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PRIM TOURBILLON

KAREL IV.

SPOLEČNOST MPM-QUALITY SVÝM NOVÝM EXKLUZIVNÍM MODELEM PRIM TOURBILLON
KAREL

IV.

PŘEDSTAVILA

EXKLUZIVNÍ

HODINKY,

ABY

UCTILA

PAMÁTKU

JEDNÉ

Z NEJVÝZNAČNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ NAŠICH DĚJIN. U PŘÍLEŽITOSTI SEDMISTÉHO VÝROČÍ
NAROZENÍ „OTCE VLASTI“ TAK VZNIKLY HODINKY, KTERÉ NAVÁZALY NA LIMITOVANÉ
KOLEKCE Z MINULÝCH LET, VYTVOŘENÉ S TÝMŽ ZÁMĚREM – OSLAVIT JIMI SLAVNÁ JMÉNA
ČESKÉ HISTORIE (PRIM TOURBILLON T.G.M., COMENIUS A LEOŠ JANÁČEK). PŘEDSTAVENÍ
MODELU PRIM TOURBILLON KAREL IV. SE USKUTEČNILO STYLOVĚ – V HOTELU KARLŠTEJN,
SKÝTAJÍCÍM JEDINEČNÝ VÝHLED NA KRÁLOVSKÝ HRAD.

S

vědomím toho, že Karla IV. máme spojeného
s řadou významných,
zejména architektonických památek, které přetrvaly staletí, přistoupila firma k novému
modelu nadmíru zodpovědně.
Návrh hodinek vyšel ze stylu,
které dobu vlády panovníka
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symbolizuje, včetně zobrazení Svatováclavské koruny, která je i na hodinkách osazena
granáty, diamanty a safíry. Zajímavá je i podoba loga PRIM,
jedná se totiž o nejstarší logo
značky z roku 1955. Pro výrobu byly zvoleny kvalitní a léty
ověřené materiály a moderní

technologie. Srdcem hodinek je
královská komplikace – tourbillon, mechanismus, který slouží
ke kompenzaci vlivu gravitace země na přesnost hodinek
(jeho vynálezcem není nikdo
méně slavný než A. L. Breguet).
Limitovaná edice končí číslem
62 a hodinky jsou dodávány

v krásné dřevěné etuji spolu
s certifikátem pořadí, k dostání
jsou od letošního července.
Hodinky PRIM Tourbillon Karel
IV. jsou nabízeny ve trojím provedení: Gold, Silver a Rose Gold.
Základem pro všechny verze je
ušlechtilá ocel, pozlacená žlutým
nebo růžovým zlatem nebo stří-

brem a upravená do vysokého
lesku. Výrazným prvkem pouzdra je stylové vroubkování po jeho
obvodu. Číselník s průzorem odkrývá mechanický strojek s tourbillonem na pozici 6, který plní
rovněž úlohu sekundové ručky.
Smaltovaný číselník s tištěnými
římskými číslicemi a reliéfními in-

dexy s diamanty, safíry a granáty nabízí u čísla 2 ještě ukazatel
data. Korunka je rovněž zdobena
granáty a safíry. Rezerva chodu
činí 36 hodin při plném natažení. Číselník chrání safírové sklíčko a celý mechanismus uzavírá
spodní víčko s průzorem z minerálního skla. Vodotěsnost 5 ATM.

Slavnostní představení hodinek PRIM Tourbillon Karel IV. v hotelu Karlštejn
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Další informace nám přímo pod
Karlštejnem přinesl Petr Hanko,
ředitel společnosti MPM-Quality.
Jak je to s vymezením limitované
série tohoto jubilejního modelu?
Limitovaná série má omezenou životnost, budeme tento model vyrábět a prodávat pět let. Kolik ho
bude vyrobeno, to záleží na poptávce. Každý model bude přitom specifický. Tři modely mají tři pouzdra
a podle přání zákazníka je možné
přizpůsobit smaltovaný číselník. Je
možné ho osadit safíry, rubíny nebo
diamanty a zákazník si navíc vybírá
i konkrétní číslo limitované série.
Jaký je uvnitř pouzdra strojek?
Je to mechanický strojek Seagull,
kalibr 8002, který nakupujeme, ale
našich dílnách ho opět rozebereme
a přizpůsobíme našim potřebám.
Jsme hodně ovlivněni rozsahem
a kupní silou na českém trhu, proto
nekupujeme strojek ve Švýcarsku,
kde by podobný, vybavený tourbillonem stál asi 14 000 švýcarských
franků. Z tohoto důvodu nemá-
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me ani pouzdra z masivního zlata.
Nejdále v tomto smyslu chceme jít
s pouzdrem, které bude mít zlatou
lunetu.
Jaké místo zaujímá model PRIM
Tourbillon Karel IV. ve vašem výrobním programu?
Jednoznačně patří mezi exkluzivní
modely značky PRIM. Naše nabídka
hodinek je však velmi široká, každoročně přinášíme na trh například
sportovní modely s chronografem,
mezi nimiž vyniká PRIM Dakar, jehož
prototyp jsme testovali přímo na Dakaru. Nezapomínáme ani na ženy
– dámský model Preciosa bych nazval hodinkami a šperkem v jednom.
Letos na podzim představíme nové
mechanické hodinky s atypickým
designem. Z dalších novinek bych
jmenoval výrobu limitované kolekce
chronografů, do nichž budeme zasazovat strojky Seiko.
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