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• Um relógio de bolso concebido pelo departamento Les Cabinotiers, de acordo com os desejos do cliente.

• Um novo movimento da manufatura Grande Sonnerie Westminster, o Calibre 3761, regulado por um turbilhão.

• Uma caixa minuciosamente ornamentada, decorada com duas cabeças de leão esculpidas à mão.

• Uma tampa do tipo officier com uma reprodução miniatura de A Rapariga com Brinco de Pérola, em esmalte, uma obra de 
Johannes Vermeer, aqui criada pela especialista em esmaltagem Anita Porchet

Genebra, 27 de setembro de 2021 – O relógio Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem a Johannes Vermeer, um 
projeto iniciado em 2013, é uma criação por encomenda que conjuga de forma brilhante os conhecimentos relojoeiros e artesanais 
da Vacheron Constantin. Equipado com um movimento novo da Maison, o Calibre 3761 com Grande Sonnerie e turbilhão, foi 
especialmente desenvolvido pela equipa de relojoeiros que concebeu o relógio Referência 57260. A caixa gravada à mão, seguindo 
as diversas técnicas artesanais; está coroada por um arco ornamentado com duas cabeças de leão esculpidas à mão. O reverso tipo 
officier da caixa é magnificamente realçado com uma reprodução em esmalte em miniatura do famoso quadro de Vermeer A Rapariga 
com Brinco de Pérola, desenhada pela esmaltadora Anita Porchet.

Les Cabinotiers é um departamento por direito próprio, dentro da Vacheron Constantin, dedicado à produção de edições de peças 
únicas. Seguindo os passos dos mestres relojoeiros genebrinos, conhecidos como cabinotiers no Século das Luzes, a equipa aceitou o 
desafio de materializar o sonho de um colecionador apaixonado que desejava um relógio de bolso que fosse técnica e esteticamente 
excecional, e que refletisse as mais nobres tradições da Alta Relojoaria do século XVIII. 

Fruto de mais de 266 anos de experiência e 8 anos de 
desenvolvimento, o relógio de bolso Les Cabinotiers 
Sonnerie Westminster - Homenagem a Johannes 
Vermeer materializa a arte e a beleza, a mecânica 
excecional e a mestria técnica.  Esta criação 
responde às expectativas de um colecionador para 
quem "a paixão consiste em procurar sempre aquilo 
que, teoricamente, é impossível de obter". Esta 
aventura, repleta de desafios, investigações e trocas 
constantes, deu origem a uma autêntica obra-prima 
de Alta Relojoaria.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Virtuosidade relojoeira: o calibre 3761
O relógio Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem a Johannes Vermeer é impulsionado por um novo calibre de carga 
manual de 806 peças, regulado por um turbilhão e composto pelo carrilhão Westminster com mecanismos integrados com Grande e 
Pequena Sonnerie, acoplados a um repetidor de minutos.

Na gama das complicações relojoeiras, os modelos com Grande Sonnerie beneficiaram sempre de uma aura especial, não só devido à 
complexidade inerente a estes mecanismos, que tocam vários gongos, mas também pelas qualidades musicais requeridas.

Vacheron Constantin e os relógios de grande sonnerie 
Os relógios Grande Sonnerie representam uma tradição secular no seio da Maison. Entre os relógios mais antigos conservados 
até à data, o primeiro relógio de viagem que alberga essa complicação remonta a 1820. No que se refere aos relógios de bolso, 
o modelo mais antigo com Grande e Pequena Sonnerie da coleção privada da Vacheron Constantin data de 1827. Seguem-lhe 
vários relógios equipados com estes mecanismos, alguns deles representando criações emblemáticas dotadas com uma série de 
complicações extremamente sofisticadas, como o "Packard", apresentado em 1918, ou o relógio do Rei Fouad I, concluído em 1929. 
Mais recentemente, o relógio de bolso mais complicado do mundo, a referência 57260, foi apresentado em 2015 por ocasião do 260.º 
aniversário da Maison, reafirmando a experiência da Vacheron Constantin no âmbito da relojoaria excecional.

"Há muito que sonho em ter na minha coleção um autêntico relógio de bolso com carrilhão Westminster de grande e pequena 
sonnerie, que tocasse cinco gongos com cinco martelos, decorado com esmalte em miniatura". Este desejo do cliente que 
encomendou este modelo traduziram-se na criação do Calibre 3761, de 71 mm de diâmetro e 17 mm de espessura. É regulado por 
um turbilhão posicionado majestosamente na parte inferior do movimento, que se pode observar através do fundo da caixa, e que 
efetua uma volta completa por minuto. O turbilhão é acionado por um pêndulo de 2,5 Hz (18.000 alternâncias por hora). O carrilhão 
Westminster, que equipa o movimento, é um dos movimentos de sonnerie mais complicados de construir, dado que requer uma 
sequência de cinco gongos batendo em perfeita harmonia pelos seus respetivos martelos, controlados por quatro cremalheiras. Nos 
relógios de bracelete, os mecanismos de grande sonnerie costumam funcionar com uma só cremalheira, principalmente por razões de 
miniaturização. A solução de quatro cremalheiras e caracol, com quatro cremalheiras para as badaladas das horas e dos quartos e uma 
cremalheira para a repetição dos minutos, oferece uma melhoria da sequência das melodias e, como sutileza acrescentada, permite 
tocar diferentes melodias ao passar pelos quartos.

1.  Relógio de viagem (Ref. Inv. 10709) – 1820
2.  Relógio de bolso com pequena e grande sonnerie (Ref. Inv. 10715) - 1827
3.  Relógio de bolso criado por James Ward Packard (Ref. Inv. 11527) - 1918
4.  Relógio de bolso oferecido ao Rei Fouad I (Ref. Inv. 11294) – 1929 
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http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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O carrilhão Westminster
O carrilhão Westminster deve o seu nome aos mundialmente famosos sinos do Big Ben, a torre do Parlamento britânico em Londres: 
uma melodia de quatro compassos composta por quatro notas tocadas a diferentes frequências. No modo Grande sonnerie, o relógio 
toca os quartos e repete a hora a cada quarto, isto é, três compassos da melodia de Westminster seguidos de cinco notas simples para 
as 5.45 horas. No modo Petite sonnerie, toca aos quartos em cada passagem, mas sem repetir as horas e, ao mudar de hora, toca o 
quarto “o carrilhão", bem como as horas. A sonnerie pode ativar-se em qualquer momento através da corrediça situada na lateral do 
relógio. O relógio funciona como um repetidor de minutos que toca os quartos, os minutos e as horas por ordem. O seletor posicionado 
às 9 horas dispõe de três modos possíveis. No modo Sonnerie, o relógio ativa-se automaticamente a cada passagem dos quartos, 
como um pêndulo. No modo "Silêncio noturno", uma função especial desenvolvida e adaptada a este calibre 3761 de acordo com o 
fuso horário selecionado pelo cliente, a sonnerie desativa-se entre as 23 e as 9 horas, economizando assim energia e garantindo a 
tranquilidade durante a noite. O terceiro e último modo "Silêncio" suspende completamente o mecanismo de sonnerie. Um segundo 
seletor, posicionado entre as 10 e as 11 horas, permite passar da Grande sonnerie para a Pequena sonnerie, segundo as preferências. 
Os dois barriletes asseguram uma autonomia de aproximadamente 16 horas para o mecanismo musical no modo Grande sonnerie e 
de 80 horas para as indicações horárias, com um binário estável garantido até ao fim da reserva de marcha.

O calibre 3761 é equipado com um regulador de sonnerie centrípeta que assegura a perfeita regularidade das sequências musicais, 
cujas notas devem ser claramente audíveis e simultaneamente harmoniosas. O sistema carateriza-se por um par de pesos cuja 
forma muito particular foi otimizada para criar uma espécie de "freio de motor" -mediante a força centrípeta- no eixo de rotação do 
regulador, igualando desta forma a energia liberta pelo barrilete. Este dispositivo único e original também é totalmente silencioso. 
Outra particularidade relativa à passagem do tempo é que o calibre alberga um sistema de roda dupla com ajuste de folgas. Tendo 
em conta o tamanho dos ponteiros, para evitar qualquer possível solavanco do ponteiro dos segundos situado à 6 em ponto, este 
mecanismo garante a sua fluidez graças a um sistema baseado em duas rodas dentadas coaxiais unidas por una mola que serve para 
eliminar o jogo da engrenagem.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Acabamentos excecionais numa montagem delicada 
Constituindo a soma de talentos pouco comuns, este modelo Les Cabinotiers exorta padrões extremamente elevados e reúne a 
atenção aos pormenores no referente ao acabamento do movimento.  Todos os componentes estão completamente acabados à  
mão - desde a ponte do pêndulo, totalmente gravada, até às pontes polidas com pasta de diamante para obter um acabamento efeito 
espelho, assim como no tratamento galvânico das placas decoradas com Côtes de Genève e uma suave cor champanhe -, gerando um 
efeito global que evoca as mais nobres tradições relojoeiras.

O trabalho na roda de roquete e nas duas rodas de tambor é um excelente exemplo destas meticulosas tarefas. Primeiro, as rodas 
foram submetidas a um tratamento de superfície na forma de jato de areia e depois a um acabamento raios de sol, antes de esmaltar 
os dentes nas cinco partes da engrenagem. Este tipo de acabamento consiste em chanfrar os dentes e dar-lhes um acabamento 
de espelho nas partes planas, uma habilidade utilizada antigamente na relojoaria e que a Casa se compromete a conservar. Foi 
necessária uma semana de paciência e cuidado meticuloso para decorar estes três componentes.

A afinação dos gongos também requer um espírito perfeccionista. São testados antes de serem encaixados, oferecendo-lhes forma 
para obterem a nota adequada para cada um deles. Isto exige  inevitavelmente retoques com uma lima para conseguir um som 
perfeito. Porém, pode haver surpresas uma vez que o mecanismo de repique está acoplado. Neste modelo, dois dos cinco gongos 
originais tiveram de ser substituídos em prol da harmonia. Ao modificar as ligas de aço, o som dos dois novos gongos adquiriu um 
maior clareza, em perfeita sintonia com os outros três.

Este "refinamento" da grande sonnerie requer, portanto, vários procedimentos sucessivos de acoplamento, dado que o mecanismo 
deve ser desmontado para qualquer regulação durante os “ensaios" do calibre. De facto, estes não são os únicos elementos do 
movimento montado que se submetem a retoques durante estas diferentes fases, razão pela qual estas últimas acontecem inclusive 
antes da decoração da caixa. Uma dificuldade adicional dessa edição de uma só peça é o que resultava impossível acoplar todo o 
movimento terminado e uma parte da montagem final devia ser feita diretamente dentro da caixa. Dado o nível de acabamento e 
decoração de cada componente, incluída a caixa, bem como o facto de que qualquer manipulação poderia prejudicar a sua qualidade, 
as dez operações de colocação do calibre -que devia ser retirado outras tantas vezes para ser retocado- e a montagem final exigiam 
uma perícia pouco comum. No final, uma equipa muito reduzida de relojoeiros especializados dirigiu a realização deste Calibre 3761, 
desde o desenvolvimento, o fabrico e o acabamento dos distintos componentes até à  montagem final e o encaixe do movimento.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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A técnica do esmalte "Genebra" em miniatura
O cliente expressou o desejo de que a tampa do fundo da caixa do tipo officier incluísse uma pintura esmaltada em miniatura da 
autoria da esmaltadora Anita Porchet. A obra escolhida foi A Rapariga com Brinco de Pérola, pintada por volta de 1665 pelo artista 
holandês Johannes Vermeer. Para além do desafio de reproduzir a obra de um grande mestre, a dimensão inusual da superfície de 
98 mm de diâmetro envolvia dificuldades adicionais. Este tamanho de relógio, que corresponde mais com os dos relógios de carrure 
históricos do que com o de um modelo de bolso, exige um grau de destreza tanto mais preciso como que a mais mínima irregularidade 
fica evidente.

O resultado espelha a grande tradição da pintura em esmalte em miniatura na qual Genebra se especializou.  Reconhecida desde 
o final do século XVI pela sua produção de esmaltes de alta qualidade, Ginebra emprestou o seu nome a vários termos que fazem 
referência à qualidade do trabalho dos seus artesãos. Os "esmaltes de Genebra", termo normalmente utilizado desde então, referem-
se aos esmaltes pintados e cobertos com um fundente conhecido como "Fondant de Genève". Esta técnica consiste em acrescentar 
às camadas de esmalte vitrificado uma camada protetora final, transparente e incolor, que dá brilho e profundidade à obra do artista. 
Este invento beneficiou em grande medida os relógios da época, submetidos a repetidas fricções, dada a sua condição de serem 
relógios de bolso.

Somente alguns poucos mestres esmaltadores ainda dominam estas técnicas. Basta pensar que uma só camada de esmalte sobre 
o turbante oriental da jovem requer pelo menos duas semanas de trabalho. A paleta de cores apresenta uma complexidade similar, 
destacando especialmente uma composição de sete tons para obter o preto, bem como a vintena de cozeduras no forno necessárias 
para estabilizar as cores. No total, fizeram falta sete meses de trabalho intermitente para dar vida a este retrato. Os trabalhos de 
investigação e desenvolvimento, especialmente os relativos aos pigmentos e esmaltes que iam ser utilizados, começaram em 2018 e 
o resultado final chegou em 2020.

Embora a decoração de relógios mediante as diferentes técnicas de esmaltagem tenha contribuído enormemente para a reputação 
da Fabrique de Genève, que englobava todos os ofícios da relojoaria e da joalharia no século XVIII, o termo "esmaltes genebrinos" 
refere-se principalmente à pintura de esmaltes em miniatura. Este processo consiste em pintar cores -à base de óxidos metálicos 
pulverizados e misturados com um aglutinante à base de óleo- sobre uma camada de esmalte branco que recobre uma base de cobre 
ou folha de ouro. À semelhança do que acontece no guache ou na pintura a óleo, o mestre artesão aplica as cores sobre uma tela, 
o que permite uma representação meticulosa -hoje em dia é feita com um microscópio binocular- dos pormenores mais ínfimos. 
Posteriormente a cada fase, as cores são estabilizadas através de sucessivas cozeduras no forno, sem possibilidade de retoques.

O mostrador principal do relógio é esmaltado em Grand Feu, em tom de casca de ovo, com números  romanos esmaltados em azul.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Gravura e escultura
O estilo das gravuras que adornam a caixa foi objeto de um minucioso estudo levado a cabo pelo gravador da Vacheron Constantin 
para combinar de forma harmónica com a pintura de Vermeer. Após várias propostas e discussões com o cliente, ele escolheu um 
tema ornamental principal composto por folhas de acanto que percorrem volutas e flores com um coração "perolado". Este motivo 
advém da Rapariga com Brinco de Pérola com a sua decoração clássica e feminina.
O talento do mestre gravador da Vacheron Constantin criou um resultado visualmente impactante. Começou o seu trabalho por 
delinear a decoração com um riscador. A seguir, criou um efeito champlevé mediante uma concavidade plana à volta dos motivos, 
criando volume e profundidade ao talhá-los com um cinzel. A observação e a análise do padrão são essenciais para compreender 
os volumes antes de cortar o metal.  Para manter o ritmo e a flexibilidade das folhas de acanto ao longo da linha que as acompanha, 
as curvas devem ser estiradas. De seguida,  as facetas e as riscas são limpas e polidas. Este trabalho exige tempo e paciência. O 
polimento é, em efeito, uma operação delicada para encontrar o equilíbrio justo entre o brilho do metal e os volumes da escultura, 
que perdem a sua atração dinâmica se são muito arredondados. Para acentuar as sombras e agregar detalhes às folhas e às flores, 
realizam-se em cada uma delas finas linhas ocas mediante a técnica da gravura de linhas finas, que consiste em fazer incisões ou 
escavar o material. A última, o cinzelamento realizado à mão ponto por ponto, do fundo, acentua o contraste entre a superfície 
champlevé mate e os motivos polidos. Esta operação melhora a legibilidade e ressalta a decoração pelo seu aspeto brilhante. O 
champlevé cria uma decoração ou uma textura batendo no material, diferentemente da gravura e da escultura, que implicam a 
eliminação do material.  O adorno do centro da caixa acentua-se ainda mais com uma dupla borda "perolada", uma piscadela ao 
quadro de Johannes Vermeer. A criação desta borda começa com uma distribuição uniforme de quadrados gravados que percorrem 
o bisel e o fundo da caixa. A seguir, o gravador transforma estes quadrados em meias-pérolas utilizando uma ferramenta de cinzelar 
com uma ponta esférica oca que deixa uma marca que serve para formar as meias-pérolas de metal. O manuseamento deste 
instrumento demanda um toque firme e rítmico. Posteriormente, as pequenas pérolas de 0,8 mm são polidas à mão com uma escova 
coberta de pasta de diamante. O efeito deve ser regular, ao mesmo tempo que se mantém o toque pessoal e hábil que confere um 
aspeto realista graças a reflexos similares mas únicos. Esta decoração "perolada", especialmente em voga no princípio do século XX, 
reclama uma maestria e uma destreza inigualáveis.
Este trabalho no centro da caixa é completado com o arco, uma autêntica obra de arte com os seus dois leões a rugir. Sob petição 
do cliente, estas esculturas tridimensionais de ronde bosse inspiram-se nas estátuas clássicas. Talhados num bloco de ouro, 
incrivelmente realistas, encarnam um grau de maestria fora do comum. Antes de começar a trabalhar com a matéria-prima, a 
gravadora da Vacheron Constantin realizou várias impressões em 3D para determinar os volumes exatos que lhe permitiu expressar a 
sua arte. Para criar as cabeças de leão, que são similares mas não idênticas no que respeita à juba, traçou os contornos dos dois perfis 
-frontal e superior- utilizando um riscador. O trabalho consiste, inicialmente, em assimilar completamente os volumes da cabeça em 
três dimensões, antes de iniciar a escultura que lhe faz perder paulatinamente os pontos de referência desenhados previamente. 
A cabeça do animal deve ficar gravada na sua memória como ponto de referência infalível durante todo o processo para dotá-la de 
vida e carácter. A observação e a precisão são essenciais para criar uma escultura animal desta natureza, cuja expressão pode ficar 
totalmente deformada ao exercer demasiada pressão.
A gravadora utilizou em primeiro lugar uma fresa para desbastar o material e, a seguir, vários cinzéis para um trabalho cada vez mais 
fino e preciso. Os pormenores das texturas acetinadas, mates ou polidas obtiveram-se com ferramentas específicas, algumas criadas 
para essa ocasião. No total, foram necessários cinco meses de trabalho artesanal extremamente meticuloso para gravar e esculpir os 
distintos elementos do relógio de bolso.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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A essência do excecional que impregna cada pormenor
No interesse da segurança, foi dada especial atenção ao design do fundo da caixa do tipo officier. Um mecanismo no interior 
da caixa facilita o acesso, uma vez que permite ao seu utilizador entreabrir o fundo da caixa premindo o pulsador integrado na 
coroa. Uma cavilha de titânio oculta por parafusos de ouro, coniforme funciona como dobradiça, enquanto uma mola, que utiliza 
aproximadamente 90° do ângulo da caixa, retarda o fecho do fundo esmaltado e gravado.

O extraordinário comprimento dos ponteiros -35 mm para o dos ponteiros- supõe igualmente um desafio, principalmente aquando 
do acabamento das superfícies polidas para garantir a sua uniformidade. Para aumentar a sua leveza são confecionados em pfinodal, 
uma liga de cobre, níquel e estanho, sendo posteriormente dourados.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Resumo
O relógio de bolso Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem a Johannes Vermeer, um projeto iniciado em 2013, é uma 
edição de uma única peça feita por encomenda, que incorpora todo o leque de aptidões cultivadas pela Vacheron Constantin, desde a 
Alta Relojoaria até às artes decorativas. É equipado com um novo movimento da Maison, o Calibre 3761, especialmente desenvolvido 
pela equipa de relojoeiros responsáveis pelo relógio Referência 57260. Este calibre de carga manual de 806 peças com regulador de 
tourbillon, dispõe de mecanismos de sonnerie Westminster de grande e pequena sonnerie, bem como de um repetidor de minutos. 
As grandes sonneries beneficiaram sempre de uma aura especial entre as complicações relojoeiras, não só devido à complexidade 
inerente a estes mecanismos, que tocam vários gongos, mas também pelas qualidades musicais requeridas.

A tampa do fundo da caixa, do tipo officier, apresenta uma pintura em esmalte em miniatura, finamente elaborada com a técnica 
genebrina e que reproduz A Rapariga com Brinco de Pérola, uma obra do pintor holandês Johannes Vermeer, que data de 1665. Para 
além do desafio de reproduzir a obra de um grande mestre, deparamo-nos com a dificuldade adicional do pequeno tamanho do 
suporte, de 98 mm de diâmetro. As laterais da caixa estão decoradas com frisos gravados à mão compostos de folhas de acanto e 
tulipas, acompanhados de um bordo "perlado", enquanto o arco é adornado com duas cabeças de leão rugientes talhadas num bloco 
de ouro.

Fruto de mais de 266 anos de experiência e oito anos de desenvolvimento no departamento Les Cabinotiers, a Sonnerie Westminster 
de Les Cabinotiers - Homenagem a Johannes Vermeer cumpre as expectativas de um colecionador para quem "a paixão consiste em 
procurar sempre aquilo que, teoricamente, é impossível de obter"

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


10

Sinopse
 
Virtuosidade relojoeira: o calibre 3761
 
A técnica do esmalte "Genebra" 
em miniatura
 
Gravura e escultura
  
A essência do excecional que impregna 
cada pormenor
 
Resumo
 
Características técnicas

Les Cabinotiers Sonnerie Westminster 
– Homenagem a Johannes Vermeer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – 
Homenagem a Johannes Vermeer

Referência 9910C/000J-B413
 
Calibre 3761
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin  
 Mecânico de carga manual
 71 mm (31 ½’’’) de diâmetro, 17,05 mm de espessura
 Reserva de marcha do movimento: 

aproximadamente 80 horas
 Reserva de marcha Sonnerie (no modo Grande 

Sonnerie): 16 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)   
 806 peças 
 58 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos
 Tourbillon, repetidor de minutos, carrilhão 

Westminster 

Caixa Ouro amarelo 3N de 18 quilates, gravado com folhas 
de acanto nas laterais da caixa, com decoração de 
tulipas e “perlado” no bisel e no fundo da caixa 

 Arco esculpido com duas cabeças de leão
 Tampa da caixa do tipo officier, miniatura em esmalte 

Grand Feu que representa o quadro A Rapariga com 
Brinco de Pérola de Johannes Vermeer, realizada à 
mão por Anita Porchet

 98 mm de diâmetro, 32,60 mm de espessura
 
Mostrador Esmaltado Grand Feu tom casca de ovo 
 Números esmaltados em azul
 Ponteiros dourados feitos de liga pfinodal

Caixa de apresentação Modelo Les Cabinotiers desenvolvido 
exclusivamente para este relógio

Edição de uma única peça
Inscrição “Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC” gravada na parte posterior 
do relógio

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix,  Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à 

sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças 

ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

