
Um acessório inovador, perfeito para o situar no 
tempo e realizar a diversidade de atividades diárias, 
adaptando-se ao seu dia-a-dia, sempre a horas. 
Os relógios têm um design elegante adaptado ao 
dinamismo e à personalidade masculina e feminina. 

DOS MODELOS ÚNICOS PARA OS 
AMANTES DO BOM GOSTO 

Estes relógios são totalmente fabricados em aço 
hipoalergénico que, além de permitir a sua utilização 
por qualquer pessoa, mantém o brilho perfeito, 
evitando escurecimentos, assim como deformações 
por ser um material de extrema dureza. Por sua vez, 
são banhados a ouro de 5 micras, conferindo qualidade 
e maior durabilidade. Possuem uma bracelete com 
duplo fecho de segurança, muito confortável, com liga 
leve de última geração. 

A cor central da bracelete funde-se perfeitamente com 
a caixa redonda, criando uma harmonia de perfeição 
distinta e grande sofisticação. O design desta peça de 
joalharia transformou-se num elemento caraterístico 
que distingue os relógios de alta gama. 

O seu sistema de funcionamento baseia-se no quartzo 
em forma de lâmina para uma correta e precisa 
medição do tempo.

O tamanho dos números é excelente para facilitar a 
leitura da hora e dispõe de uma lente de aumento para 
ampliar a data com um revestimento duplo antirreflexo, 
para garantir uma legibilidade insuperável. Além disso, 
os relógios são submergíveis até 50 metros para permitir 
uma completa liberdade em todas as suas tarefas e 
atividades, sem ter de prescindir destes acessórios.

PEÇAS DE EDIÇÃO LIMITADA E 
NUMERADA DISPONÍVEIS PARA 

HOMEM E MULHER
Estes acessórios conferem exclusividade e elegância 
ao seu pulso. Os dois modelos, para homem e o 
modelo cadete para mulher, possuem garantia de 2 
anos Thermidor. 

PVP 595 €
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