukou. V designovém stylu hodinek
se držíme jednoduchých, a přesto výrazných linií,
které jsou stejně nadčasové, jako kvalita hodinek.

www.prim-hodinky.cz/dakar

DAKAR náramkové hodinky

CLASSIC
modelová řada WO1P.1O748
Ne každý oceňuje moderní designové a stylové
trendy. Někteří z Vás máte rádi opravdovou klasiku,
kterou jsou naše hodinky známé. Právě pro Vás
máme připravené modely, které svým duchem
navazují na oblíbené modely z dob minulých.
Jednoduchý a čistý číselník, výrazné logo a
kvalitní zpracování spolu s přívětivou cenou jsou
naší devizou pro Vás. Klasické modely nabízíme
v oblíbených barevných provedeních s quartzovými
i mechanickými strojky, které určitě potěší každou
generaci.

CLASSIC náramkové hodinky

modelová řada PRIM HODINY sloupové

Mechanické sloupové kyvadlové hodiny. Luxusní
vzhled a nadčasový design podtrhuje kombinace
skla a ručně vyřezávaného tmavého lipového
dřeva. Přes skleněné výplně je vidět prstencový
číselník s mimostředně umístěnou vteřinovou
ručkou. Skeletové základny mechanického
půlového stroje odkrývají pracující ozubená kola
s pohonem na závaží. Půlový mechanický stroj
pracuje tak, že jednou odbije každou půlhodinu
a v celou odbije hodinu 1 - 12x, kdy počet odbití
souhlasí s počtem hodin. Zvuk odbíjení vydávají
dva cylindrické zvonky, do kterých udeří kladívka.
Stroj je schopen jít až 7 dní, takže se o hodiny celý
týden nestaráte. Stačí vytáhnout závaží a můžete
vychutnávat uklidňující tikot mechanického stroje.

Kompletní nabídku PRIM HODIN najdete na

www.prim-hodinky.cz

SLOUPOVÉ

kyvadlové hodiny

Vyrábíme dostupné a kvalitní hodinky pro běžné nošení i společenské příležitosti, jako tomu bylo dlouhá léta
v minulosti. Ve spolupráci s vynikajícími českými designéry a odborníky vznikají nové kolekce hodinek, jak
v moderním designu, tak i retro kolekce za využití nových technologií a materiálů. Naše modely „PRIMEK“
jsou navrhovány, kompletovány a testovány v České republice. Kvalita našich hodinek je dnes na špičkové
úrovni, proto jsme v roce 2O1O po předchozích náročných testech získali certifikát kvality „CZECH MADE“.

O NÁS
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