Tisková zpráva

Oris představuje ve Spojených státech hodinky Force
Recon GMT v rámci akce za účelem předání daru nadaci
Marine Reconnaissance Foundation
Dne 27. října 2015 společnost Oris oﬁciálně představila ve
Spojených státech hodinky Force Recon GMT, a to během
události pořádané v klubu Marines' Memorial Club & Hotel
v San Franciscu.
Force Recon je vysoce kvaliﬁkovaná jednotka speciálních
operací – podobně jako složky SEALs amerického námořnictva
nebo speciální složky armády – která provádí zásahy na moři
i na souši v rámci různých vojenských operací, a to včetně
reakcí na krizové situace, expedičních operací a zásadních
bojových operací. Jednotky Reconnaissance Marines si
vysloužily svoji pověst a odkaz díky obrovské osobní odvaze
a oběti – a byly inspirací pro hodinky Oris Force Recon GMT,
hodinky vytvořené s cílem odolat těm nejnáročnějším
podmínkám, ve kterých tato jednotka působí.
Srdečné představení hodinek se konalo ve spolupráci se
šperkařkou Ceci Wong z Menlo Park, která na projektu
spolupracovala. Akce se účastnili současní i bývalí členové
jednotky. Kromě předvedení hodinek Force Recon GMT bylo
součástí večera také speciální předání daru ve výši 5000 USD
a čtyřech hodinek Force Recon GMT (v hodnotě 16 800 USD)
ve prospěch nadace Marine Reconnaissance Founda on.
Hodinky budou k dispozici jejím pracovníkům, aby je mohli
používat při získávání ﬁnančních prostředků. Ceci Wong se
stala prvním maloobchodním prodejcem, u kterého lze hodinky
zakoupit. Za každé prodané hodinky půjde na konto klubu
Marines Memorial Club dar ve výši 200 USD.
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„Jsme na tento projekt velice pyšní. Jsme také velice vděční
těm příslušníkům jednotky Force Recon, kteří přispěli k
realizaci této myšlenky. Náš přístup k vývoji zcela odpovídal
ﬁlozoﬁi naší značky „skutečných hodinek pro skutečné lidi“,
protože k vývoji a testování hodinek nesoucích jméno Force
Reconnaissance přispěli její skuteční příslušníci. Chtěli jsme
jim poděkovat také prostřednictvím podpory nadace Marine
Reconnaissance Foundation, organizace, která pomáhá
příslušníkům jednotky Force Recon a jejich rodinám
překonávat každodenní problémy související s touto službou
našemu národu,“ uvedl generální ředitel severoamerické divize
Oris V.J. Geronimo.
Hodinky jsou navrženy tak, aby uspokojovaly náročné
požadavky jednotky na vybavení a poskytovaly několik funkcí,
které jsou praktické v terénu, jako např. strojek Oris GMT
s druhým časovým pásmem zprostředkovaným pomocí
středové ručky a 24hodinové stupnice kolem číselníku.
Na devíti hodinách je také umístěna inovativní vteřinovka,
která je dobře viditelná i za špatných světelných podmínek.
49mm pouzdro je vyrobeno z titanu a opatřeno odolnou černou
povrchovou úpravou DLC, zatímco jednosměrná otáčecí luneta
je vyrobena z matného černého keramického materiálu
odolného vůči poškrábání. Hodinky jsou doplněny černým
pryžovým páskem, přičemž je možné využít také volitelný
černý textilní řemínek NATO. Pryžový řemínek je opatřen
průlomovou rychloupínací posuvnou skládací sponou, kterou
lze upravit i během nošení. Ochranu a zakrytí zajišťuje „taktický
hodinkový pásek“ – krytí se snímatelnou horní částí,
která obepíná hodinky.
Doporučená cena pro hodinky ORIS 747 77 15 77 54 SET
v České republice je: 114.990,- Kč
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