
IWC SCHAFFHAUSEN E FACTION SKIS 

SE UNEM PARA PROJETAR ESQUIS 

ESTILO LIVRE DE EDIÇÃO LIMITADA 

COM UM DESIGN LUMINESCENTE  

“IWC LAKE TAHOE”

Schaffhausen/Verbier, 30 de novembro de 2022: A IWC Schaffhausen acaba de anunciar uma nova parceria, 

desta vez com o Faction Collective. Em seu primeiro projeto em  conjunto, a fabricante suíça de relógios de luxo 

e a marca suíça de esqui de alta qualidade estão lançando o “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd”. As peças são 

limitados a 55 pares e marcam a primeira vez que o Faction produz esquis com um design luminescente.  

As inscrições “LAKE TAHOE” e “IWC” na parte superior brilham no escuro com um tom esverdeado. Além disso, 

cada par vem com a opção de comprar juntamente o Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” 

em cerâmica branca.

A parceria entre a IWC Schaffhausen e o Faction reúne 
duas empresas suíças de grande destaque em seus 
setores e com uma alta competência em engenharia. 
Ambos também apresentam uma experiência única em 
materiais de desempenho avançado e se comprometem 
com os mais altos padrões de sustentabilidade e de 
produção responsável. Fundado em 2006 por um grupo 
de esquiadores apaixonados pelo esporte, o Faction 
ganhou, desde então, a reputação de fabricar esquis 
e equipamentos de esqui de alta qualidade para as 
modalidades freeride, estilo livre e esqui de montanha. 
Vários atletas renomados confiam especificamente nos 
esquis Faction. Entre eles, está Eileen Gu, embaixadora 
da marca IWC e duas vezes medalhista de ouro olímpica.

“O design gráfico de expressão clara e reconhecível 
é uma ferramenta importante para nós, da IWC, para 
enfatizar a nossa experiência em engenharia e alta 
tecnologia. Portanto, projetar um par de esquis com o 
Faction foi um grande desafio. Como snowboarder e 
esquiador entusiasta, gostei muito deste projeto e estou 
muito orgulhoso do resultado”, diz Nicholas Schmidt, 
Chefe de Criação de Marca e Design Corporativo da 
IWC Schaffhausen.

“Em nossas colaborações, sempre buscamos 
parceiros que possam contribuir com aspectos novos 
e surpreendentes, inspirando o nosso trabalho. Neste 
sentido, a IWC Schaffhausen não possui apenas 
uma abordagem única de engenharia e experiência 
em materiais avançados, mas também um design e 
expressão visual que combinam perfeitamente com o que 
fazemos no Faction. Estou muito contente por apresentar 
o nosso primeiro design de esqui luminescente”, explica 
Olivier Gouby, Diretor de Marca do Faction. 

Limitado a 55 pares, o “Faction Studio 1 IWC Collab 
Ltd.” é feito à mão na Áustria em uma fábrica de energia 
100% renovável. Seu núcleo de madeira é composto de 
álamo e freixo obtidos de forma sustentável. Os esquis 
são projetados com as mesmas especificações usadas 
pelo Faction para os esquis de Eileen Gu, o que significa 
que eles podem suportar as forças extremas geradas 
pelos melhores esquiadores livres do mundo. Um 
reforço de borracha de carbono adiciona estabilidade 
para aterrissagens pesadas. Uma malha de carbono 
garante resistência à torção, enquanto a forma simétrica 
é otimizada para esquiar sem esforço. Uma lateral extra 
grande de 7,5 mm fornece máxima retenção de borda e 
proteção efetiva ao núcleo de madeira do esqui.
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Os esquis apresentam uma parte superior branca tom 
sobre tom e uma base preta, combinando perfeitamente 
com o design do Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Lake Tahoe” e sua caixa de cerâmica branca 
nítida com mostrador totalmente preto. “FACTION” e 
seu logotipo são impressos em branco na base preta. 
A parte superior branca apresenta os logotipos IWC 
e “Lake Tahoe” em tinta luminescente. Embora pouco 
visíveis durante o dia, brilham intensamente em verde no 
escuro. Este projeto marca a primeira vez que o Faction 
projeta esquis com design luminescente.

Cada par de esquis do “Faction Studio 1 IWC Collab 
Ltd.” vêm com a opção de adquirir também o Pilot’s 
Watch Chronograph TOP GUN Edition «Lake Tahoe» 
(Ref. IW389105). Lançado na exposição “Watches and 
Wonders”, em Genebra, em abril, o cronógrafo é um 
destaque da coleção TOP GUN da IWC. Apresenta uma 
caixa feita de cerâmica branca nítida, um mostrador 
totalmente preto, ponteiros pretos revestidos com 

materiais luminescentes e fundo de caixa de titânio.  
O design contrastante é inspirado na paisagem de 
inverno que envolve o Lago Tahoe, uma área montanhosa 
frequentemente sobrevoada pelos pilotos da escola 
TOPGUN da Marinha dos EUA. As cerâmicas coloridas 
são criadas em um complexo processo de fabricação em 
que o óxido de zircônio é misturado com outros óxidos 
metálicos e depois sinterizado em altas temperaturas 
dentro de um forno. É preciso muita experiência e 
conhecimento para determinar a mistura certa de 
matérias-primas e obter resultados consistentes em todo 
o processo de fabricação de vários estágios.

Os esquis “Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.” estão 
disponíveis com uma edição limitada de 55 pares em 
dois tamanhos (25 x 171cm ou 30 x 178cm) em https://
factionskis.com/products/studio-1-iwc-collab-ski-2023. 
Ao comprar os esquis, o cliente também terá a opção da 
IWC de adquirir o Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition “Lake Tahoe”.
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN 
EDITION “LAKE TAHOE”

R E F.   IW 3 8 91 05

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento de cronógrafo mecânico – Indicação de data e dia – Função cronógrafo para horas, 
minutos e segundos – Pequenos segundos com função de parada – Caixa interna de ferro-macio 
para proteção contra campos magnéticos – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento 
por queda na pressão atmosférica – Anual limitado Produção anual limitada em 1000 peças.

M OV I M E N TO

Calibre IWC   
Frequência 
Joias  
Reserva de marcha 
Corda  

69380
28,800 vph/4 Hz 
33
46 horas 
Automática

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa de cerâmica, fundo de caixa de titânio, coroa e botões de aço 
inoxidável, mostrador preto, ponteiros pretos, pulseira de borracha 
branca com fecho dobrável

Vidro Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos lados
Estanqueidade 6 bar
Diâmetro 44.5 mm
Altura 15.7 mm
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I WC S C H A F F H AU S E N

A IWC Schaffhausen é uma fabricante suíça líder de 
relógios de luxo com sede em Schaffhausen, na parte 
nordeste da Suíça. Com coleções como Portugieser e 
Pilot’s Watches, a marca abrange todo o espectro de 
relógios, desde modelos elegantes até esportivos. 
Fundada em 1868 pelo relojoeiro e engenheiro americano 
Florentine Ariosto Jones, a IWC é famosa por sua 
abordagem única de engenharia relojoeira, combinando 
o melhor do artesanato e da criatividade humana com 
tecnologia e processos de ponta. 

Ao longo de seus mais de 150 anos de história, a IWC 
Schaffhausen desenvolveu uma reputação de criar 
complicações funcionais, especialmente cronógrafos e 
calendários que são engenhosos, robustos e fáceis de 
usar. Pioneira no uso de titânio e cerâmica, a IWC é, 
atualmente, especializada em caixas de relógios 
fabricadas com materiais avançados, como cerâmicas 
coloridas, alumineto de titânio e Ceratanium®. 

Líder em relojoaria de luxo sustentável, a IWC obtém 
materiais com responsabilidade e toma medidas para 
minimizar seu impacto no meio ambiente. Com os pilares 
da transparência, circularidade e responsabilidade,  
a marca fabrica relógios construídos para durar gerações 
e melhora continuamente cada parte dos processos de 
produção, distribuição e serviços de manutenção dos 
seus produtos da maneira mais sustentável possível.  
A IWC também faz parceria com organizações que 
trabalham globalmente para apoiar crianças e jovens.

FAC T I O N S K I S  A . K . A  

T H E FAC T I O N CO L L E C T I V E

O Faction Collective produz esquis e filmes premiados 
para um coletivo global de esquiadores que desejam 
experimentar a total liberdade encontrada nas montanhas. 
Os designs e produtos do Faction moldaram uma cultura 
de esqui livre, sendo usados por alguns dos melhores 
esquiadores profissionais de freeride e freestyle do 
mundo, como Eileen Gu, Alex Hall e Sam Anthamatten. 

Fundado em Verbier, na Suíça, em 2006, todos os esquis 
Faction são projetados na Suíça e produzidos com 
fabricantes de qualidade na União Europeia. A marca 
recebeu a Certificação B Corp em 2022, juntando-se a 
um coletivo global de empresas que compartilham  
o compromisso de usar os negócios como uma força  
do bem.

D OWN LOADS

O download de imagens dos esquis “Faction 
Studio 1 IWC Collab Ltd.” E o Pilot’s Watch 
Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” 
pode ser feito gratuitamente em press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen
Departamento de Relações Públicas
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Relações Públicas do Faction Skis
E-mail  press@factionskis.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website factionskis.com
Facebook facebook.com/faction
YouTube youtube.com/thefactioncollective
LinkedIn  linkedin.com/company/the-faction-

collective
Instagram instagram.com/factionskis
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