
Les Cabinotiers tourbillon esqueleto 
de Alta Joalharia 

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


2

SINOPSE
–
ENGASTE DE PEDRAS 
PRECIOSAS DE PRIMEIRA 
CATEGORIA 
–
RESUMO
– 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

Les Cabinotiers tourbillon esqueleto 
de Alta Joalharia 

• Mestria artística e relojoeira combinadas num mesmo relógio único e exclusivo 
• Destreza técnica do calibre 2260 com tourbillon e reserva de marcha de 14 dias
• Peças esqueletizadas e gravadas, caixa e mostrador com pedras preciosas engastadas 

A Vacheron Constantin apresenta uma deslumbrante interpretação do seu calibre 2260 SQ. As peças que 
integram o movimento foram reduzidas à mínima expressão e gravadas de uma forma  meticulosa. O engenhoso 
posicionamento liberta um grande espaço para exibir o tourbillon e o indicador de reserva de marcha de 14 dias, 
situado às doze horas em ponto. Esta maravilha da técnica é emoldurada por diamantes engastados na caixa em 
ouro branco e no anel horário delimitado por 12 indicadores horários em safira. 

Uma construção inteligente
Com este único e exclusivo modelo, Les Cabinotiers – Tourbillon Esqueleto Alta Joalharia, a Vacheron Constantin 
concebeu um relógio excecional, cujo atrativo nasce da combinação da destreza técnica e da mestria artística 
que brilham neste relógio por mérito próprio. Uma autêntica obra de arte mecânica, o relógio impressiona 
principalmente pelos intrincados arabescos do seu calibre 2260 de carga manual, reduzido à mínima expressão 
mediante um hábil trabalho de esqueletização. O objetivo desta técnica consiste em eliminar a maior quantidade 
possível de material das peças do movimento, particularmente das pontes, com o fim de garantir uma ótima 
leveza, sem prejudicar a fiabilidade e a funcionalidade. Posteriormente, cada uma das 231 peças é submetida a 
um acabamento manual e, em alguns casos, é gravada para proporcionar uma maior profundidade ao calibre. 

Localizado principalmente na parte superior da caixa, o trem de engrenagens do calibre proporciona uma vista 
quase diáfana que permite admirar o tourbillon, majestosamente situado às seis horas em ponto. Com a jaula em 
forma de Cruz de Malta, o emblema da Vacheron Constantin, esta peça móvel do movimento parece flutuar no ar, 
exercendo um poderoso fascínio sobre o observador. Esta construção, engenhosa por vários motivos, permite 
ocultar os quatro barriletes, montados aos pares, mediante uma espiral que perfaz um total de 22 metros, e que 
proporciona ao movimento a sua extraordinária reserva de marcha de duas semanas de duração. A reserva de 
marcha é indicada num setor de 280 graus, que surge às doze horas em ponto, no mesmo eixo do tourbillon, 
contribuindo assim para o equilíbrio estético do modelo. 
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Les Cabinotiers tourbillon esqueleto 
de Alta Joalharia 

Engaste de pedras preciosas de primeira categoria 
Estas proezas mecânicas combinam-se com o primoroso engaste das pedras preciosas que adornam este 
modelo de Alta Joalharia. A caixa de 46 milímetros de diâmetro em ouro branco de 18K é admiravelmente 
decorada com 238 diamantes em talha baguette, engastados no bisel, nas asas e na coroa. O anel horário 
colocado ao longo do perímetro do mostrador compõe-se igualmente de uma fila de diamantes em talha 
baguette, assinalados por 12 indicadores horários em safira azul. O tom das safiras  espelha o da correia em pele 
de aligátor, cuja fivela ardillon e fecho de báscula têm engastados,  cada um, 12 diamantes em talha baguette. 
Materialização de um delicado equilíbrio entre estética e técnica, este “Les Cabinotiers: Tourbillon esqueleto de 
alta joalharia” exibe um estilo exuberante. 

Les Cabinotiers: criações únicas
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, 
dedicado à personalização de relógios e às criações únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época em 
que os mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, 
conhecidas como cabinets, e estavam localizadas nos andares superiores dos edifícios genebrinos. Das mãos 
destes ilustrados artesãos, abertos às novas ideias do Século das Luzes, nasceram excecionais instrumentos 
de relojoaria, inspirados na astronomia, na engenharia mecânica e nas artes. Essa perícia, combinada com a 
experiência, que constitui a grande tradição relojoeira genebrina, flui nas veias da Vacheron Constantin desde 
1755.
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Les Cabinotiers tourbillon esqueleto 
de Alta Joalharia 

Resumo
Les Cabinotiers Tourbillon esqueleto de Alta Joalharia
Com este único e exclusivo modelo do tipo ”Les Cabinotiers: – Tourbillon Esqueleto Alta Joalharia”, a Vacheron 
Constantin concebeu um relógio excecional cuja sedutora atração provém da combinação da destreza 
técnica e da mestria artística utilizada na sua criação. Autêntica obra de arte mecânica, o relógio impressiona 
essencialmente pelos intrincados arabescos do seu calibre 2260 de carga manual, reduzido à mínima 
expressão mediante um hábil trabalho de esqueletização – uma técnica que realça o tourbillon e a jaula em 
forma de Cruz de Malta que parece flutuar no ar. Este movimento de carga manual dispõe de uma reserva de 
marcha de 14 dias, com indicador às doze horas em ponto, proeza técnica materializada graças à presença de 
quatro barriletes montados aos pares. A perícia demonstrada pelo mestre gravador aquando da decoração dos 
componentes, além da exibida pelo mestre engastador na ornamentação do mostrador e da caixa com 330 
diamantes e 12 safiras em talha baguette, convertem este relógio, que encarna a grande tradição da relojoaria 
mecânica, numa autêntica obra de arte. 
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Les Cabinotiers tourbillon esqueleto 
de Alta Joalharia 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Les Cabinotiers tourbillon esqueleto de Alta Joalharia 

REFERÊNCIA  89667/000G-B607

CALIBRE  2260 SQ
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 mecânico, carga manual 
 29,10 mm de diâmetro, 6,80 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 336 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 231 peças 
 31 rubis 
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  Horas, minutos, 
 Tourbillon com 14 dias de reserva de marcha

CAIXA Ouro branco de 18 quilates 
 46 mm de diâmetro, 11,80 mm de espessura 
 Caixa com 238 diamantes engastados em talha baguette com um peso total de 8,60 quilates
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Coroa com 20 diamantes engastados em talha baguette com um peso total de 0,20 quilates

MOSTRADOR  Opalina prateada com 48 diamantes engastados em talha baguette com um peso total de 0,50 quilates
 12 índices horários, com um total de 0,30 quilates

CORREIA  Azul escuro em pele de Alligator Mississippiensis, com forro interior em pele de aligátor, cosido à mão, 
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas 

FECHO  Com duas fivelas 
 Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates com 12 diamantes engastados em talha baguette com 

um peso total de 0,80 quilates
 Fivela ardillón em ouro branco de 18 quilates com 12 diamantes engastados em talha baguette com um 

peso total de 1,10 quilates
 Forma de meia Cruz de Malta polida 

ESTOJO DE APRESENTAÇÃO E ACESSÓRIO      Modelo Les Cabinotiers 

Peça única 
Inscrições “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” gravados na parte posterior do relógio

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 260 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 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 e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao 

seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany
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