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الفأربسنة بالنبان تطلق أول ساعة بقرص مصنوع من الخزف احتفاالً   
 

الخزف بقرص مصنوع یدویاً من ساعة  عن إطالق أول، حسب التقویم الصیني الفأربسنة  تحتفاالأعلنت بالنبان في إطار اال
ھذه  وتجسد، قطع من الساعات الفریدةمحدود من ثماني ، وقد تم إطالق ھذه الساعة بإصدار  Métiers d'Art ةفي ورش

 بسویسرا. Le Brassusفي مصنع الصینیة التقلیدیة  التصنیع مھارة یةرالحص المجموعة

 

ذوي الحرفیین ، حیث یضم مجموعة من الفاخرةلساعات للتصامیم الفنیة ل ةرائد منصة Le Brassusیعتبر مصنع بالنبان في 
دمج  على نحو منتظم عبرتوسیع خبرتھا وتتشرف بالنبان ب. التقلیدیةالتقنیات الزخرفیة والفنون الیدویة  الخبرة الواسعة في مجال

التطویر  أعمال بعد أكثر من عام من واستطاعت دار بالنبان في ھذا اإلطار،جدیدة في ورش العمل الخاصة بھا.  نماذج حرفیة
 .والمنتجة بالكامل في الشركةالساعات المصنوعة من الخزف كشف النقاب عن أول ن واالختبار، م

 ، ماللحرارةتجفیف والتعریض ن الطویلة م العدید من الخطوات التي تتخللھا مراحل تصمیم قرص الساعة من الخزف، یتضمن
. في الماء یتكون بشكل أساسي من الكوارتز والفلسبار والكاولینالذي  مسحوق الخزف وضعالبراعة والصبر. یتم  بالتالي یتطلب

إزالة  رص. بعدفي قوالب على شكل ق ھ إلزالة جمیع المخلفات والشوائب، قبل صبھالناتج وتصفیت الطینغربلة  بعد ذلك تمت
، حیث درجة مئویة لنفس المدة الزمنیة 1000 تعریضھا لحرارة عالیة تبلغساعة قبل  24، یتم تجفیف األقراص لمدة القوالب

لیتم بعد ذلك تعریضھا . یتم بعد ذلك تطبیق المینا بدقة على كل قرص، وإعدادھا للصقل الواجھةتصلب تساھم ھذه الخطوة في 
 .دائمومنحھ بنیة المعة ومصقولة على نحو  الخزف تصلبما یؤدي إلى جة مئویة، در 1300 تبلغ درجة حرارةلساعة  24لمدة 

كل ساعة من الساعات الثمانیة وتستعرض الخاصة بین فن الخزف والرسم بالمینا.  Métiers d'Art Porcelaine  ع نسخةتجم
فرشاة استخدام زخرفة بالید ب رمز من الرموز وكلكل ، وقد تم رسم ، رمز السنة الصینیة الجدیدةالفأرصورة الفریدة من نوعھا 

. الخزفاأللوان على  لفترة طویلة في تثبیتدرجة مئویة  1200تبلغ وتساھم عملیة التعرض لحرارة عالیة  لغایة.مخصصة لھذه ا
إلى توفیر ینا على قاعدة ذھبیة، خدام قرص المباست مستحیالً األمر الذي سیكون ، بھذا االرتفاعدرجة حرارة  ویؤدي استخدام

 .والصالبةاللون  لناحیةجدیدة  إمكاناتوفرص 

 كما تأتي ساعات، قطعة ألماس رائعة 48بـ  ةطار مرصعإمع مم  33علبة من الذھب األبیض یبلغ قطرھا تتمیز الساعة الجدیدة ب
Métiers d'Art Porcelaine  من  عبر واجھة خلفیةالرائعة  تشطیباتھاحیث تتألق ، ةاألوتوماتیكی 1154مدعومة بحركة

 . ھذه الساعات الثمینةفي تعزیز أناقة وفخامة حزام جلد التمساح ، ویساھم الیاقوت
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