BAUME & MERCIER REVELA SUAS NOVAS CRIAÇÕES FEMININAS NA
COLEÇÃO CLASSIMA LADY

A Baume & Mercier apresenta oito relógios Classima Lady em aço neste SIHH de 2019. Novos
visuais, tamanhos adicionais, movimento a quartzo ou automático, a coleção foi concebida para
oferecer a cada pulso feminino o relógio que lhe é perfeitamente adequado. Dois modelos preciosos
com mostrador em madrepérola e caixa engastada de diamantes sublimam a coleção.

DELICADEZA E FEMINIDADE
A linha Classima Lady se caracteriza por uma simplicidade elegante. Este ano, ela se expande com
novos formatos de 27 e 34 mm, que vêm em complemento do diâmetro já existente de 31 mm. Cada
modelo dispõe de funções clássicas das horas e minutos, às quais se adiciona a indicação da data às
3 horas no mostrador. Uma pulseira de aço inoxidável com cinco filas, equipada com um fecho
dobrável de triplo ajuste e botões de segurança, completa cada criação.

CLASSIMA LADY AUTOMÁTICO
O cuidado conferido aos detalhes de cada modelo lhe dá um toque personalizado. Os relógios com
movimento automático se distinguem à primeira vista com algarismos romanos colocados nas 3, 6,
9 e 12 horas. E também exibem um fundo transparente em cristal safira permitindo admirar o
movimento. Verdadeiramente modernos, os modelos com mostrador prateado se revestem de uma
escala de minutos requintada e perlada, enquanto os modelos com mostrador em madrepérola
revelam diamantes indicando as horas.

CLASSIMA LADY ENGASTADO
Verdadeira essência da feminidade, esta criação exibe uma face luminosa em madrepérola branca,
sublimada pela incrustação de diamantes no aro. O Classima Lady engastado é proposto em caixa
de 31mm, disponível em versão a quartzo ou automático. A versão automática possui uma escala
de minutos em complemento elegante do mostrador.

BAUME ET MERCIER E AS MULHERES
A Maison Baume & Mercier sempre teve um relacionamento especial com as mulheres. Esse
relacionamento começou em 1869, quando Louis-Victor Baume oferece a sua filha Melina um
relógio de bolso em ouro e decorado com motivos florais. Foi um presente vanguardista para essa
época em que os relógios femininos eram raros e pouco se distinguiam dos masculinos.

No início do século XX, os relógios de bolso começam a ceder o lugar aos relógios de pulso. Além
disso, os joalheiros se apropriam do relógio feminino que se torna uma verdadeira jóia. A Maison
Baume & Mercier, sempre na vanguarda, propõe relógios de pulso, finos e de personalidade
afirmada, como os modelos icônicos em “forma oval”.
Em meados dos anos 40, as linhas dos relógios femininos se simplificam. Baume & Mercier cria o
relógio Marquise, um relógio cujo mostrador fino e retangular está ligado a um bracelete escravo.
O Marquise subsiste como um best-seller da Casa até ao início da década de 60.
A coleção Classima se inspira em um modelo de 1965, conservado nos arquivos da Baume & Mercier.
Esta coleção encarna os 189 anos de tradição relojoeira suíça, bem como o legado feminino da
Maison. Através do Classima Lady, Baume & Mercier permite a cada mulher se afirmar escolhendo o
relógio que melhor reflete sua personalidade.

Referências:
Classima 27 mm quartzo branco: 10489
Classima 27 mm quartzo madrepérola engastado: 10490
Classima 27 mm auto prateado: 10492
Classima 27 mm auto madrepérola engastado: 10493
Classima 31 mm quartzo madrepérola aro engastado: 10478
Classima 31mm auto madrepérola aro engastado: 10479
Classima 34mm auto prateado: 10495
Classima 34mm auto madrepérola engastado: 10496

