
 IWC SCHAFFHAUSEN تعاون دار
 و FACTION SKIS لتصميم مزالجات 
 فري ستايل ذات إصدار محدود مع تصميم 
"IWC LAKE TAHOE" المضئ

أول  في   .The Faction Collective دار  مع  جديد  تعاون  عن   IWC Schaffhausen دار  تعلن   :2022 نوفمبر   30  شافهاوزن/فيربير، 
مزالجات  للتزلج  الراقية  السويسرية  التجارية  والعالمة  الفاخرة  للساعات  المصنعة  السويسرية  الدار  تطلق  بينهما،  مشترك   مشروع 
"Faction Studio 1 IWC Collab Ltd". وتقتصر المزالجات على 55 زوًجا وتمثل المرة األولى التي يقوم فيها الفريق بتصنيع مزالجات بتصميم 

مضيء. تتوهج حروف "LAKE TAHOE" وحروف "IWC" على الطبقة العلوية البيضاء بلون أخضر في الظالم. باإلضافة إلى ذلك، يمنح كل زوج 
إمكانية شراء ساعة "Pilot's Watch Chronograph TOP GUN Edition "Lake Tahoe من السيراميك األبيض.

يجمع تعاون كاًًل من دار IWC Schaffhausen و Faction بين شركتين 
سويسريتين لهما سجل حافل وكفاءة عالية في الهندسة. كما اكتسب كاًلهما 
يتعلق  فيما  المعايير  بأعلى  ويلتزمان  األداء  عالية  المواد  في  فريدة  خبرة 
ِقَبل  من   2006 عام  في  الفريق  تأسس  المسؤول.  واإلنتاج  باالستدامة 
مجموعة من المتزلجين الشغوفين. ومنذ ذلك الحين، اكتسبوا سمعة جيدة في 
والتزلج  الحر  للركوب  التزلج  ومعدات  الجودة  عالية  المزالجات  تصنيع 
على  الرياضيين  كبار  من  العديد  يعتمد  بالكامل.  الجبلي  والتزلج  الحر 
المزالجات الُمصنعة من الفريق. ومن بينهم Eileen Gu، سفيرة العاًلمة 

التجارية IWC والفائزة بذهبيتين أولمبيتين.

»التصميم الجرافيكي مع تعبير واضح ومألوف يعتبر وسيلة مهمة بالنسبة 
التجارية.  للعاًلمة  الهندسية والتقنية  الخبرة  للتأكيد على   IWC لنا في دار
كبيًرا.  تحدًيا  يمثل  الفريق  مع  المزالجات  من  زوج  تصميم  كان  ولذلك، 
جدا  فخور  وأنا  المشروع  بهذا  تماًما  استمتعت  شغوًفا،  متزلًجا  وبصفتي 
العاًلمة  إنشاء  Nicholas Schmidt، رئيس  بالنتيجة«، وذلك كما علق 

.IWC Schaffhausen التجارية وتصميم الشركات في دار

جديدة  بجوانب  المساهمة  يمكنهم  شركاء  عن  دائما  نبحث  تعاوننا،  »في 
ليس   IWC Schaffhausen دار  أعمالنا.  في  ملهمين  ويكونوا  ومدهشة 
لديها فقط نهج هندسي فريد وخبرة في المواد المتطورة، ولكن تصميمها 
وتعبيرها البصري يطابقان تماما ما نقوم به في فريقنا. يسعدني أن أقدم أول 
تصميم لنا لمزلج مضيء«، كما ذكر Olivier Gouby، الرئيس التنفيذي 

للعاًلمة التجارية في الفريق.

يقتصر المزلج ".Faction Studio 1 IWC Collab Ltd" على 55 زوًجا 
وهو مصنوع يدويا في النمسا في مصنع للطاقة المتجددة بنسبة %100. 
يتكون أساسه الخشبي من خشب الحور وخشب اآلش الذي يتم حصاده على 
نحو مستدام. تم تصميم المزالجات بنفس المواصفات التي يستخدمها الفريق 
لمزالجات البطلة Eileen Gu، مما يعني أنها تستطيع تحمل القوى الهائلة 
الناتجة عن أفضل المتزلجين بشكل حر في العالم. يعزز المطاط الكربوني 
الموجود تحت منطقة الربط االستقرار أثناء اإلنزال الثقيل. ويضمن النسيج 
للتزلج  المتماثل  الشكل  تطوير  تم  حين  في  االلتواء،  مقاومة  الكربوني 
بالتبديل دون عناء. يوفر الجدار الجانبي الكبير جدا مقاس 7.5 مم أقصى 

قدر من الثبات على الحافة وحماية ألساس المزلج الخشبي. 
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تتميز المزالجات بطبقة علوية باللون األبيض وقاعدة باللون األسود، مما 
 Pilot’s Watch Chronograph TOP يتناسب تماًما مع تصميم ساعة
”GUN Edition “Lake Tahoe بهيكلها الخزفي األبيض الناصع وميناء 
على  األبيض  باللون  مطبوع  وشعارها   "FACTION" اسم  داكنة.  أسودا 
 IWC بشعاري  البيضاء  العلوية  الطبقة  تتميز  السوداء.  القاعدة 
واضحة  تكون  بالكاد  أنها  حين  وفي  مضيء.  بطاًلء   "Lake Tahoe" و
هذا  يمثل  الظاًلم.  في  األخضر  باللون  تتوهج  سوف  فإنها  النهار،  خاًلل 
التي  المزالجات  بصناعة  الفريق  فيها  يقوم  التي  األولى  المرة  المشروع 

تتميز بتصميم مضيء.

 "Faction Studio 0 IWC Collab Ltd." يمنح كل زوج من مزالجات
 Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN ساعة  شراء  إمكانية 
إطاًلق  تم   .)IW389105 مرجعي )رقم   Edition “Lake Tahoe”

الكرونوغراف في معرض الساعات والعجائب في مدينة جنيف في أبريل، 
وهو من أبرز ما يميز مجموعة TOP GUN من دار IWC. وهي تتميز 

الناصع، وميناء أسود داكن،  بعلبة مصنوعة من السيراميك األبيض 

هذا  التيتانيوم.  من  ساعة  وعلبة  مضيئة،  بمواد  مغلفة  سوداء  وعقارب 
التصميم المتباين مستوحى من المناظر الطبيعية الشتوية حول بحيرة تاهو، 
 TOPGUN وهي منطقة جبلية كثيرا ما يحلق فوقها الطيارون في مدرسة
التابعة للبحرية األمريكية. يتم صناعة السيراميك الملون في عملية تصنيع 
معقدة يتم فيها خلط أكسيد الزركونيوم مع أكاسيد معدنية أخرى ثم يتلبد في 
درجات حرارة عالية في فرن. يتطلب األمر الكثير من الخبرة والمعرفة 
الفنية لتحديد الخليط المناسب من المواد الخام وتحقيق نتائج متسقة خاًلل 

عملية التصنيع متعددة المراحل.

في   “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.” skis تتوفر مزالجات 
إصدار محدود من 55 زوًجا بحجمين )25 × 171 سم أو 30 × 178 سم( 
https://factionskis.com/products/ اإللكتروني  الموقع  على 

سيحصل  المزالجات،  شراء  عند   .studio-1-iwc-collab-ski-2023
 Pilot's Watch Chronograph العميل أيضا على إمكانية لشراء ساعة

 IWC من دار TOP GUN Edition "Lake Tahoe."
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الخصائص

آلية حركة كرونوغراف ميكانيكية – نافذة عرض للتاريخ واليوم – وظائف كرونوغراف للساعات والدقائق والثواني – عقرب 
ثواني صغير قابل لإليقاف – علبة ساعة داخلية من الحديد المطاوع للحماية من المجاالت المغناطيسية – تاج ضبط ملولب – 

زجاج مضاد للحركة بفعل انخفاض ضغط الهواء – إنتاج سنوي محدود يبلغ 1000 قطعة.

الحركة

 69380  IWC كاليبر
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

33 المجوهرات  
46 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة ساعة من السيراميك، خلفية علبة من التيتانيوم، تاج ضبط وأزرار انضغاطية من 
االستانلس ستيل، ميناء أسود، عقارب سوداء، سوار مطاطي أبيض مع إبزيم قابل للطي

كريستال سافير، محدب، طاًلء مضاد لاًلنعكاس على الوجهين  الزجاج 
6 بار مقاومة للماء 

44.5 مم القطر 
15.7 مم االرتفاع 

 TOP GUN EDITION “LAKE TAHOE” إصدار 
PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH من ساعة 

IW389105 الرقم المرجعي: 
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IWC SCHAFFHAUSEN دار 

الساعات  IWC SCHAFFHAUSEN شركة رائدة في صناعة  تعد دار 
السويسرية الفاخرة والتي يقع مقرها في شافهاوزن بالجزء الشمالي الشرقي 
من سويسرا. وتُغطي الدار قطاًعا كاماًًل من الساعات األنيقة إلى الساعات 
الرياضية بفضل مجموعاتها المتمثلة في ساعات »بورتوغيزر كرونوغراف« 
يِد صانع  على   1868 عام  تأسست  التي   ،IWC تشتهر   .Pilot وساعات 
 ،Florentine Ariosto Jones البارع  األمريكي  والمهندس  الساعات 
أفضل  بين  يجمع  والذي  الساعات،  صناعة  في  الفريد  الهندسي  بالنهج 

مستويات الِحَرفية البشرية واإلبداع مع أحدث التقنيات والمعالجات.

وعلى مدى أكثر من 150 عاًما من تاريخها، ُعرف عن دار IWC قدرتها 
على صناعة ساعات القياس االحترافية واآلليات الوظيفية المعقدة، خاصًة 
الكرونوغرافات والتقويمات، التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام 
من ِقبل العماًلء. تُعد دار IWC اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 

من مواد متطورة مثل السيراتانيوم® وألومنيوم التيتانيوم.

المواد  المستدامة  الفاخرة  الساعات  في صناعة  الرائدة   IWC دار  تنتقي 
بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على البيئة. وإلى جانب ركائز 
ُصممت  ساعات  تصنع  الدار  فإن  والمسؤولية،  التداول  ومدى  الشفافية 
لتستمر ألجيال قادمة وتُواظب على تحسين كل عنصر من عناصر كيفية 
من  قدر  بأكبر  تتسم  بطريقٍة  وصيانتها  وتوزيعها  منتجاتها  صناعة 
المسؤولية. تعقد دار IWC شراكات أيًضا مع المنظمات التي تعمل عالمًيا 

لدعم األطفال والشباب.

 فريق المزالجات الملقب 
أيًضا بالفريق الجماعي

ينتج الفريق الجماعي مزالجات وأفاًلما حائزة على جوائز لمجموعة عالمية 
من المتزلجين الذين يرغبون في تجربة الحرية الخالصة في الجبال. شكلت 
من  بعض  يستخدمها  التي  الحر،  التزلج  ثقافة  الفريق  ومنتجات  تصاميم 
 Alex Hall و Eileen Gu أفضل المتزلجين المحترفين في العالم، مثل

 .Sam Anthamatten و

جميع  تصميم  وتم   ،2006 عام  في  بسويسرا  فيربير،  مدينة  في  تأسست 
مزالجات الفريق في سويسرا وهي مصنوعة من قبل مصنعين ذوي جودة 
شهادة  على  التجارية  العاًلمة  حصلت  األوروبي.  االتحاد  داخل  عالية 
B Corp في عام 2022، لتنضم إلى مجموعة عالمية من الشركات التي 

تشترك في االلتزام باستخدام األعمال كقوة تعمل من أجل الخير. 

التنزيالت

 "Faction Studio 1 IWC يمكنك تنزيل الصور الخاصة بمزالج
 Pilot’s Watch Chronograph TOP وساعة Collab Ltd."
"GUN Edition "Lake Tahoe مجاًنا عبر الموقع اإللكتروني 

press.iwc.com

لمزيد من المعلومات

IWC Schaffhausen دار
قسم العاًلقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدإن 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia إنستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 

لمزيد من المعلومات

طلبات العاًلقات العامة لمزالجات الفريق
factionskis.com البريد اإللكتروني 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

factionskis.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/faction فيسبوك 

youtube.com/thefactioncollective يوتيوب 
linkedin.com/company/the-faction-  لينكدإن

collective
factionskis.com إنستجرام 
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