
 
 

 
Classima, um clássico da relojoaria 
 
A coleção Classima alia a autenticidade do know-how relojoeiro da Maison com um design 
intemporal. Desde o início, Baume & Mercier propõe sistematicamente modelos masculinos 
e femininos de elegância clássica e sutil. Este ano, a Maison enriquece sua coleção Classima 
com três novos modelos masculinos. As três novidades apresentam um calendário completo, 
um relógio dual time (segundo fuso horário) e um pequeno ponteiro dos segundos, 
reforçando assim a índole relojoeira desta linha emblemática. Três interpretações com um 
visual intemporal... 
 
Os novos modelos Classima apresentam três complicações dedicadas ao homem atual, ativo 
mas requintado, citadino e viajante do mundo.  
No universo da relojoaria, são chamadas de “pequenas complicações”, úteis no dia-a-dia, 
fáceis de utilizar e adequadas a todas as circunstâncias. 
Cada uma delas anima um mostrador azul escuro Pantone, muito apreciado pelos designers 
relojoeiros, luminoso e sutilmente realçado por um motivo decorativo “grão de cevada”.  
O calibre mecânico de corda automática pode ser admirado através do fundo safira da caixa 
em aço de 42 mm de diâmetro. A massa oscilante se ornamenta com uma decoração aliando 
Côtes de Genève e linhas espiraladas ao símbolo Phi, símbolo da Maison. Cada modelo está 
disponível com uma correia em pele de crocodilo mate, com escamas grandes e quadradas, 
ou em aço para um temperamento mais distinto, mais esportivo.  
 
 
Classima cronógrafo calendário completo  
Neste modelo, Baume & Mercier optou por associar duas funções úteis - o cronógrafo e o 
calendário completo. 
Esta dupla complicação permite aos dândis modernos ingressar no mundo maravilhoso da 
relojoaria tradicional. 
Motivo para criar um relógio com múltiplos talentos. No mesmo e único mostrador, exibem-
se efeméride, além das funções do cronógrafo e as horas, minutos e segundos cujo ponteiro 
se encontra às 9 horas. Um indicador de 24 horas para não confundir o dia com a noite. E 
como exige a tradição, os dias e meses se exibem em janelas, pequenas fendas abertas no 
mostrador às 12 horas. A data, quanto a ela, é indicada na circunferência do mostrador, 
apontada por um ponteiro central suplementar. E por último, as Fases da Lua (29.5 dias) se 
exibem junto às 6 horas. 
 
Classima dual time 
É graças a este tipo de informações exibidas num mostrador que se pode utilizar o termo de 
relógio instrumental. Um modelo sui generis, justamente considerado como um indispensável 
por todos os viajantes do planeta. 
Indicando a data do dia numa janela situada tradicionalmente às 3 horas, este Classima se 
distingue propondo um dual time. Por outras palavras, a indicação, graças a um ponteiro 
central suplementar, de um segundo fuso horário, de maneira elegante e legível.  



 
 

Enquanto a hora local - horas, minutos e segundos - é indicada por três ponteiros centrais 
clássicos, a hora meticulosa, essa, aparece uma vez chegado ao seu destino, indicada pelo 
ponteiro vermelho girando numa escala circular graduada em 24 horas e bicolor. A parte 
branca é dedicada às horas do dia enquanto a parte azul se destina às horas noturnas. 
 
Classima pequeno ponteiro dos segundos 
Para os relojoeiros existem inúmeras maneiras de exibir os segundos num mostrador. Entre 
elas, a mais conhecida é o grande ponteiro central dos segundos fazendo um giro completo 
em um minuto. Um indispensável perseguido pelo pequeno ponteiro.  
Um pormenor requintado, apreciado pelos amadores de bela relojoaria, que indica os 
segundos através de um mostrador auxiliar situado às 6 horas. Acoplado aqui à visualização 
da data numa janela, ele permite animar com bom gosto o mostrador deste novo Classima, 
simultaneamente elegante e sóbrio. 
 
Três novos modelos Classima a descobrir absolutamente, com correia de crocodilo ou pulseira 
de aço. Três complicações esperadas pelos homens modernos desejando entrar no universo 
da relojoaria elegante, uma exclusividade assinada Baume & Mercier. 
 
 


