
 
 
 
 
Hampton, a coleção icônica de Baume & Mercier, presta homenagem à Art 
Deco lançando novas peças contemporâneas.  
 
O relógio Hampton propõe um estilo único e emblemático do movimento Art Deco e se 
distingue logo à primeira vista pela singularidade de seu desenho, o qual se exprime na caixa 
de forma retangular.  
 
A coleção Hampton revela hoje novas silhuetas e propõe formas homenageando o movimento 
de arquitetura mundialmente famoso dos anos vinte. Tal como as grandes tendências Art 
Deco dessa época, as curvas do relógio Hampton evitam os ângulos retos e dão prioridade à 
luz que desliza sobre superfícies lisas.  
 
Os novos modelos propõem uma caixa de aço polido em três tamanhos: 

 35 x 22,2 mm (pequeno)  

 43 x 27,5 mm (médio)  

 48 x 31 mm (grande)  
 
Os modelos automático exibem um fundo safira fixado por quatro parafusos, as caixas dos 
modelos a quartzo possuem um fundo opaco. 
 
Os mostradores, protegidos por um vidro safira abaulado, se ornamentam com algarismos 
árabes contemporâneos, realçados por índices rebitados e ponteiros em forma de espada. O 
desenho de formas depuradas, associado às proporções perfeitamente equilibradas do 
relógio, conferem à peça uma fluidez e uma suavidade sutis proporcionando uma legibilidade 
fácil das horas. Uma abordagem criativa que é própria ao famoso movimento arquitetural em 
que se associa a funcionalidade ao luxo. 
 
Os mostradores engastados se revestem de cor prateada, de azul acetinado luminoso ou de 
nácar branco decorados com um delicado percurso dos minutos. Os relógios são 
impulsionados por um movimento a quartzo de nova geração com uma autonomia otimizada 
até 7 anos.  
 
Os guardiões do tempo masculinos se animam graças a movimentos automáticos com 3 
ponteiros ou H/M  e pequeno ponteiro dos segundos cuja massa oscilante está decorada com 
“Côtes de Genève”. Os relógios dispõem de uma reserva de marcha de 38 ou 42 horas 
consoante os modelos. A marcha do tempo se inscreve em mostradores prateados e 
granulados com múltiplas texturas opalinas. Os ponteiros em rutênio preto em forma de 
espada de estilo contemporâneo conferem personalidade e contrastam inteligentemente 
com a tinta do mostrador. Um percurso de minutos bicolor, preto e cinza, estrutura o conjunto 
do mostrador.  
 
 



 
 
Relevo, coloridos, formas ou até mesmo matérias, absolutamente tudo, restitui o espírito Art 
Deco que habita nesta coleção. Cada pormenor destas novas peças encena o espírito deste 
movimento artístico, tanto nos modelos femininos como nos masculinos.  
 
A coleção Hampton oferece ainda uma versão enfeitada com uma janela grande de data de 
duplo fuso horário e indicador dia/noite, sendo uma das principais peças da coleção. O modelo 
dispõe de uma reserva de marcha de 42 horas. O requinte do relógio se exprime igualmente 
nos detalhes mais ínfimos. O movimento automático Soprod TT651 está decorado com um 
motivo “Côtes de Genève” gravado.  
 
Combinação de cores e de estilos… até à ponta das braceletes! 
 
Os relógios Hampton se associam a braceletes em metal, intercambiáveis à escolha de seus 
proprietários.   
 
Toque de modernidade e de frescura, os relógios femininos utilizam uma explosão de cores. 
Destaque de cores em voga como a do alcaçuz ou um castanho claro muito elegante. A 
novidade deste ano é o conjunto de onze correias adicionais em couro de bezerro de cores 
reluzentes: oceano, recife, turquesa, cor de lima, verde, negro, cor de orquídea, lilás, paixão, 
papoila e manga, sem esquecer uma correia reversível em castanho claro pespontada em 
bege.  
Uma peça vestida com um correia cor pastel irá também iluminar o verão com um céu azul 
fascinante, exclusivamente desenvolvido pela Baume & Mercier.  
Para um visual mais formal, o Hampton com sua bracelete metálica de 3 fileiras de polimento 
acetinado produzirá o efeito pretendido. 
 
Os modelos masculinos se usam com uma correia de crocodilo preto de escamas quadradas, 
realçado com pontos cinza e munido de um fecho dobrável de triplo encaixe com botão de 
segurança Os cavalheiros também poderão combinar a cor e trocar de estilo graças a uma 
oferta adicional de cores atuais como o marrom, o cinza ou o azul marinho.   
 


