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تحتفل دار ڤاشرون كونستنتان بذكرى مرور 100عام على والدة ساعة تاريخية ملقبة بـ"أميريكان 1921"تم   -
إنتاجها بشكل أساسي للسوق األمريكية في عدد محدود جًدا من القطع.

اإلبداع الجامح لعشرينيات القرن العشرين المتجسد في علبة مبطنة وشاشة قطرية غير نمطية وتاج خارج   -
المركز.

التعبير عن تصميم مميز من خالل ثالثة أشكال  بالنسبة لهواة جمع الساعات القديمة وخبراءها، يتم   -
جديدة: نموذجان من الذهب األبيض وإصدار محدود من مجموعة "إكسالنس بالتين" من 100 قطعة.

حركة يدوية التعبئة من تصنيع الدار، عيار AS 4400، مع احتياطي طاقة لمدة 65 ساعة.  -
الساعة التي أصبحت رمًزا، تحظى بالتقدير بسبب مظهرها "الكالسيكي بلمسة جريئة".  -

جنيف، 7 أبريل 2021- في عام 1921، اغتنمت دار ڤاشرون كونسنتان الزخم القوي لعشرينيات القرن العشرين 
تحتفل   ،2021 عام  في  األمريكية.  للسوق  أساسي  بشكل  إنتاجه  تم  طليعي  تصميم  ذات  ساعة  إلبتكار 
الدار بالذكرى السنوية لهذه األيقونة، والتي حظيت بتقدير خاص من قبل جامعي وخبراء الساعات الفاخرة، 
1921. لمسة معاصرة لساعة أسطورية، تكّرم الجرأة  مع ثالثة تفسيرات جديدة للنموذج األمريكي لعام 
الحالمة للدار. هذه اإلبتكارات، التي تم تقديمها في معرض ساعات و عجائب Watches & Wonders 2021، هي 
جزء من موضوع الدار لعام 2021 بعنوان "كالسيكية بلمسة جريئة" Classic with a Twist، والذي يسلط الضوء 
على الطاقة اإلبداعية لڤاشرون كونستنتان، مسترشدًا بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ على تقديم ما هو غير 

متوقع.

تتميز بمظهرها األنيق والكالسيكي ولكن طلتها أصلية. هي أكثر من مجرد ساعة، إنها رمز وتعبير رمزي عن 
إبداع ڤاشرون كونسنتان. تم طرح ساعة "أميريكان 1921" التي تم تقديمها قبل قرن من الزمان بالضبط، وهي 
أحد أبرز المعالم في تراث الدار التي تحتفل بروحها الطليعية، من خالل ثالثة طرازات جديدة مخصصة لهواة جمع 
 ،2 1 و  الساعات القديمة وخبراءها. العلبة من نوع الوسادة، والشاشة القطرية، والتاج الموضوع بين الساعة 
كلها تحوالت بصرية تشهد على جمالية جذابة من خالل تصميمها األوفست وطبيعتها الخالدة. يتم تقديم 
ثالثة إصدارات جديدة من "أميريكان 1921" لالحتفال بالذكرى المائة: طرازان من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا وإصدار 
محدود من 100 قطعة من مجموعة "إكسالنس بالتين"، تشغلها حركة ذات تعبئة يدوية من تصنيع الدار، كاليبر 
AS 4400. وبفضل قطرها الكبير الذي يبلغ 28.50 ملم والذي تم تضخيمه بشفافية خلفية العلبة المصنوعة من 
السافير، يتم تحوير هذا الكاليبر عن محوره المعتاد، في حين يضمن البرميل المهيب احتياطي طاقة يبلغ حوالي 

65 ساعة )ثالثة أيام(.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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أيقونة صاخبة من العشرينيات
1919. في ذلك الوقت، جربت الدار العديد من أشكال العلب، دائًما في مجموعات  يعود أصل الساعة إلى عام 
صغيرة. أصبحت ساعة اليد بعد ذلك صيغًة خاصة بحد ذاتها استطاعت أن تحدد أسلوبها ال سيما في األشكال 
1919. بعد ذلك بعامين، أنتجت دار  التي اعتمدتها، وخاصًة الوسادة. تم تصنيع عدد قليل من القطع في عام 
"أميريكان  ڤاشرون كونسنتان مجموعة صغيرة أخرى للواليات المتحدة األمريكية، ومن ثم أطلق عليها اسم 

1921"، والتي حددت إعادة تصميم نموذج "هيستوريك" الحالي.

وراء التصميم غير العادي لإلبتكارات في عشرينيات القرن الماضي، يكمن جوهر عشرينيات القرن العشرين، 
والتي حملت رياحًا من التجديد إلى الواليات المتحدة وأوروبا على مدار عقد من الزمن تقريبًا. كانت تلك الفترة، التي 
كانت مرادفة للفورة الفنية والثقافية، وقًتا للجرأة وقلب التقاليد. كان النمو االقتصادي على قدم وساق. رقصت 
جوزفين بيكر مرتدية تنورة مزركشة بشكل الموز ؛ نبضت النوادي وقاعات الرقص على ايقاع موسيقى رقص 
تشارلستون وموسيقى الجاز ؛ احتل السرياليون مركز الصدارة على الساحة الفنية... في ورش عمل ڤاشرون 
كونسنتان، أدت الطفرة اإلبداعية القوية في هذه السنوات أيًضا إلى ظهور تصورات جديدة. في الوقت الذي 
بدأت فيه ساعات الجيب تفسح المجال لساعات اليد، مهد تصغير حركات الساعة الطريق النفجار من اإلبداع. كانت 
جميع أنواع اللمسات الخيالية مسموًحا بها على المعصم، كما يشهد على ذلك الطراز القديم لعام 1921، وهو 

مزيج ذكي من الرصانة واإلستخفاف في لمسة جريئة.

المرجع 11677 - 1921

المرجع 11032 - 1919

مخطط من عام 1921

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ساعة مرغوبة
يتميز تصميم ساعة "أميريكان 1921" أواًل وقبل كل شيء من حيث التصميم، مع علبة أنيقة على شكل وسادة 
تحدد مظهرها. يتميز أيًضا بنهج تحديد المرحلة لمسار الوقت. تم إزاحة الكاليبر عن المركز بشكل غير متوقع عن 
طريق دوران 45 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة، حيث يتيح قراءة قطرية للوقت، بينما يتم وضع التاج بين الساعة 

1 و 2 في الزاوية اليمنى العلوية من العلبة. والنتيجة هي ساعة أصلية بشكل صارخ وأيضًا جذابة.

حظيت اإلصدارات األولية التي تم إنتاجها بتقدير كبير من قبل عشاق القيادة الذين تمكنوا من قراءة الوقت في 
لمح البصر دون الحاجة إلى رفع أيديهم عن عجلة القيادة. الساعة المثالية للسائق النبيل، تم تبنيها أيًضا من قبل 
الدوائر األنيقة والطليعية. تكشف نظرة من خالل األرشيف أن ساعتين من هذا القبيل تخص الكاتب ورجل الدين 
األمريكي صموئيل باركس كادمان. اشتهر الرجل بنضاله من أجل المساواة العرقية والنضال ضد معاداة السامية، 
وكان رائًدا في القلب. ومن المعروف أنه كان من أوائل الذين استخدموا الراديو لبث خطبه على عدة ماليين من 
المستمعين. وُيعتقد أنه اختار هذه الساعة ألنها سمحت له بقراءة الوقت بسهولة وسرية أثناء الوعظ. أصبحت 
إحدى الساعتين اللتين كان يمتلكهما اآلن جزًءا من مجموعة "هيريتاج" التراثية لدار ڤاشرون كونسنتان. كان هذا 

الطراز النادر للغاية مصدر إلهام مباشر للساعات الثالث الجديدة التي ُعرضت في عام 2021.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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هيستوريك أميريكان 1921-الذهب األبيض 40 مم
18 قيراطًا، وميناؤه األوفست وتاجه المتموضع بجرأة بين الـساعة   مع علبته المصنوعة من الذهب األبيض عيار 
الـ 1 والـ2، يعيد هذا الطراز من "أميريكان 1921" صياغة الرموز الجمالية التي تم تحديدها ألول مرة منذ 100 عام 
في ورش عمل ڤاشرون كونسنتان. إن المظهر الكالسيكي األنيق لهذه الساعة التي تجذب محبي القطع 
القديمة يزين المعصم بأبعاده السخية التي تبلغ 40 مم والتي تؤطر الميناء الفضي بحبيبات دقيقة. هذا الوجه 
المصغر للغاية يحمل أرقاًما عربية ومسار دقائق مطلي باللون األسود، جنًبا إلى جنب مع عقارب رفيعة من الذهب 
عيار 18 قيراًطا من نوع Breguet وعقرب من نوع العصا على عداد الثواني - الثالثة كلها باللون األسود. ويكتمل 
هذا المظهر المميز بحزام بني من جلد العجل ُصنع في ورش سيرابيان اإليطالية التي تأسست عام 1928 ومقرها 

ميالنو.

ذات التعبئة اليدوية من ڤاشرون كونسنتان من خالل خلفية العلبة المصنوعة   4400 AS يمكن رؤية حركة كاليبر 
من الكريستال السافيري، وهي منحرفة عن محورها المعتاد. هذه الحركة الموثوقة والدقيقة من تصنيع الدار، 
والتي تم تطويرها في عام 2008، تقود عرض الساعات والدقائق والثواني الصغيرة مع ضمان احتياطي طاقة 

مريح لمدة 65 ساعة. كما وقد تزينت بتشطيبات يدوية الصنع تعكس أرقى تقاليد الساعات الفاخرة.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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هيستوريك أميريكان 1921-الذهب األبيض 36.5 مم
بعلبتها التي يبلغ قطرها 36.5 مم، تتوافق ساعة "أميريكان 1921" حتى مع أرفع المعاصم. بنيتها النحيفة تؤطر 
ميناء فضيًا محببًا بأرقام عربية مطلية باللون األسود وعداد ثواٍن صغير حلزوني مع عقارب ساعات ودقائق سوداء 
رفيعة من الذهب عيار 18 قيراط. وإلضفاء لمسة كالسيكية تتناغم مع التصميم األصلي، يتم إبراز محيط الميناء 

بمسار دقائق.

AS 4400 من ڤاشرون كونسنتان عن محوره  ينحرف كاليبر  الصغيرة،  الساعات والدقائق والثواني  بعد تجاوز 
التقليدي وتمديده بتاج تم وضعه عند الساعة 1:30 صباًحا. باإلضافة إلى االستقاللية المريحة في العمل لمدة 
65 ساعة، تتميز هذه الحركة المصنعة من قبل الدار بزخارف مصنوعة يدوًيا يمكن رؤيتها من خالل خلفية العلبة 
1921". يتم  Haute Horlogerie مثل هذه الساعة الجديدة من "أميريكان  الشفافة والنموذجية للساعات الراقية 
تحديد اللمسات األخيرة من خالل حزامين بني داكن أو بورغندي من جلد العجل المصقول، من صنع شركة صناعة 

الجلود اإليطالية "سيرابيان". 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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هيستوريك أميريكان 1921 مجموعة إكسيالنس بالتين
100 قطعة مرقمة بشكل فردي  1921 مجموعة إكسيالنس بالتين بكمية محدودة من  تأتي ساعة أميريكان 

ومتوفر ةحصرًيا في متاجر ڤاشرون كونسنتان.

نهائية  بلمسة   950 البالتين  من  ميناء  تؤطر   950 البالتين  من  والمصنعة  مم   40 مقاس  المتناسبة  العلبة 
يذكرنا  دقائق  ومسار  قيراط   18 عيار  األبيض  الذهب  من  مطبقة  ساعات  عالمات  تتخللها  بالرمل،  مسفوعة 
بتصميمات الساعات التقليدية. يعتبر السفع الرملي للميناء عملية معقدة بشكل خاص على مادة غير قابلة 
للتغيير مثل البالتين. يتميز التاج واإلبزيم أيًضا بالتألق الفريد لهذا المعدن النادر، في حين تشكل خياطة الخيوط 

البالتينية والحريرية على حزام التمساح األزرق الداكن تفاصيل نهائية دقيقة.

AS 4400 من من ڤاشرون  اليومي مع كاليبر  الترتيب  التطور في صناعة الساعات هو  الكواليس، يعد  خلف 
كونسنتان الذي يتم ملؤه يدوًيا والذي يوفر، باإلضافة إلى عرض الساعات والدقائق والثواني الصغيرة، احتياطي 
65 ساعة. تظهر هذه الحركة من خالل خلفية العلبة المصنوعة من السافير، وتكشف عن  طاقة مريًحا لمدة 
الساعات  إلى صناعة  تنتمي  الواضح لقطعة  التوقيع  بدقة والتي تمثل  يدوًيا  التي تم تشطيبها  التفاصيل 

الراقية.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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كالسيكية بلمسة جريئة
لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان منسجًما بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار الذكريات. هذا المثل في 
األناقة، الذي اعتمده كل صانع ساعات وحرفي ومصمم على مر السنين والقرون، يحتفل بالتراث ويتجرأ على 
استكشاف ما هو غير متوقع. ومع التقاء البراعة التقنية مع الرقي والجمال، فإن الجاذبية الدائمة لساعات 
ڤاشرون كونستنتان تشق طريقها سالمة عبر العصور العابرة. نظًرا ألن الديمومة ال يمكن تحقيقها فقط من 
خالل االمتثال لشرائع صناعة الساعات التقليدية، فإن كل إبداع يبدو مشوبًا بلمسة من الجرأة التي تم الكشف 
التفاصيل. شاشات العرض الخاصة، وعالمات األوفست، والشطب المحدد لجميع المكونات،  عنها في أصغر 
للتعبير  مجال  هي  والنتيجة  الخبرة.  هذه  على  قليلة  أمثلة  سوى  ليست  اآللية  وتعقيد  اليدوي،  والتشطيب 

الشخصي البحت حيث تلتقي التقنية واألسلوب في تناغم دقيق بين التقليدي وغير العادي.

 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نظرة عامة 
–

أيقونة صاخبة من 
العشرينيات

–
ساعة مرغوبة

–
هيستوريك أميريكان 

-1921الذهب األبيض 40 مم
–

هيستوريك أميريكان 
-1921الذهب األبيض 36.5 مم

–
هيستوريك أميريكان 1921 

مجموعة إكسيالنس 
بالتين

–
كالسيكية بلمسة جريئة

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

هيستوريك أميريكان 1921
2021-1921، 100 عام من الجرأة والمرح

ثالث ساعات تحتفل بتصميم خاص

ملخص
مع علبتها التي تحمل شكل الوسادة، وشاشة عرض قطرية للوقت وتاج موضوع بين الساعة 1 و 2، تعتبر ساعة 
"هيستوريك أميريكان 1921" واحدة من الساعات األيقونية من إرث دار ڤاشرون كونستنتان. تم إنتاج هذه الساعة 
1921 بعدد محدود جًدا من الطرازات، وهي تجسد الجرأة واإلبداع  1919 و  الرائدة للسوق األمريكية بين عامي 
المميزين لفترة لعشرينيات المزدهرة. لالحتفال بالذكرى المئوية لهذا التصميم األسطوري، تعيد الدار تفسير 
هذه الساعة التاريخية بثالثة أشكال مختلفة، مدعومة بحركة ذات تعبئة يدوية كاليبر AS 4400 من تصنيع الدار. 
تم استكمال نموذجين من الذهب األبيض بقطر 40 مم و 36.5 مم بأحزمة من جلد العجل المصقول، صنعت في 
ميالنو بواسطة شركة السلع الجلدية اإليطالية "سيرابيان". الطراز الثالث هو جزء من مجموعة إكسيالنس بالتين 

في إصدار محدود من 100 قطعة مرقمة بشكل فردي.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نظرة عامة 
–

أيقونة صاخبة من 
العشرينيات

–
ساعة مرغوبة

–
هيستوريك أميريكان 

-1921الذهب األبيض 40 مم
–

هيستوريك أميريكان 
-1921الذهب األبيض 36.5 مم

–
هيستوريك أميريكان 1921 

مجموعة إكسيالنس 
بالتين

–
كالسيكية بلمسة جريئة

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

هيستوريك أميريكان 1921
2021-1921، 100 عام من الجرأة والمرح

ثالث ساعات تحتفل بتصميم خاص

المواصفات التقنية
هيستوريك أميريكان 1921-40 مم

82035/000G-B735 المرجع 

4400 AS الكاليبر  
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 28.6 مم )’’’ ½ 12(، سماكتها 2.8 مم  

65 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

127 جزءًا  
21 جوهرة  

ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة  

المؤشرات   الساعات، الدقائق
الثواني الصغيرة  

الذهب األبيض 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 40 مم، سماكتها 8.06 مم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  
جربت لمقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترا تقريبًا  

فضي محبب الميناء 
عداد حلزوني للثواني الصغيرة  

عداد للدقائق وأرقام عربية مطلية باللون األسود  
عقارب ساعات ودقائق وثواني سوداء من الذهب عيار 18 قيراطًا  

شعار الدار المالطي مطبق من الذهب المصقول عيار 18 قيراطًا  
  

جلد العجل باللون البني الداكن مع طابع سيرابيان العتيق، قشرة داخلية من جلد العجل،  الحزام 
خياطة تتوافق مع لون السوار  

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا المشبك 
تصميم شعار الدار المالطي مصقول  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نظرة عامة 
–

أيقونة صاخبة من 
العشرينيات

–
ساعة مرغوبة

–
هيستوريك أميريكان 

-1921الذهب األبيض 40 مم
–

هيستوريك أميريكان 
-1921الذهب األبيض 36.5 مم

–
هيستوريك أميريكان 1921 

مجموعة إكسيالنس 
بالتين

–
كالسيكية بلمسة جريئة

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

هيستوريك أميريكان 1921
2021-1921، 100 عام من الجرأة والمرح

ثالث ساعات تحتفل بتصميم خاص

المواصفات التقنية
هيستوريك أميريكان 1921-36.5 مم

1100S/000G-B734 المرجع 

4400 AS الكاليبر  
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 28.6 مم )’’’ ½ 12(، سماكتها 2.8 مم  

65 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

127 جزءًا  
21 جوهرة  

ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة  

الساعات، الدقائق المؤشرات  
الثواني الصغيرة  

الذهب األبيض 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 36.5 مم، سماكتها 7.41 مم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  
جربت لمقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترا تقريبًا  

الميناء  فضي محبب
عداد حلزوني للثواني الصغيرة  

عداد للدقائق وأرقام عربية مطلية باللون األسود  
عقارب ساعات ودقائق وثواني سوداء من الذهب عيار 18 قيراطًا  

شعار الدار المالطي مطبق من الذهب المصقول عيار 18 قيراطًا  
  

الحزام  جلد العجل باللون البني الداكن بطابع سيرابيان العتيق، قشرة داخلية 
من جلد العجل، خياطة تتوافق مع لون السوار  

ُيسلم مع حزام آخر من جلد العجل البرغندي  

من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا المشبك 
تصميم شعار الدار المالطي مصقول  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نظرة عامة 
–

أيقونة صاخبة من 
العشرينيات

–
ساعة مرغوبة

–
هيستوريك أميريكان 

-1921الذهب األبيض 40 مم
–

هيستوريك أميريكان 
-1921الذهب األبيض 36.5 مم

–
هيستوريك أميريكان 1921 

مجموعة إكسيالنس 
بالتين

–
كالسيكية بلمسة جريئة

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

هيستوريك أميريكان 1921
2021-1921، 100 عام من الجرأة والمرح

ثالث ساعات تحتفل بتصميم خاص

المواصفات التقنية
هيستوريك أميريكان 1921-مجموعة إكسيالنس بالتين

82035/000P-B748 المرجع 

4400 AS الكاليبر  
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 28.6 مم )’’’ ½ 12(، سماكتها 2.8 مم  

65 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

127 جزءًا  
21 جوهرة  

ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة  

الساعات، الدقائق المؤشرات  
الثواني الصغيرة  

البالتين 950 العلبة 
قطرها 40 مم، سماكتها 8.06 مم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  
جربت لمقاومة ضغط المياه حتى عمق 30 مترا تقريبًا  

باالتين 950، سفع رملي الميناء 
شعار “Pt950” عند الساعة 3  

عداد الثواني الصغيرة مسفوع بالرمل  
  أرقام عربية من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًان مسار الداقائق، 

عقارب للساعات والدقائق  
عقرب الثواني الصغيرة من الفوالذ األزرق  

شعار الدار المالطي مطبق من الذهب المصقول عيار 18 قيراطًا  
  

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن مع قشرة داخلية الحزام 
من جلد التمساح، مخيط يدويًا مع البالتين 950 والحرير، تشطيب السرج، مربعات كبيرة   

بالتين 950 المشبك 
تصميم شعار الدار المالطي مصقول   

كمية مدودة بـ100 قطعة مرقمة بشكل فردي
متوفرة حصريًا في بوتيكات ڤاشرون كونسنتان.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

#WatchesandWonders2021

https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

