™ :MIRATEXابتكار مستدام ودوري
مع ™ ،MiraTexتقدم دار  IWC Schaffhausenأساور ساعات جديدة مبتكرة مصنوعة بالكامل من النباتات والمعادن التي ال تحتوي على أي
بتروكيماويات أو بالستيك*.

وكجزء من جهودها في البحث وتطوير مواد جديدة ،كانت دار
 IWC Schaffhausenدائمة العمل على توسيع مجموعة أساور الساعات
وأساور اليد الخاصة بها لتزويد العمالء ببدائل عالية الجودة للجلود الحيوانية.
تعد أساور ™ MiraTexالسويسرية المصنعة للساعات الفاخرة أحدث تقدم
في السوق ،والتي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع شركة Natural Fiber
) ،Welding (NFWوهي شركة هندسة حيوية وابتكار مواد من بيوريا،
إلينوي .أساور ™ MiraTexمن  IWCمصنوعة من مادة ®:MIRUM
وهي مادة حيوية ومنخفضة الكربون وخالية تما ًما من البالستيك وقابلة
إلعادة التدوير.
تتفهم دار  IWCأن المستهلكين األثرياء يتوقعون بشكل متزايد من
العالمات التجارية إظهار التزامها باالستدامة ويتوقعون أن يتم تصنيع
المنتجات بمسؤولية وبأقل تأثير بيئي .لهذا السبب ،يبحث العديد من عشاق
الساعات عن بدائل لألساور الجلدية دون المساس بالجودة أو المتانة أو
الراحة في االرتداء.
خالية تما ًما من البتروكيماويات والبالستيك
مادة ® MIRUMمصنوعة بالكامل من النباتات والمعادن وال تحتوي على
أي بتروكيماويات أو بالستيك .فالمكونات الرئيسية للمادة هي المطاط
الطبيعي المعتمد من  ،FSCوالحشوات مثل مسحوق الفلين ،والملونات
المعدنية المختلفة .المواد الخام مواد مختلطة جافة ،ومضغوطة ،يتم تشكيلها
ميكانيكيًا في شكل صفائح ® .MIRUMتشكل هذه الصفائح األساس ألساور
™ MiraTexالمقدمة من دار  .IWCويتفاعل العالج الخاص المحتوي
على زيت فول الصويا مع المطاط الطبيعي ليعطي المادة متانتها ومقاومتها.

إنه التحدي المتمثل في تحقيق الخصائص الصحيحة
من التحديات العديدة التي واجهتنا عند تطوير األساور ™ MiraTexمن
دار  IWCهو اختيار المواد الخام المناسبة لتحقيق أقصى قدر من المتانة
وطول العمر .باإلضافة إلى ذلك ،يجب ضبط ظروف العملية بدقة وتكييف
مواد السطح وتجزيعة المادة لضمان أن األساور لها سمك وملمس يتوقعهما
العمالء بالضبط .عالوة على ذلك ،كان ال بد من استكشاف مجموعات
مختلفة من الحشوات الطبيعية وتطويرها لضمان إمكانية تقسيم مادة
® MIRUMإلى نفس سمك الجلود.
بصمة كربونية ضئيلة جدًا
أساور ™ IWC’s MiraTexليست مجرد أساور متينة للغاية ،بل إنها بالغة
نظرا ألن مادة ® MIRUMمصنوعة من مواد طبيعية ً
االستدامة ً
بداًل
أيضاً .
من البترول وال تتطلب أي دباغة ،فإن لها بصمة كربونية ضئيلة للغاية.
فهي أقل كثافة في استخدام الموارد من الجلود الحيوانية أو االصطناعية.
عالوة على ذلك ،فإن عملية التصنيع ال تتطلب أي مياه إضافية .ونتيجة
لذلك ،ال تنجم مخلفات مياه عن هذه العملية .مادة ® MIRUMهي كذلك مادة
قابلة إلعادة التدوير ودورية بشكل طبيعي  .%100عندما يصل سوار
™ MiraTexإلى نهاية عمره االفتراضي ،يمكن إعادة تدوير مواده الحيوية
إلى مادة ® MIRUMجديدة أو إعادتها إلى األرض دون التسبب في تلوث.
* «البالستيك» في هذا النص يشير إلى البوليمرات القائمة على المواد
البتروكيماوية أو المصنوعة من المواد الكيميائية القائمة على الوقود األحفوري.
™ – MiraTexهي كلمة منحوتة من كلمتين «النسيج المعجزة»

IWC Schaffhausen Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

دار أي دبليو سي شافهاوزن
دار أي دبليو سي شافهاوزن شركة رائدة في صناعة الساعات السويسرية
الفاخرة والتي يقع مقرها في شافهاوزن بالجزء الشمالي الشرقي من
ً
كامال من الساعات األنيقة إلى الساعات
سويسرا .وتُغطي الدار قطاعً ا
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات  Portugieserوساعات
 .Pilotتشتهر دار أي دبليو سي ،التي تأسست عام  1868على ي ِد صانع
الساعات والمهندس األمريكي البارع فلورنتين أريوستو جونز ،بالنهج
الهندسي الفريد في صناعة الساعات ،والذي يجمع بين أفضل مستويات
الحِ َرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.
وعلى مدى أكثر من  150عا ًما من تاريخها ،عُ رف عن دار أي دبليو
سي قدرتها على صناعة ساعات القياس االحترافية واآلليات الوظيفية
ً
خاصة الكرونوغرافات والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة
المعقدة،
ُ
والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل العمالء .تعد دار أي دبليو سي اليوم
رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك ،وهي متخصصة في تصنيع
علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة من مواد متطورة مثل
السيراتانيوم® وألومنيوم التيتانيوم.
تنتقي دار أي دبليو سي الرائدة في صناعة الساعات االخرة المستدامة المواد
بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على البيئة .وإلى جانب ركائز
صممت لتستمر
الشفافية ومدى التداول والمسؤولية ،فإن الدار تصنع ساعات ُ
ألجيال قادمة وتُواظب على تحسين كل عنصر من عناصر كيفية صناعة
منتجاتها وتوزيعها وصيانتها بطريق ٍة تتسم بأكبر قدر من المسؤولية .تُجري
دار أي دبليو سي شراكات ً
أيضا مع المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم
األطفال والشباب.
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