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Kontakty: 
l audemars piGueT, pařížská 5, praha 1, www.audemarspiguet.com 
l Girard-perreGaux BouTique, staroměstské nám. 6, praha 1, tel.: 222 312 535  
l hodinářsTví Bechyně, Štěpánská 57, praha 1, tel.: 224 214 349 
l huBLoT BouTique, pařížská 1, praha 1, tel.: 222 310 907, www.hublot.com 
l chrisTophe cLareT, www.claret.ch 
l kLenoTnicTví duŠák, na příkopě 17, praha 1, tel.: 224 213 025, www.dusak.cz 
l Louis moneT, www.louismoinet.com 
l Luděk seryn, e-mail: info@serynwatches.com, www.serynwatches.com 
l mB&f, www.mbandf.com 
l WaTch de Luxe, palác flóra, vinohradská 151, praha 3, tel.: 255 741 712

‚ Trezor / TAG Heuer
vůbec první hodinářská společnost světa nabízí 
přenosnou kazetu, jejímž obsahem jsou luxusní 
mobilní telefon a hodinky. Těchto 150 kožených 
sejfů je dárkem ke 150. výročí značky. Totožná 
černá kůže s oranžovým prošíváním zkrášluje jak 
trezor, tak mobil meridiist i hodinky Grand Car-
rera RS2. pařížský návrhář fred pinel si vyhrál 
s praktickými bonusy: automatický chronograf je 
usazen v natahovači a telefon zase v nabíječce.
349 000 Kč / Watch de Luxe

Ê Bez konvencí / MB&F
kacíř, řekli by konvenční hodináři, jenže maximilian 
Büsser si jen plní dětské sny. hodináře od raného 
dětství zajímaly modely letadel a jejich sestavování. 
vývoj Horological Machine No. 4 
Thunderbolt zabral tři roky a více 
než 300 komponentů svým slože-
ním kompletně vybočuje z řady.
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ačkoli tato rarita vzbuzuje dojem komplikovaného 
kalibru, hodinky ukazují pouze čas a rezervu chodu. 
k němu je potřeba manuálního nátahu a spolupráce 
dvou vertikálních pérovníků. Titanový skelet, vypadající 
jako dalekohled, vás ozvláštní v nejlepším slova smyslu!
Cena na vyžádání / MB&F
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Ê Architektura ostrých hran / Christophe Claret
futuristicky vyhlížející 114dílné titanové pouzdro zakrývá strojek, který byl vytvořen 
jako dárek k 20. výročí výrobce. Čas odvozujete ze dvou vertikálních kaučukových 
pásů, jejichž pohyb pomáhá k nátahu. patentovaný mechanický kalibr je doplněn 
minutovým tourbillonem, viditelným na běžné pozici 6. vrchní část číselníku nabízí 
průhled safírovými mosty. 
najdete zde také sčítače 
jednotlačítkového chrono-
grafu, jehož změny (start, 
stop a reset) jsou ohlašo-
vány akustickým signálem. 
v zálibu se změní sledo-
vání indikace 60hodinové 
rezervy chodu, na kterou 
dohlíží dvojice pérovníků. 
strojek z 574 součástek 
kmitá na 3hz frekvenci.
3 420 000 Kč 
/ Christophe Claret




