A coleção Clifton Club apresenta dois modelos novos - uma versão
GMT para os viajantes modernos e outra versão bronze, automática,
cujo visual refinado é de estilo neo-rétro.

A coleção Clifton Club se alarga este ano com duas novas referências automáticas.
Concebidas para aventureiros, elas relançam com elegância os códigos de esportividade na
melhor das tradições relojoeiras suíças. Novos relógios fiéis ao espírito Baume & Mercier confiáveis, fáceis de usar todos os dias e naturalmente elegantes.

Clifton Club GMT - um viajante do mundo dos tempos modernos
Atraente e moderno, o Clifton Club foi concebido para acompanhar os homens em sintonia
com sua época, em todas as ocasiões, tanto profissionais como esportivas. Impulsionado por
um movimento mecânico suíço de corda automática, visualização de segundo fuso horário
por ponteiro central e visor de data às 3 horas, esta nova referência apresenta inúmeras
vantagens, nomeadamente sua reserva de marcha de 42 horas. Com um diâmetro de 42 mm,
sua caixa em aço inoxidável com polimento acetinado e coroa protegida, se adapta a todos
os pulsos. E ainda melhor, graças a uma espessura compactada de 10,6 mm, o relógio Clifton
Club GMT se encaixa confortavelmente por baixo da manga de uma camisa aliando descrição
e esportividade.
A leitura das horas no segundo fuso é possibilitada graças a um ponteiro central e a um aro
em alumínio de cor azul céu intenso, com uma escala de 24 horas. Rainha das complicações
dos globe-trotters, a visualização do segundo fuso horário, com leitura instantânea, permite
saber em uma olhada rápida a hora local e a hora em sua casa. Com um visual tão
contemporâneo como clássico, esta referência não deixa nada ao acaso, cada pormenor
tendo sido minuciosamente estudado. Seu ADN esportivo é evocado por sua coroa roscada
e pelo negro opalino de seu mostrador, manifesto de requinte e performance. Para poderem
ser vistos na obscuridade, os ponteiros das horas e dos minutos, e o símbolo Phi (junto às
12 horas) estão revestidos de Superluminova branca com emissão azul.
Robusto, o Clifton Club GMT está equipado com um cristal de safira anti-riscos tratado
contra os reflexos e munido de um fundo maciço roscado decorado com o brasão Clifton
Club; este conjunto garante assim uma estanqueidade de 10 ATM até 100 metros de
profundidade. O Clifton Club GMT é proposto em duas versões, com duas correias. Primeira
opção: uma correia em couro de bezerro preto “All Road”, decorado com padrão lona de vela
e forrado com couro de bezerro azul emborrachado. Segunda opção: uma pulseira de aço
inoxidável com polimento acetinado em três fileiras. Ambas, correia e pulseira estão
equipadas com um fecho desdobrável com três posições, munido de dois botões de premir
laterais em aço inoxidável para garantir o máximo de segurança e facilitar a abertura. O
Clifton Club GMT da Baume & Mercier destina-se aos viajantes atuais que buscam um
relógio polivalente esportivo e elegante.

Clifton Club Bronze - quando a cor marca o estilo
Baume & Mercier propõe com esta coleção relógios polivalentes, podendo ser usados em
todas as circunstâncias de trabalho ou durante as férias, na sala de fitness ou em uma
reunião importante. Originalmente em aço inoxidável, o relógio Clifton Club é apresentado
este ano em versão bronze, o qual lhe confere um charme único e um estilo neo-rétro. Sem
perder um pingo de sua identidade atlética, ele está disponível com mostradores diferentes
(preto, cor de chocolate, azul, verde) e surfa sobre a tendência do bronze conservando tudo
o que o tornou famoso - um design cuidado, aliando elegância esportiva a funcionalidade e
conforto de uso. Com o diâmetro universal de 42 mm, a caixa de bronze com polimento
acetinado, este novo relógio Clifton Club vai adquirindo patine com o tempo. Está tudo aí de tonalidade singular, ele utiliza os efeitos da oxidação para se apropriar de uma nova cor.
O interesse de utilizar o bronze está no fato de que esse material é um material vivo, mutável
e não magnetizável, assegurando assim mais precisão ao movimento. Com a oxidação, a
caixa de bronze vai escurecendo, quase se tornando castanha e poderá - a término apresentar reflexos verdes. Estas nuances cromáticas são devidas à exposição ao ar, à água
ou ao sol. No âmago desta caixa excecional, com apenas 10,3 mm de espessura, bate um
movimento “swiss made”, mecânico de corda automática, comprovado de 28 800
alternâncias por hora (4 Hz). As linhas esportivas do Clifton Club Bronze são realçadas por
sua coroa roscada em bronze, seu aro rotativo unidirecional, sua estanqueidade até 10 ATM
e seu cristal de safira anti-riscos permitindo uma utilização cotidiana, em todas as situações.
Totalmente integrado na sua era, o Clifton Club Bronze está disponível em quatro versões,
uma com mostrador preto e couro de bezerro preto “All road” em padrão lona de vela e
forro de couro de bezerro azul emborrachado. Proposto com uma correia adicional em
couro nobuck de bezerro castanho; a segunda com mostrador cor de chocolate e correia em
couro nobuck de bezerro castanho, pespontado em cor creme, acompanhado por uma
correia adicional em borracha preta; a terceira e quarta com mostrador azul e borracha azul
e com mostrador verde, ambos com correia em couro nobuck de bezerro castanho com
pespontos de cor creme. Mais uma vez, disponível com uma correia adicional em couro de
bezerro preto forrado de couro de bezerro verde emborrachado. E o fundo da caixa roscado
em aço inoxidável está adequadamente decorado com o brasão da coleção Clifton Club. Cada
correia possui um fecho de fivela com passadeiras em aço inoxidável. Estilizados e
aventureiros, os relógios Clifton Club Bronze simbolizam a versatilidade relojoeira que
buscam os homens de hoje.

Referências:
Clifton Club 42 mm Automático GMT: 10486
Clifton Club 42 mm Automático GMT pulseira de aço: 10487
Clifton Club 42 mm Bronze Automático mostrador preto: 10500
Clifton Club 42 mm Bronze Automático mostrador castanho: 10501
Clifton Club 42 mm Bronze Automático mostrador azul: 10502
Clifton Club 42 mm Bronze Automático mostrador verde: 10503

