Tisková zpráva
Vývoj strojků ORIS pokračuje …
Program výroby vlastních hodinkových strojků společnosti Oris
během nabírá na tempu. Společnost představila strojek vlastní
výroby, kalibr 111 s přídavnými zařízeními, který ztělesňuje
návrat inovátora v oboru hodinkových strojků.
Během 111 let své historie byla tato nezávislá švýcarská značka
zastáncem průmyslové výroby hodinek. Její zakladatelé věřili
ve vytvoření co nejlepších hodinek za nejlepší ceny. To byla
vize, která si žádala průmyslový přístup. V roce 2014 oslavila
značka Oris svoje 110. výročí představením kalibru 110, strojku
s ručním nátahem, který se pyšnil jedinečnou sadou přídavných
zařízení.

Safírové sklíčko Oris Calibre 111 odhaluje strojek
vlastního designu Oris.

Uvnitř každého ze čtyř nových modelů – dvou z
ušlechtilé oceli a dvou z 18 karátového růžového
zlata - se skrývá nový vlastní strojek ﬁrmy Oris
Calibre 111

Oris Calibre 111, kalibr s ručním nátahem, který
disponuje 10denní rezervou chodu, patentovanou
nelineární indikací rezervy chodu a datumovkou.

A pokračování tohoto příběhu nyní představuje kalibr 111, který
je milníkem v historii značky Oris. Stejně jako jeho předchůdce,
i tento nový kalibr je vybaven 10denní rezervou chodu a její
nelineární indikací. Ale tentokrát ﬁrma Oris strojek ještě doplnila
datumovkou umístěnou na 9 hodinách. Jedná se o první vlastní
průmyslově vyráběný kalibr, který tato nezávislá švýcarská
hodinářská ﬁrma přestavila od 70. let 20. století. Představuje
obnovení tradice započaté zakladateli značky Oris na začátku
20. století. Vývoj kalibru 111 zpracovala ﬁrma vlastními silami
a jeho výroby se ujali švýcarští výrobci nejkvalitnějších
součástek.
Kalibr 111 je skvělým příkladem průkopnického přístupu ﬁrmy
Oris v oblasti projektování strojků. Využívá koncept jediného
perovníku a je vytvořen tak, aby byla jeho obrovská rezerva
chodu rovnoměrně uvolňována po dobu 10 dnů. Hodinky se také
vyznačují nelineární indikací rezervy chodu společnosti Oris,
jejíž stupnice je umístěna na třech hodinách a ukazuje množství
energie, které v perovníku ještě zbývá, a to v hodnotách od 10
dnů až po nulu. V horní části stupnice jsou dílky představující
dny blíže u sebe, zatímco v dolní části jsou od sebe vzdálenější.
Během uvolňování energie se ručka hýbe ve směru hodinových
ručiček, nejdříve pomalu a poté, jak se od sebe dílky vzdalují,
rychleji. Tento důmyslný design umožňuje nositeli mít k dispozici
mnohem přesnější informace o tom, kolik energie v hodinkách
zbývá do chvíle, kdy je bude třeba znovu natáhnout.
Důmyslnost designu kalibru 111 navazuje přesně tam, kde
u kalibru 110 skončila. Jedná se o kousek inspirovaný zásadami
precizního hodinářství, ale vyráběný a kompletovaný pomocí
průmyslových technik. Jen samotná výroba můstků kalibru
zahrnuje osm kroků. Od frézování až k rytí a závěrečné
povrchové úpravě je každá jednotlivá fáze monitorována
pravidelnými prohlídkami kontroly kvality. Obdobně podrobná je
také výroba setrvačníku. Každý je během náročného procesu,
který zaručuje nejvyšší kvalitu, strojně opracován s tolerancí na
tisíciny milimetru.
Existují čtyři verze kalibru 111 o rozměru 43 mm – dvě
z nerezové oceli a dvě z 18karátového růžového zlata. Verze
z nerezové oceli jsou k dispozici buď s číselníkem ve stříbrošedém provedení, nebo s číselníkem s broušením s motivem
slunečních paprsků v černo-zlatém provedení, přičemž verze
z růžového zlata má buď opálový stříbro-zlatý nebo kaštanový
číselník. Obě verze jsou doplněny páskem z pravé louisianské
krokodýlí kůže, nebo u verzí z ušlechtilé oceli tahem z ušlechtilé
oceli.
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„Během uplynulých dvou let jsme významně investovali do
know-how, lidí a infrastruktury, abychom měli nyní situaci plně
pod kontrolou,“ uvedl výkonný předseda skupiny Oris Group,
Ulrich W. Herzog. „Kalibr 111 posouvá společnost Oris o krok
blíže výrobnímu procesu. Stále více se věnujeme vlastní výrobě
a vracíme se k samotné výrobě hodinek.“
Kalibr 111 je dalším posunem ve výrobě kvalitních hodinek
a významným přírůstkem do stabilního portfolia vlastních kalibrů
značky Oris.
Popis hodinek

Nový kalibr Oris Calibre 111 v provedení z
ušlechtilé oceli je k dispozici buď s číselníkem
s motivem slunečních paprsků v černo zlatém
provedení, nebo se stříbrným číselníkem.

Nový kalibr Oris Calibre 111 v provedení
z růžového zlata je k dispozici buď s opálovým
číselníkem v stříbro-zlatém provedení, nebo
s kaštanovým číselníkem.

Oris Calibre 111 – z ušlechtilé oceli
Ref. č. 111 7700 4063 a ref. č. 111 7700 4061, průměr 43,00 mm
ź Calibre 111, strojek navržený v plném rozsahu společností Oris
ź S ručním nátahem, 3 Hz, 21 600 VpH, jeden perovník
ź 10denní rezerva chodu, patentovaná nelineární indikace rezervy
chodu umístěná na 3 hodinách, vteřinový ciferník a datumovka
na 9 hodinách
ź Vícedílné pouzdro a korunka z nerezové oceli. Vodotěsné do 3
bar/30 m
ź Horní safírové sklíčko s antireﬂexním potahem
ź Safírové dýnko
ź Stříbro- šedý číselník nebo číselník s motivem slunečních paprsků
v černo-zlatém provedení zdobený ukazateli a číslicemi
s leštěnými niklovými ručkami
ź Tmavě hnědý, šedý nebo černý pásek z pravé louisianské
krokodýlí kůže a nerezová skládací spona. Alternativně k dispozici
s náramkem z nerezové oceli
ź Luxusní dřevěná krabička s kovovým nápisem
ź Maloobchodní cena je 159.990,- Kč
Oris Calibre 111 – 18karátové růžové zlato
Ref. č. 111 7700 6061 a ref. č. 111 7700 6062, průměr 43,00 mm
ź Calibre 111, strojek navržený v plném rozsahu společností Oris
ź S ručním nátahem, 3 Hz, 21 600 VpH, jeden perovník
ź 10denní rezerva chodu, patentovaná nelineární indikace rezervy
chodu umístěná na 3 hodinách, vteřinový ciferník a datumovka
na 9 hodinách
ź Vícedílné pouzdro a korunka z 18karátového růžového zlata.
Vodotěsné do 3 bar/30 m
ź Horní safírové sklíčko s antireﬂexním potahem
ź Safírové dýnko
ź Opálový stříbro-zlatý nebo kaštanový číselník zdobený ukazateli
a číslicemi s leštěnými niklovými ručkami
ź Tmavě hnědý, šedý nebo černý pásek z pravé louisianské
krokodýlí kůže se sponou ze solidního 18karátového růžového
zlata
ź Luxusní dřevěná krabička s kovovým nápisem
ź Maloobchodní cena je 434 990,- Kč
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