Tisková zpráva

Finská řada
Oris přichází na počest Valtteriho Bottase, pilota F1 týmu
Williams, s limitovanou edicí hodinek v pouzdře
vyrobeném z uhlíkových vláken.
Oris s potěšením představuje limitovanou edici hodinek
vyrobených u příležitosti oslavy úspěchů pilota Formule 1
stáje Williams, Valtteriho Bottase.
Limitovaná edice Williams Valtteri Bottas má pouzdro,
vyrobené z uhlíkových vláken a počet hodinek v této edici
je omezen na 770 kusů.
Bottas začal jako závodník působit již ve věku šesti let a 11 let
strávil na motokárách. Během tohoto období zvítězil na
mnohých mistrovstvích nejen doma, ale i v Evropě. Později
udělal velmi dobrý dojem na akcích Formula Renault, v sériích
F3 Euro Series a GP3. Poté nastoupil do stáje Williams jako
testovací jezdec.
Hodinky u příležitosti oslavy Bottasových úspěchů, náleží do
kolekce Oris Williams, představené v roce 2015. Každý kus
této řady byl vytvořen tak, aby symbolizoval rychlost, výkon a
technologii vozů Formule 1.
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V limitované edici Williams Valtteri Bottas se uplatňuje model Oris Williams Chronograph Carbon Fibre
Extreme. Má stejné pouzdro o průměru 44 mm vyrobené z uhlíkových vláken pomocí patentovaného
výrobního postupu značky Oris, inspirovným právě Formulí 1. Při výrobě tohoto jedinečného pouzdra z hitech uhlíkových vláken, se archy polymeru zpevněného uhlíkovými vlákny ve dvou fázích ručně vrství do
jednotlivých forem a poté se ve speciálních pecích dvakrát vytvrzují při teplotě 130 °C. Každý jednotlivý kus
prostřední části pouzdra hodinek váží pouhých 7,2 gramů a je ručně vyroben ve Švýcarsku.
Nový model má navíc číselník obohacený o uhlíková vlákna a jednoduchý pryžový pásek připomínající
aerodynamický design vozů F1 stáje Williams. Dýnko je vyrobeno z titanu potaženého DLC materiálem a
opatřeno rytinou čísla Bottasova vozu, 77, a jeho jménem. Skládací spona je také vyrobena z titanu
potaženého DLC.
Limitovaná edice Oris Williams Valtteri Bottas představuje ultralehké hodinky určené pro zápěstí elitních
závodních jezdců. K dispozici budou od srpna za doporučenou maloobchodní cenu 129 990,- Kč.

Popis hodinek
Limitovaná edice Oris Williams Valtteri Bottas Ref. č. 01
674 7725 8784 RS, Ø 44,00 mm
Limitovaná edice 770 kusů

ź Strojek s automatickým nátahem Oris, kal. 674,
na platformě strojku ETA 7750 s funkcí stopek
a datumovkou na pozici 6 hodin.
ź Pouzdro z několika kusů, prostřední část pouzdra vyrobena
z hi-tech uhlíkových vláken. Vodotěsné do 10 bar/100 m.
ź Titanová korunka a tlačítka s černým potahem DLC.
ź Titanová luneta s černým potahem DLC.
ź Ploché safírové sklíčko s vnitřním antireﬂexní vrstvou.
ź Šroubované titanové dýnko s černým potahem DLC, rytinou
jména a čísla Valtteri Bottase a číslem hodinek limitované
edice.
ź Číselník s uhlíkovými vlákny s číslicemi. Černá hodinová
a minutová ručka s bílým luminiscenčním materiálem
Super-LumiNova. Modrá vteřinová ručka stopek s bílým
hrotem, modré ručky stopek a bílá malá sekundová ručka.
ź Černý kaučukový pásek s titanovou skládací sponou,
opatřenou černou povrchovou úpravou DLC.
ź Doporučená maloobchodní cena 129 990,- Kč
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