
 
 

2019الصالون العالمي للساعات الراقیة   

 دار فاشرون كونستانتین تدھش عشاق الساعات الفاخرة
 

للصالون  29نجحت دار فاشرون كونستانتین في أن تحول األنظار إلیھا في الدورة الـ -ینایر 26جنیف، 
والمشاعر الجیاشة التي على الجمال الراقي العالمي للساعات الراقیة حیث ُسلطت األضواء بكل بساطة 

ینبض مزیجاً من اإلبداع والتمایز  ،ھذا العام الدار تخلقھا صناعة الساعات. ففي قلب كل طراز جدید قدمتھ
  التقني والحرفیة الفنیة المتقنة. 

 

 یخطف األنفاسجناح 

بالذاكرة إلى المشاعر واألحاسیس التي تولدھا سینوغرافیا واجھات جناح فاشرون كونستانتین لقد أعادتنا 
ساعات الدار وعوالمھا: الدوخة الناجمة عن مشاھدة التوربیون، شعور الفخر المتجسد أمام النمر 

 الدھشة الناجمة عن وظیفتي الدقائق الترددیةووتیرتین لسماع الوقت یعمل باإلمبراطوري، خفقان القلوب 
 یوم وغیرھا كثر. 14طاقة اإلیجابیة لحركة التوربیون والروزنامة الدائمة، فضال عن ال

 

 إنجاز یتوج صناعة الساعات الراقیة

مع ساعة " ترادیسیونیل توین بیت بیربتشویل كالندر"، تكتب دار فاشرون كونستانتین فصالً جدیداً في 
د الطاقة یوتمد المستخدمساعة ثنائیة التردد یتم التحكم فیھا بواسطة تاریخ صناعة الساعات المتطورة. 

أبدًا عندما ال  روزنامةوال وقتال تتأثر معلومات عرض ال. یوماً في وضعیة اإلستعداد 65اإلحتیاطیة لـ
 ترادیسیونیلساعة الظاھر في على التقدم التقني  اإلختراع ویؤكد طلبا براءة .یرتدي المستخدم الساعة

 توین بیت بیربتشویل كالندر.
 

التفوق التقني من خالل وصول أول ساعة توربیون ذاتیة التعبئة لمجموعة أوفیرسیز، تعمل  كما ویتضح
ساعة داخل علبة من الفوالذ الصلب.  80بحركة فائقة الرقة التي تتمیز بدوار طرفي واحتیاط للطاقة لمدة 

لحركات كالندر" مثاالً آخر على مھارة تصنیع الي كابینوتییھ مینیت ریبیتر بیربتشویل وقد شكلت ساعة "
 المعقدة في تاریخ دار فاشرون كونستانتین. 

، بابتكارات ”Mécaniques Sauvages“ھذا وأغنت دار فاشرون كونستانتین مجموعتھا الحصریة من 
ركیبة ت العرض األصلي للوقت حول حافة المیناء بواسطة. حرفیة فریدة من نوعھا من قسم "لي كابینوتییھ"

 أفسحت المجال واسعاً إلبراز فن النقش وتطعیم الخشب، ببراعة الحرفیة الیدویة.  G4 2460كالیبر 

ومن آخر ابتكارات السنة ، قدمت الدار ترجمات جدیدة بموانى زرقاء اللون من مجموعتي "باتریموني" و 
 عة على حدة. "فیفتي سیكس"، وقد صممت األلوان واألشكال بما یتناسب مع روح كل مجمو


