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PRIM 
Pánská kolekce
hodinek
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PRIM Tourbillon
Karel IV.
Pro hodinky PRIM Tourbillon Karel IV., 
které Vám právě představujeme, 
jsme zvolili léty ověřené materiály, 
moderní technologie a tradiční um 
českých hodinářů. Srdcem hodinek 
je královská hodinářská komplikace 
Tourbillon. Zároveň jsme navázali 
i na jeden ze symbolů české 
státnosti Svatováclavskou korunu, 
která je osazena granáty, safíry a 
diamanty, které naše královské 
hodinky zdobí.



prim-hodinky.cz

PRIM Tourbillon Karel IV.
Nová kolekce Tourbillon Karel IV. je limitovaná edice hodinek končící na čísle 62 a je 
opatřena historicky nejstarším logem PRIM vytvořeným pro Chronotechnu Šternberk 
v roce 1955. Vybrat si můžete z provedení Silver, Gold a Gold Rose s možností výběru 
okruží k pouzdru hodinek z 18-ti karátového zlata ve třech barevných provedeních.

PRIM Tourbillon Karel IV. 
Gold

PRIM Tourbillon Karel IV. 
Silver Crown

PRIM Tourbillon Karel IV. 
18k gold ring with diamonds

PRIM Tourbillon Karel IV.
Tourbillon
Ø 43 x 12 mm
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Meteorite
Pokud hledáte originální hodinky, tak 
právě pro Vás máme připravený model 
PRIM Meteorite Tourbillon. 

Ciferník této limitované série je 
vyroben z meteoritu spadlého na 
Zemi v prostoru Laponska v oblasti 
Muonionalusta. Meteorit dostal 
název Muonionalusta právě proto, že 
spádové pole leží u stejnojmenné 
vesničky, proslulé výskytem těchto 
vzácných těles. Meteorit o váze 
8,7 kg byl nalezen dne 10. 8. 2015 
českým badatelem Vladislavem 
Kellersteinem.

Tato kolekce je limitovaná počtem 
vyrobených unikátních ciferníků 
na 60 kusů modelů.



prim-hodinky.cz

PRIM Meteorite Tourbillon
V edici hodinek PRIM Meteorite Tourbillon jsme spojili originální a jedinečné 
materiály s elegantním designem. 

W01C.13048  /  PRIM Meteorite Tourbillon 
Tourbillon
Ø 43 x 12 mm
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PRIM Automatic Primátor
Pánské luxusní hodinky PRIM Automatic Primátor ve speciální sérii 70 kusů. 
Exkluzivní hodinky inspirované klasickým a moderním designem s netradičním 
průzorem v horní části ciferníku. 

W01P.13065  /  PRIM Automatic Primátor
Automatický nátah
Ø 44 x 10 mm 
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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  /  PRIM Chrono Elegance
Automatický nátah
Ø 43 x 16 mm
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PRIM Skeleton
Vytvořili jsem pro Vás speciální edici 100 kusů nového modelu 
PRIM Skeleton. Originální hodinky mají odhalený skeleton, 
což jim přidává na zajímavosti.

W01C.13035  /  PRIM Skeleton
Automatický nátah
Ø 43 x 12 mm
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Jan Mazoch
Bývalý reprezentant ve skocích na lyžích.

Patron a ambasador modelu hodinek 
PRIM Sport 68 Czech Team

OSUDOVÉ ČÍSLO 20
„Dvacátého ledna 2007 jsem se podruhé narodil. 

Dvacátého června se mi narodila první dcera. Dvacátého 
ledna se měla narodit druhá dcera, která nakonec přišla 
na svět o den dříve, 19. ledna. A hlavně po pěti letech od 

mého úrazu, kvůli kterému jsem ukončil kariéru, 
nás 20. ledna 2012 opustil můj děda, Jiří Raška.



LIMITOVANÁ EDICE 
SPORTOVNÍCH HODINEK PRIM

Příběh, který inspiruje.

PŮLSTOLETÍ OD PRVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉHO ZLATA 
NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Byl první. 

Edice PRIM Sport 68 Czech Team je součástí oficiální kolekce Českého olympijského týmu pro zimní olympijské hry 2018. 
Cílem designerů a konstruktérů bylo vytvořit sportovní hodinky, které jejich majitel bude moci využít při všech sportovních 
a outdoorových aktivitách.

Hodinky jsou inspirované legendárním modelem vyrobeným
v roce 1968. Spoluautorem návrhu této speciální edice 
hodinek PRIM, je akademický malíř Milan Jaroš..

Své druhé PRIMky dostal Jiří Raška od Moravskoslezského 
kraje za celoživotní sportovní přínos, a ty měl právě od nás.

Tuto výsadu mu už nikdy nikdo nevezme. Jiří Raška dokázal jako vůbec první 
Čechoslovák vyhrát zimní olympijské hry, ale i mistrovství světa a celkový seriál Turné 
čtyř můstků ve skoku na lyžích. Spisovatel Ota Pavel, který o slavném skokanovi napsal 
známou sportovní Pohádku o Raškovi, popsal jeho excelentní let nezapomenutelnými a 
nyní již legendárními slovy: „Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký 
lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal 
fotografovat. Trenér Remsa si omýval obličej sněhem a písklavý skokan Nor Wirkola 
přestal pískat.“

Jiří Raška se narodil 4. 2. 1941 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sport miloval odmala, díky 
svému strýci, bratranci a přátelům si oblíbil skoky na lyžích. Jak říkával „u nás se říkalo, 
že se děti rodí s lyžemi na nohou.“ A tuhle vášeň poté předával synovi, vnukům a jako 
trenér svým svěřencům. Jiří Raška je jedinečnou postavou českého a československého 
lyžování, vítězem ankety o nejlepšího lyžaře 20. století, držitelem hlavní ceny za 
celoživotní činnost v klubu fair play a samozřejmě držitelem Medaile za zásluhy.       
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DAKAR 2018
Jediný výrobce českých hodinek PRIM 
vyrobil pro dakarskou posádku již 
devátý model limitované série hodinek
PRIM Dakar.

Limitovaná edice sportovních hodinek 

PRIM Dakar 2018 byla podrobena 
testování ambasadory letošního 
ročníku Tomášem Ouředníčkem           
s jeho týmem, dále také legendou 
a pětinásobným vítězem Dakarské 
Rally Josefem Macháčkem. 

Pánské hodinky, které jsou 
synonymem pro kvalitu a výdrž. 
Hodinky inspirované závody Rally 
Dakar.

Josef Macháček Tomáš Ouředníček  a  David Křípal 
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PRIM Dakar
Hodinky z kolekce PRIM Dakar nabízíme každoročně v limitovaných sériích a 
barevných provedeních. Hodinky PRIM Dakar podtrhují charakteristiku majitele 
a  svým vzhledem upoutají pozornost při každé sportovní i společenské akci.

W01P.13052 
PRIM Dakar 2018
Chronograf
Ø 46 x 13 mm

W01P.13030 
PRIM Dakar 2017
Chronograf
Ø 46 x 12 mm

W01P.10749
PRIM Dakar 2016
Chronograf
Ø 46 x 12 mm
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Zdrojem záření v hodinkách PRIM Tritium 
jsou ampule s plynem Tritia. Nepatrné 
množství plynu tritia je hermeticky 
uzavřeno v tenkém skle, uvnitř pokryté 
fosforeskujícím materiálem. Elektrony 
pocházející z tritia aktivují hmotu, aby 
vydávala trvalé slabé světlo.

GTLS (Gaseous Tritium Light 
Source) svítí permanentně se stálou 
intenzitou. Na rozdíl od tradičních 
zdrojů světla v hodinkách GTLS není 
třeba nijak nabíjet ani aktivovat, 
nepotřebují žádné vnější zdroje 
energie, žádné vodiče a vypínače. 
Z těchto důvodů se GTLS široce 
využívají v oblasti bezpečnostního 
značení (únikové východy aj.).

Ampule s plynem Tritia

Barvy a intenzita vyzařovaného 
světla se odlišují podle použité 
luminiscenční vrstvy. Míra 
intenzity vyzařovaného světla je 
odvozena od zelené barvy, která 
má intenzitu nejvyšší (100%).
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PRIM Sport Tritium
Připravili jsme si pro vás speciální kolekci 100 kusů hodinek                      
PRIM Sport Tritium. Sportovní pánské hodinky s číselníkem 
osazeným speciálními kapilárami plněnými tritiem. Tyto kapiláry 
jsou vyrobeny ve Švýcarsku a jsou umístěny na indexy a ručičky 
hodinek.

W01C.13053  /  PRIM Sport Tritium
Quartz
Ø 40 x 13 mm



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

W01C.13034  /  PRIM Pioneer
Automatický nátah
Ø 43 x 11 mm
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PRIM Retro Elegance
Hodinky PRIM Retro Elegance, jsou hodinky které se vryjí do paměti svého majitele. 
Vyzývavý a čistý design hodinek s působivými multifunkcemi, které dodávají 
hodinkám sportovní nádech rychlých aut. 

W01P.10745  /  PRIM Retro Elegance
Automatický nátah
Ø 45 x 14 mm
- modely také se safírovým sklíčkem
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PRIM Senator
Exkluzivní mechanické hodinky s automatickým natahováním.
Hodinky Senator jsou krásným spojením klasiky se sportovním nádechem. 

W01P.13022  /  PRIM Senator
Automatický nátah
Ø 44 x 14 mm
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PRIM Manager
Multifunkční hodinky s výrazným ciferníkem a indexy, které spolu s moderním 
designem oslní na každé pracovní schůzce. České hodinky PRIM Manager stvořené 
pro úspěšné a cílevědomé muže.

W01P.10696  /  PRIM Manager
Automatický nátah
Ø 44 x 15 mm
- modely také se safírovým sklíčkem
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PRIM Republika
Populární model českých hodinek PRIM Republika, který upoutá svého majitele 
čitelnými retro indexy v mnoha barevných provedeních. 

W01C.13005  /  PRIM Republika
Automatický nátah
Ø 42 x 14 mm



PRIM Gentleman
Propracovaný design českých hodinek s automatickým 
multifunkčním nátahem, které zaujmou čitelnými 
číselnými indexy a elegantním vzhledem. 

W01P.10694  /  PRIM Gentleman
Automatický nátah
Ø 44 x 13 mm
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PRIM Auto 42 MM
Elegantní mechanické hodinky s čistým, propracovaným designem ciferníku 
s populárními číselnými indexy. Hodinky pro muže vzhlížející k eleganci a 
praktičnosti. 

W01P.10307  /  PRIM Auto 42 MM
Automatický nátah
Ø 42 x 12 mm
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PRIM Retro Automatic
Automatické hodinky PRIM byly inspirovány elegantním a nadčasovým 
retro obdobím. Designový model s vypouklým sklem a originálním 
barevným řemínkem.

W01C.13055  /  PRIM Retro Automatic
Automatický nátah
Ø 45 x 12 mm
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PRIM Retrograde
Moderní pánské hodinky PRIM Retrograde s jedinečnou funkcí ukazatele rezervy 
chodu. Ať už se rozhodnete pro formální oblek nebo volnočasové tričko, hodinky 
z dílny oblíbené značky PRIM váš outfit vždy dokonale doladí. Dopřejte si doplněk, 
který vás nikdy nezklame.

W01P.13043  /  PRIM Retrograde
Automatický nátah
Ø 44 x 14 mm
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PRIM Sport 300 M
Ať už zdoláváte vrcholy hor, nebo se potápíte v oceánu, hodinky PRIM Sport 300 M 
jsou stvořeny právě pro Vás. Hodinky byly inspirovány extrémními sporty a vyrobeny 
pro každodenní nošení. 

W01P.10693  /  PRIM Sport 300 M
Automatický nátah
Ø 44 x 17 mm
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PRIM Praga
Tento luxusní retro model hodinek opravdu zaujme čistým 
zpracováním materiálů, moderním vzhledem a krásným 
čitelným ciferníkem. 

W01C.13004  /  PRIM Praga
Automatický nátah
Ø 42 x 14 mm



PRIM Square 68
PRIM Square 68 jsou elegantní pánské retro hodinky s klasickým a 
nadčasovým vzhledem.

W01P.10225  /  PRIM Square 68
Quartz
42 x 42 x 11 mm
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PRIM Legenda 1960
Klasický a populární model pánských hodinek PRIM Legenda 1960. 
Model vhodný ke společenským akcím a elegantnímu oblečení. 

W01C.13054  /  PRIM Legenda 1960
Quartz
Ø 42 x 9 mm
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PRIM Klasik 61
Elegantní hodinky PRIM Klasik 61 s čistými liniemi a originálním číselníkem. 
Hodinky zaujmou každého stylového muže.

W01P.13056  /  PRIM Klasik 61
Quartz
Ø 42 x 10 mm
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PRIM Retro Chronograf
Působivé hodinky s elegantním, multifunkčním chronografem byly inspirovány retro 
obdobím Československa. Tento model hodinek je jednoduchý a snadno čitelný, 

W01P.13023  /  PRIM Retro Chronograf
Chronograf
Ø 45 x 12 mm
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PRIM Favorit
Populární klasický model PRIM Favorit. Hodinky v rozmanitých barevných 
kombinacích, které zaujmou každého stylového muže. Elegantní retro nádech 
dodává hodinkám speciálně vybraný kožený řemínek. 

W01P.13057  /  PRIM Favorit
Quartz
Ø 42 x 10 mm
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PRIM Carbon Fiber 200 M
Sportovní vzhled hodinek PRIM Carbon Fiber, které jsou vyrobeny pro každodenní 
nošení a outdoorové sporty zaujmou svým nadčasovým designem a použitými 
kvalitními materiály. 

W01P.13026  /  PRIM Carbon Fiber 200 M
Chronograf
Ø 46 x 13 mm



P
R

IM
 C

ha
lle

ng
er



prim-hodinky.cz

PRIM Challenger
Staň se lídrem, nikoli následovníkem a to s osobitými sportovními hodinkami 
PRIM Challenger. Hodinky s ocelovými vlastnostmi jako jejich majitel.

W01P.13024  /  PRIM Challenger
Chronograf
Ø 46 x 14 mm
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PRIM Sport 68
Hodinky inspirované legendárním model PRIM Sport jsou stylové pánské sportovní 
hodinky. Elegantní a nadčasové modely v barvách, které si zamilujete. Vyber si svůj 
odstín kroužku a dopasuj ten pravý řemínek.

W01C.13047  /  PRIM Sport 68 
Quartz
Ø 40 x 12 mm
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PRIM Sport Titanium
Pánská exkluzivní řada sportovních hodinek vyrobených z titanu, díky kterému 
jsou hodinky extra lehké. Hodinky zaujmou svým propracovaným ciferníkem 
v moderních barvách. 

W01C.13051  /  PRIM Sport Titanium
Quartz
Ø 40 x 11 mm
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PRIM Sport Multifunction
Sportovní pánské hodinky inspirované legendárním model PRIM Sport. Použité 
technologie a materiály odpovídající současným požadavkům, to jsou prvky, které 
tyto hodinky odlišuje od ostatních sportovních hodinek.

W01C.13046  /  PRIM Sport Multifunction
Quartz
Ø 40 x 12 mm



PRIM Sport Titan
Sportovní hodinky PRIM Sport Titan nesoucí označení 20 ATM, 
které zajistí odolnost v extrémních podmínkách. Hodinky vyrobeny 
pro milovníky řek, moří a oceánů, ale také všechny sportovní 
nadšence, kteří hledají české kvalitní hodinky. 

W01P.10098  /  PRIM Sport Titan
Quartz
Ø 47 x 13 mm



PRIM 
Dámská kolekce
hodinek



W02C.13045  /  PRIM Open Heart
Automatický nátah
Ø 37 x 12 mm
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PRIM Open Heart Pearl
Dámské luxusní hodinky musí být šperkem, který nepodléhá prchavým módním 
trendům. Elegantní a nadčasový model v originálních barevných kombinacích, 
který oslní každou ženu. 

W02C.13049  /  PRIM Open Heart Pearl
Automatický nátah
Ø 37 x 12 mm
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PRIM Fashion
Originální a trendy dámské hodinky PRIM Fashion, které upoutají pozornost všech 
žen. Kolekce automatických hodinek pro milovnice barev a smyslu pro módu. 
Perfektní dárek pro ni! 

W02P.13042  /  PRIM Fashion
Automatický nátah
Ø 35 x 13 mm



P
R

IM
 B

oy
fr

ie
nd



prim-hodinky.czprim-hodinky.cz

PRIM Boyfriend
Sportovní, ale velmi elegantní dámské chronografy inspirované „boyfriend“ stylem. 
Hodinky, které spojují design se smyslem pro módu, ale také funkčnost. 

W03P.13007  /  PRIM Boyfriend
Chronograf
Ø 42 x 11 mm
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PRIM Klasik Lady 67
Jejich klasický a nadčasový vzhled se stal synonymem pro jednoduchou eleganci 
již v roce 1967. Přitažlivost českých hodinek PRIM spočívá v detailně promyšleném 
vzhledu, který perfektně doplní společenský outfit stejně efektně jako ten ležérní. 

W02P.13061  /  PRIM Klasik Lady 67
Quartz
Ø 28 x 6 mm
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PRIM Olympia Lady
Velmi elegantní módní hodinky PRIM Olympia Lady, které uchvátí svým jemným 
zpracováním a čistým provedením. Hodinky vhodné pro společenské akce, ale také 
jako krásný každodenní šperk. 

W02P.13015  /  PRIM Olympia Lady
Quartz
Ø 30 x 5 mm
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PRIM Klasik Slim Medium
Přitažlivost českých hodinek PRIM spočívá v detailně promyšleném vzhledu, který 
perfektně doplní společenský outfit stejně efektně jako ten ležérní. V této modelové 
řadě Klasik Slim Lady se ukrývá elegantní a jednoduchý design.

W03P.13016  /  PRIM Klasik Slim Medium
Quartz
Ø 36 x 6 mm
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PRIM Ceramic Elite
Dámské keramické hodinky, kterých si pro jejich nadčasový, elegantní vzhled 
všimne každý. Zamilujete si je i pro jejich schopnost dokonale splynout s vaším 
outfitem. Hodinky PRIM Ceramic Elite  jsou snem každé ženy s decentním stylem 
a chutí zazářit.

W01P.13018  /  PRIM Ceramic Elite
Quartz
Ø 38 x 8 mm
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PRIM Ceramic Lady
Elegantní dámské hodinky PRIM vyrobené z keramiky.

W02P.10161  /  PRIM Ceramic Lady
Chronograf
Ø 30 x 38 x 10 mm
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PRIM Ceramic Pearl
Přírodní materiály spojené s vysokým uměním v kolekci PRIM Ceramic. Dámské 
hodinky z keramiky jsou dostatečně lehké ale velmi odolné. Navrženy tak, aby 
upoutaly pozornost svým moderním vzhledem a splnily tak touhy všech dam.

W02P.10697  /  PRIM Ceramic Pearl
Quartz
Ø 40 x 12 mm



P
R

IM
 P

re
ci

o
sa

 A
m

en
ity

 L
yn

x



prim-hodinky.czprim-hodinky.cz

PRIM Preciosa Amenity Lynx
Stylové a designové dámské chronografy představují vrcholný styl modelů PRIM. 
Chronograf Amenity Lynx je jasnou hvězdou na ruce každé ženy.

W02O.17012  /  PRIM Preciosa Amenity Lynx
Chronograf
Ø 44 x 12 mm
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PRIM Frame
Velmi elegantní módní hodinky PRIM Frame, které uchvátí svým 
jemným zpracováním a čistým provedením. Hodinky vhodné pro 
společenské akce, ale také jako krásný každodenní šperk. 

W02P.13027  /  PRIM Frame
Quartz
Ø 44 x 27 mm
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PRIM Onyx
Onyx s dokonalým ručním brusem, moderní vzhled a oslnivá barevná škála odstínů 
a motivů rozvášní oči každé ženy. Celá řada luxusních dámských hodinek v sobě 
spojuje smysl pro krásu i eleganci.

W02C.10309-12  /  PRIM Onyx
Quartz
Ø 42 x 11 mm



Podporu
jem

e PRIM podporuje 
Každoročně podporujeme mnoho společenských i sportovních 
aktivit. Můžete se s námi setkat například na CCT, Dakaru, 
hokejových utkáních HC Vítkovice Ridera,  extrémním závodě B7, 
ale i na společenských akcí jako je Český ples, Janáčkovy Hukvaldy 
a také v muzeu hodin na Karlštejně.  V letošním roce jsme také 
navázali spolupráci s nadací Jedličkova ústavu.  

Další naše aktivity naleznete na  prim-hodinky.cz/podporujeme



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 

Indivi
dualiz

ace
prim-hodinky.cz


