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 تتناغم مع الزمن بحلة عصریة Villeret Ultraplate ساعة
 

في جمالیاتھا الخاصة، حیث تعكس قیم صناعة الساعات التقلیدیة. استطاعات دار بالنبان  Villeretتكمن جاذبیة مجموعة 
على مدى عقود، إعادة تفسیر ھذا الخط بمھارة مع الحفاظ على خصائصھ الرمزیة. وتعید الدار ھذا العام، وبنفس الروح، 

 عرض التاریخ. ملم مع Villeret Ultraplate  38إعادة تعریف تصمیم كالسیكي رائع: ساعة 

 

في أوائل الثمانینیات من القرن الماضي، حیث تبلور حول مجموعة من السمات المتجذرة  Villeret تصمیم مجموعة تم ابتكار
في تقالید صناعة الساعات الفاخرة. یمكن التعرف على ھذه السمات بسھولة منذ النظرة األولى، حیث تشمل ھذه المزایا علبة 

 .ومؤشرات ساعات ذھبیة، وعقارب على شكل أوراق المریمیةرفیعة، ومینا بسیط، 

ملم، تستعرض التاریخ،  38، ساعة فائقة النحافة بقطر  Villeret ھذا العام إضافة جدیدة لعائلة طرازات دار بالنبان  تقدم
إطار من الفوالذ أو باللون األبیض أو األوبالیني ب المتألقتم تأطیر المینا مع عرض معاصر للرموز الممیزة للمجموعة. 

ً بدقة لتشكیل األرقام الرومانیة. 28الذھب األحمر، باإلضافة إلى  اإلشارة إلى الساعات یتم و قطعة ذھبیة تم صفھا یدویا
السم المؤسس، نحیلة تحمل األحرف األولى  بعقارب، في حین تتمیز الثواني مجوفةالمریمیة الأوراق بعقارب تتمیز بالدقائق و

لضمان التوازن البصري والوضوح  عبر فتحة بحجم كاف، 3وتتألق الساعة بعرض التاریخ عند الساعة ن. نباجیھان جاك بال
 .األمثل

ن كالیبر والملیئة بالتناقضات، بالنبامنظمة بدقة الحركة یة الالیاقوت تكشف الواجھة الخلفیة، یتمیز المینا ببساطتھفي حین و
من الذھب  وزن متذبذب حركة أوتوماتیكیة ذات، والتقلیدیة Côtes de Genèveبزخارف  ةمزینحبیبات دائریة، . 1150

مھد الطریق أمام احتیاطیات الطاقة الساعات، والذي  معیاًرا قیاسیًا في صناعة 1150قرص العسل. تُعد حركة  بتصمیم
ساعة  48إلى  40حوالي  -یاسیة ، ضاعفت السعات القفائقأداء ونابضین بسلسلة برمیلین مقترنین ببفضل استخدام  الفائقة.

مع ضمان الطاقة المستمرة طوال ھذه الفترة. یتم استكمال ھذه المیزات التقنیة  المستقل التشغیلأربعة أیام من  لضمان -
 .كرونومتریة ملحوظةیضمن خصائص غیر مغناطیسیة و من السلیكونباستخدام نابض توازن 

 في، األناقة والرقة یجمع بینبالنبان تعریف فخامة الساعات، عبر تصمیم مزیج من  ةالجدید Villeret Ultraplate تعید
الساعة توفر ت، ولئك الذین یبحثون عن لمسة إضافیة من الفخامةبالنسبة ألو. مع جمیع أذواق المرتدینأبعادھا  تتناسبعلبة 

لإلصدار األسود إلصدار الفوالذ والبني الساعة مع حزام من جلد التمساح باللون  تتوفرمرصع بالجواھر. خاص نموذج في 
 .من الفوالذ أو الذھب  mille maillesممیز بتصمیم الذھب األحمر ، كما تتوفر ھذه الساعة بسوار ب
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