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 ورلد لض بازرمع 2018    مجموعة فيلوريه -بالنبان
 55B / 66260-3633-55B-3433-66260 الرقم المرجعي

 

Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteساعة Minute Rétrograde

تجسيد العام هذا بالنبان معصم عند إطالقه في تُعيد في ساعة نوعه من االول من التوربيون الخاطف، والذي كان إصدارها
معرض بازل ورلد1989العام  Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteنموذج ساعةالمصنعقّدم، 2018. في

Minute Rétrogradeبين بدمجه جديدةوهذه اآللية، المميز جانب هيكلية. الواثبة والدقائق اإلرتداديةالساعات–آليات إلى
من وميناء بالكامل مزخرفة حركة بآلية الجديد اإلصدار هذا يتميّز الهواء، في يطفو وكأنه يبدو والذي المذهلة، التوربيون

بتقنية حرارياً المعالج بالنبان.grand feuالمينا عمل ورش في يدوياً مصنوع

ع ثالثة أكثر من الساعاتقود،على مدى صناعة ساحة على أساسياً عنصرأً مصنعها، في بالنبان تنتجها التي اآللية الخاطف، التوربيون شّكل
عناصر التوربيون االساسية، والتي ال إمكانية رؤية كامل هذه الهيكلية رؤيتهاالتقليدية. توفر تيُعيق صاميمالجسر العلوي المتواجد في

عليها. المنطلقمن التوربيون المتعارف Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteساعة ترتقي، هذا Minute Rétrograde
بقرصالجديدة إستبداله مستوى أعلى، حيث أزيل الجسر السفلي وتم يبدو قفص التوربيوشفاف.صفيريبهذا النهج إلى ن، عجلة بذلك،

الشفاف. بالقرص والمتّصلة المثبّتة التوربيون عجلة فوق الفضاء في يطفون وكأنهم الساعة وميزان التوازن

لغياب أولياًونظراً إصداراً الجديدة الساعة هذه تشّكل بالنبان، معصم ساعات من أي في السابق في اإلرتدادية والدقائق الواثبة الساعة آليتي
مجموعا ضمن بالنبان.مميزاً بجمعت الجديد التصميم عدادعدادييتّسم على الساعات نافذة وضع خالل من وذلك معاً، والدقائق الساعات

ثانية،الدقائق اإلرتدادية. محترفمن جهة الفنيةكّرس ي فالتابع لبالنبان في مدينة لوبراسوس، خبرته التقنية(Métiers d’Art)الحرف
تق بتقنيةدسبيل حرارياً المعالج المينا من مصنوع كالسيكي ميناء بإبتكار تتمثل جمالية مزايا تقنية ب، وذلكgrand feuيم إستخدام

champlevé.تجويفات صغيرة.التقليدية على بغية الحصول بتجويف قاعدة الميناء المصنوعة من الذهب الصلب يقوم الحرفيون هنا، من
طال يدوياً يتم ذلك، حرارة تناهز بعد ومميزة، اضيفتةدرجة مئوية. وفي لمسة متأنق800ء عدة طبقات من المينا على الميناء وحرقها على

عمقاً يُضفي بما الميناء، على الدقائق عداد تركيب قبل التوربيون ونافذة كما الساعات نافذة حول من بااللماس المصقول الذهب من حلقات
لإلهتمام. ومثيراً جّذاباً

لنمط يدوي بنقش المزدانة الجسور خالل من سيما ال بالتفاصيل، الدقيق اإلهتمام لهذا أيضاً الحركة آلية تعكس ذلك، على guillocheعالوة
هذه الساعة رؤية عجلةومن خالل الجهة الخلمن الخطوط المتقاطعة. يرتدي لمن يمكن بت-فية الصفيرية الشفافة، صميم ترس سقاطة المميزة

.guillocheبالنبان الشهير لحافة العجلة المائلة، إلى جانب مؤشر الطاقة اإلحتياطية الذي يتألف من قرص مزدان بنقش 

Villeret Tourbillon Volant Heureصممت ساعة Sautante Minute Rétrogradeمن مصنوعة مهّدبة حاضنة بعلبة الجديدة
بحزام42الذهب االحمر بقطر يبلغ  الساعة هذه زّودت كذلك، سوار معدني، واللذين يقفل كليهما بمشبك قابل للطي.ملم. من جلد التمساح أو

ساعة فقط مصنوعة من البالتينوم.20إصدار محدود من هذا النموذج بإلى توفرأيضاًيُشار 
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تجسيد العام هذا بالنبان معصم عند إطالقه في تُعيد في ساعة نوعه من االول من التوربيون الخاطف، والذي كان إصدارها
معرض بازل ورلد1989العام  Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteنموذج ساعةالمصنعقّدم، 2018. في

Minute Rétrogradeبين بدمجه جديدةوهذه اآللية، المميز جانب هيكلية. الواثبة والدقائق اإلرتداديةالساعات–آليات إلى
من وميناء بالكامل مزخرفة حركة بآلية الجديد اإلصدار هذا يتميّز الهواء، في يطفو وكأنه يبدو والذي المذهلة، التوربيون

بتقنية حرارياً المعالج بالنبان.grand feuالمينا عمل ورش في يدوياً مصنوع

ع ثالثة أكثر من الساعاتقود،على مدى صناعة ساحة على أساسياً عنصرأً مصنعها، في بالنبان تنتجها التي اآللية الخاطف، التوربيون شّكل
عناصر التوربيون االساسية، والتي ال إمكانية رؤية كامل هذه الهيكلية رؤيتهاالتقليدية. توفر تيُعيق صاميمالجسر العلوي المتواجد في

عليها. المنطلقمن التوربيون المتعارف Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteساعة ترتقي، هذا Minute Rétrograde
بقرصالجديدة إستبداله مستوى أعلى، حيث أزيل الجسر السفلي وتم يبدو قفص التوربيوشفاف.صفيريبهذا النهج إلى ن، عجلة بذلك،

الشفاف. بالقرص والمتّصلة المثبّتة التوربيون عجلة فوق الفضاء في يطفون وكأنهم الساعة وميزان التوازن

لغياب أولياًونظراً إصداراً الجديدة الساعة هذه تشّكل بالنبان، معصم ساعات من أي في السابق في اإلرتدادية والدقائق الواثبة الساعة آليتي
مجموعا ضمن بالنبان.مميزاً بجمعت الجديد التصميم عدادعدادييتّسم على الساعات نافذة وضع خالل من وذلك معاً، والدقائق الساعات

ثانية،الدقائق اإلرتدادية. محترفمن جهة الفنيةكّرس ي فالتابع لبالنبان في مدينة لوبراسوس، خبرته التقنية(Métiers d’Art)الحرف
تق بتقنيةدسبيل حرارياً المعالج المينا من مصنوع كالسيكي ميناء بإبتكار تتمثل جمالية مزايا تقنية ب، وذلكgrand feuيم إستخدام

champlevé.تجويفات صغيرة.التقليدية على بغية الحصول بتجويف قاعدة الميناء المصنوعة من الذهب الصلب يقوم الحرفيون هنا، من
طال يدوياً يتم ذلك، حرارة تناهز بعد ومميزة، اضيفتةدرجة مئوية. وفي لمسة متأنق800ء عدة طبقات من المينا على الميناء وحرقها على

عمقاً يُضفي بما الميناء، على الدقائق عداد تركيب قبل التوربيون ونافذة كما الساعات نافذة حول من بااللماس المصقول الذهب من حلقات
لإلهتمام. ومثيراً جّذاباً

لنمط يدوي بنقش المزدانة الجسور خالل من سيما ال بالتفاصيل، الدقيق اإلهتمام لهذا أيضاً الحركة آلية تعكس ذلك، على guillocheعالوة
هذه الساعة رؤية عجلةومن خالل الجهة الخلمن الخطوط المتقاطعة. يرتدي لمن يمكن بت-فية الصفيرية الشفافة، صميم ترس سقاطة المميزة

.guillocheبالنبان الشهير لحافة العجلة المائلة، إلى جانب مؤشر الطاقة اإلحتياطية الذي يتألف من قرص مزدان بنقش 

Villeret Tourbillon Volant Heureصممت ساعة Sautante Minute Rétrogradeمن مصنوعة مهّدبة حاضنة بعلبة الجديدة
بحزام42الذهب االحمر بقطر يبلغ  الساعة هذه زّودت كذلك، سوار معدني، واللذين يقفل كليهما بمشبك قابل للطي.ملم. من جلد التمساح أو

ساعة فقط مصنوعة من البالتينوم.20إصدار محدود من هذا النموذج بإلى توفرأيضاًيُشار 
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إصدارها من التوربيون الخاطف، والذي كان االول من نوعه في ساعة معصم عند إطالقه في تُعيد بالنبان هذا العام تجسيد 
 Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteنموذج ساعة المصنع  قّدم، 2018. في معرض بازل ورلد 1989العام 

Minute Rétrogradeإلى جانب هيكلية. الواثبة والدقائق اإلرتداديةالساعات  –آليات جديدة وهذه اآللية  ، المميز بدمجه بين 
التوربيون المذهلة، والذي يبدو وكأنه يطفو في الهواء، يتميّز هذا اإلصدار الجديد بآلية حركة مزخرفة بالكامل وميناء من 

 مصنوع يدوياً في ورش عمل بالنبان. grand feuالمينا المعالج حرارياً بتقنية 

ع ثالثة أكثر من الساعاتقود،على مدى صناعة ساحة على أساسياً عنصرأً مصنعها، في بالنبان تنتجها التي اآللية الخاطف، التوربيون شّكل
عناصر التوربيون االساسية، والتي ال إمكانية رؤية كامل هذه الهيكلية رؤيتهاالتقليدية. توفر تيُعيق صاميمالجسر العلوي المتواجد في

عليها. المنطلقمن التوربيون المتعارف Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteساعة ترتقي، هذا Minute Rétrograde
بقرصالجديدة إستبداله مستوى أعلى، حيث أزيل الجسر السفلي وتم يبدو قفص التوربيوشفاف.صفيريبهذا النهج إلى ن، عجلة بذلك،

الشفاف. بالقرص والمتّصلة المثبّتة التوربيون عجلة فوق الفضاء في يطفون وكأنهم الساعة وميزان التوازن

لغياب أولياًونظراً إصداراً الجديدة الساعة هذه تشّكل بالنبان، معصم ساعات من أي في السابق في اإلرتدادية والدقائق الواثبة الساعة آليتي
مجموعا ضمن بالنبان.مميزاً بجمعت الجديد التصميم عدادعدادييتّسم على الساعات نافذة وضع خالل من وذلك معاً، والدقائق الساعات

ثانية،الدقائق اإلرتدادية. محترفمن جهة الفنيةكّرس ي فالتابع لبالنبان في مدينة لوبراسوس، خبرته التقنية(Métiers d’Art)الحرف
تق بتقنيةدسبيل حرارياً المعالج المينا من مصنوع كالسيكي ميناء بإبتكار تتمثل جمالية مزايا تقنية ب، وذلكgrand feuيم إستخدام

champlevé.تجويفات صغيرة.التقليدية على بغية الحصول بتجويف قاعدة الميناء المصنوعة من الذهب الصلب يقوم الحرفيون هنا، من
طال يدوياً يتم ذلك، حرارة تناهز بعد ومميزة، اضيفتةدرجة مئوية. وفي لمسة متأنق800ء عدة طبقات من المينا على الميناء وحرقها على

عمقاً يُضفي بما الميناء، على الدقائق عداد تركيب قبل التوربيون ونافذة كما الساعات نافذة حول من بااللماس المصقول الذهب من حلقات
لإلهتمام. ومثيراً جّذاباً

لنمط يدوي بنقش المزدانة الجسور خالل من سيما ال بالتفاصيل، الدقيق اإلهتمام لهذا أيضاً الحركة آلية تعكس ذلك، على guillocheعالوة
هذه الساعة رؤية عجلةومن خالل الجهة الخلمن الخطوط المتقاطعة. يرتدي لمن يمكن بت-فية الصفيرية الشفافة، صميم ترس سقاطة المميزة

.guillocheبالنبان الشهير لحافة العجلة المائلة، إلى جانب مؤشر الطاقة اإلحتياطية الذي يتألف من قرص مزدان بنقش 

Villeret Tourbillon Volant Heureصممت ساعة Sautante Minute Rétrogradeمن مصنوعة مهّدبة حاضنة بعلبة الجديدة
بحزام42الذهب االحمر بقطر يبلغ  الساعة هذه زّودت كذلك، سوار معدني، واللذين يقفل كليهما بمشبك قابل للطي.ملم. من جلد التمساح أو

ساعة فقط مصنوعة من البالتينوم.20إصدار محدود من هذا النموذج بإلى توفرأيضاًيُشار 
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تجسيد العام هذا بالنبان معصم عند إطالقه في تُعيد في ساعة نوعه من االول من التوربيون الخاطف، والذي كان إصدارها
معرض بازل ورلد1989العام  Villeret Tourbillon Volant Heure Sautanteنموذج ساعةالمصنعقّدم، 2018. في

Minute Rétrogradeبين بدمجه جديدةوهذه اآللية، المميز جانب هيكلية. الواثبة والدقائق اإلرتداديةالساعات–آليات إلى
من وميناء بالكامل مزخرفة حركة بآلية الجديد اإلصدار هذا يتميّز الهواء، في يطفو وكأنه يبدو والذي المذهلة، التوربيون

بتقنية حرارياً المعالج بالنبان.grand feuالمينا عمل ورش في يدوياً مصنوع

شّكل التوربيون الخاطف، اآللية التي تنتجها بالنبان في مصنعها، عنصرأً أساسياً على ساحة صناعة الساعات قود، على مدى أكثر من ثالثة ع
صاميم الجسر العلوي المتواجد في ت يُعيق رؤيتهاالتقليدية.  توفر هذه الهيكلية إمكانية رؤية كامل عناصر التوربيون االساسية، والتي ال 

 Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrogradeساعة  ترتقي، هذا المنطلقمن التوربيون المتعارف عليها. 
ن، عجلة بذلك، يبدو قفص التوربيوشفاف.  صفيريبهذا النهج إلى مستوى أعلى، حيث أزيل الجسر السفلي وتم إستبداله بقرص الجديدة 

 التوازن وميزان الساعة وكأنهم يطفون في الفضاء فوق عجلة التوربيون المثبّتة والمتّصلة بالقرص الشفاف.

آليتي الساعة الواثبة والدقائق اإلرتدادية في السابق في أي من ساعات معصم بالنبان، تشّكل هذه الساعة الجديدة إصداراً أولياً  ونظراً لغياب
الساعات والدقائق معاً، وذلك من خالل وضع نافذة الساعات على عداد  عدادييتّسم التصميم الجديد بجمع ت بالنبان. مميزاً ضمن مجموعا

ي فالتابع لبالنبان في مدينة لوبراسوس، خبرته التقنية  (Métiers d’Art) الحرف الفنية كّرس محترفمن جهة ثانية، الدقائق اإلرتدادية. 
إستخدام تقنية ب، وذلك grand feuيم مزايا جمالية تتمثل بإبتكار ميناء كالسيكي مصنوع من المينا المعالج حرارياً بتقنية دسبيل تق

champlevé  .من هنا، يقوم الحرفيون بتجويف قاعدة الميناء المصنوعة من الذهب الصلب بغية الحصول على تجويفات صغيرة. التقليدية
ومميزة، اضيفت  ةدرجة مئوية. وفي لمسة متأنق 800ء عدة طبقات من المينا على الميناء وحرقها على حرارة تناهز بعد ذلك، يتم يدوياً طال

 حلقات من الذهب المصقول بااللماس من حول نافذة الساعات كما ونافذة التوربيون قبل تركيب عداد الدقائق على الميناء، بما يُضفي عمقاً 
 جّذاباً  ومثيراً لإلهتمام.

 guillocheعالوة على ذلك، تعكس آلية الحركة أيضاً لهذا اإلهتمام الدقيق بالتفاصيل، ال سيما من خالل الجسور المزدانة بنقش يدوي لنمط 
صميم ترس سقاطة المميزة بت -فية الصفيرية الشفافة، يمكن لمن يرتدي هذه الساعة رؤية عجلةومن خالل الجهة الخلمن الخطوط المتقاطعة.  

 .guillocheبالنبان الشهير لحافة العجلة المائلة، إلى جانب مؤشر الطاقة اإلحتياطية الذي يتألف من قرص مزدان بنقش 

الجديدة بعلبة حاضنة مهّدبة مصنوعة من  Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrogradeصممت ساعة 
من جلد التمساح أو سوار معدني، واللذين يقفل كليهما بمشبك قابل للطي. ملم. كذلك، زّودت هذه الساعة بحزام  42الذهب االحمر بقطر يبلغ 

50 ساعة فقط مصنوعة من البالتينوم. 20إصدار محدود من هذا النموذج ب إلى توفرأيضاً يُشار 
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