
 دار أي دبليو سي ودار أورليبار براون لألزياء 
يطلقان تشكيلة الصيف األفضل

شافهاوزن، 15 يوليو 2020 - اختارت دار أي دبليو سي شافهاوزن ودار أورليبار براون لألزياء شهر يوليو بوصفه األفضل لإلعالن عن شراكتهما 
 Portugieser Yacht Club Chronograph الجديدة. وبمناسبة بدء التعاون بينهما، كشفت دار صناعة الساعات السويسرية الفاخرة عن الساعة
 ”Edition “Orlebar Brown، إلى جانب تشكيلة مالبس المنتجعات السياحية الجديدة التي تضم تسع قطع فقط. ويتميز الكرونوغراف البحري، المقاوم 
للماء حتى ضغط 6 بار، بعلبة ساعة من الفوالذ الصلب متناسقة األبعاد بأناقة فائقة مزودة بميناء منمق باللون األزرق البحري وسوار قابل للتمدد ومزود 

بإبزيم قفل جانبي يحمل شعارهما المشترك، مما يجعله مثالًيا لإلبحار باليخوت الشراعية واالستجمام على الشاطئ.

تأسست دار أورليبار براون لألزياء على يد آدم براون في لندن بعد دعوته 
وذلك  األربعين  بلوغه  بمناسبة  أصدقاءه  أحد  ميالد  عيد  حفل  لحضور 
أن  الحظ  الفندق،  مسبح  محيط  في  هو  وبينما  الهندية.  راجاثان  بمقاطعة 
مجموعة من الرجال الذين اعتادوا اختيار مالبس أنيقة لم تكن طلتهم على 
المستوى الالئق نظًرا لتشكيلة مايوهات السباحة وشورتات ركوب األمواج 
والشورتات القصيرة المعروضة آنذاك. وعندما اضطر إلى ارتداء مالبس 
أكثر مالءمة لتناول الغداء، أدرك آدم حاجته إلى مالبس يستطيع ارتداءها 
بثمانية عشر  الحين  ذلك  وبعد  عناء.  دون  االجتماعية  واألنشطة  للسباحة 

شهرا، تم بيع أول شورت سباحة من دار أورليبار براون لألزياء.

كما هو الحال مع دار أي دبليو سي وساعاتها، تولي دار أورليبار براون 
البذلة  بنطلون  نمط  من  وبايحاء  التفاصيل.  ألدق  كبرى  أهمية  لألزياء 
براون  أورليبار  دار  من  السباحة  شورتات  ابتكار  تم  التقليدية،  الرجالية 
لألزياء وتم صنعها من 60 عنصرا وهي مطورة لتضم حزام مشّكل من 
أربعة أجزاء وسحاب قفل وأحزمة جانبية قابلة للضبط بحيث تالئم الجسم 
تشتهر  التي  الكالسيكية  السباحة  شورتات  تحديث  ويجري  مثالي.  بشكل 
بأحزمتها الجانبية في إصدارات جديدة كل موسم وتأتي بضمان 5 سنوات 
كشهادة على جودتها ومتانتها. تم تصميم كل قطعة خصيًصا لتناسب نمط 

حياة البحارة والمغامرين والمستكشفين.

غرينجير-هير،  كريستوف  السيد  قال  الجديد،  الدار  لشريك  منه  تحية  في 
المدير التنفيذي لدار أي دبليو سي شافهاوزن: »تتوحد كل من دار أي دبليو 
تجاه  يوميا  يشدهم  الذي  الشغف  لألزياء حول  براون  أورليبار  ودار  سي 
الصنعة الحرفية واإلبداع والجودة. وقد تمكنت دار أورليبار براون لألزياء 
من إعادة ابتكار مالبس الترفيه الرياضية واألنيقة وأثبتت من خالل أسلوبها 
الرسمية  غير  المالبس  في  أنيقا  الرجل  يبدو  أن  إمكانية  والخاص  الفريد 
أيضا. وتعد أورليبار براون إحدى الدور األكثر إبداعا في فئتها وتستمر في 

وضع معايير صارمة فيما يخص الراحة والتصميم العملي.«

 Portugieser واحتفاء ببدء هذا التعاون، قدمت دار أي دبليو سي ساعة
)الرقم   Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar Brown” 
المرجعي IW390704(. حيث تكتمل أناقة علبة الساعة الفوالذية من خالل 
شعارهما  يحمل  جانبي  قفل  وإبزيم  البحري  األزرق  باللون  منمق  ميناء 
المشترك، يتميز بلمسات اللونين األبيض واألحمر المستخدمة عادة بتشكيالت 
منتجات دار أورليبار براون لألزياء. يتصل هذا الكرونوغراف المالحي ذو 
العلبة متناسقة األبعاد بسوار مطاطي أزرق محشو ببطانة قماشية. وتعد هذه 
أو  اليخوت  أحد  متن  على  بالمرح  مفعمة  مغامرة  لقضاء  مثالية  الساعة 
المتين  تصميمها  بفضل  السباحة،  حمامات  أو  الشواطئ  على  االسترخاء 
ومقاومتها للماء حتى 6 بار. ويعرض الكاليبر 89361 من صناعة دار أي 
دبليو سي المجهز بوظيفة فالي باك الساعات والدقائق سويا على ميناء فرعي 

عند مؤشر الساعة 12 كما يشتمل على مخزون طاقة يبلغ 68 ساعة.
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تشكيلة مالبس ترفيهية للرجال األذكياء

أثناء عملهما سوًيا، استطاعت كاًل من دار أي دبليو سي شافهاوزن ودار 
أورليبار براون لألزياء تصميم »تشكيلة مصغرة« من مالبس المنتجعات 

السياحية تضم تسع قطع فقط.

وفي هذا الخصوص يوضح السيد آدم براون، مؤسس دار أورليبار براون 
لألزياء: »إن تشكيلتنا تجمع بين األناقة الخالدة وحب المغامرة، تماما مثل 
مرحلة  فخالل   .Portugieser Yacht Club Chronograph ساعة 
التصميم، استلهمنا تصميماتنا من مجموعة »بورتوغيزر« من دار أي دبليو 
إن  والمالحة.  واإلبحار  الماء  بعالم  المرتبطة  الساعات  عائلة  وهي  سي، 
تشكيلتنا مخصصة للرجال الناجحين في استكشاف جوانب الحياة المختلفة، 
وهذه المجموعة تدعم نمط الحياة الديناميكي للبحاّرة والمغامرين والمسكتشفين 

من خالل تصميمها المتميز وأدائها الوظيفي الموثوق وأناقتها المتناهية«.

تضم التشكيلة بليزر بقماش منشفة بحواف زرقاء وتيشرت بولو منسوج من 
التشكيلة في شورت  لهذه  البارزة  العالمات  القطن/الحرير. وتتمثل إحدى 
سباحة مطبوع بصور فوتوغرافية مع األحزمة الجانبية المميزة، في تجسيد 
ليخت اإلبحار سوالريس 55 بميناء بورتو روتوندو في جزيرة سردينيا. 
ويحتفي هذا التصميم بالشراكة التي جرى اإلعالن عنها مؤخرا بين دار أي 

دبليو سي وماركة صناعة اليخوت اإليطالية الفاخرة سوالريس.

  Portugieser Yacht Club Chronograph Edition ستكون الساعة
”Orlebar Brown“ متاحة بدًءا من شهر يوليو لدى متاجر دار أي دبليو 

سي ولدى الموزعين المعتمدين.

أي  ودار  لألزياء  براون  أورليبار  دار  المصغرة« من  ستكون »التشكيلة 
دبليو سي متاحة بدًءا من 15  يوليو 2020 ويمكن للعمالء التسجيل اآلن 

 www.orlebarbrown.com/iwc :عبر الموقع

حول دار أورليبار براون لألزياء

البريطانية  لألزياء  براون  أورليبار  دار  نجحت  مارس2007،  منذ 
المتخصصة في الموضة وأزياء الترفيه في إعادة ابتكار موضة العطالت 
بالنسبة للرجال، مع بقاء الشورتات الكالسيكية األصلية من الدار »أفضل 

شورتات يمكنك السباحة فيها«.

دار  قدمت  فوتوغرافية،  بصور  المطبوعة  للشورتات  الكبير  النجاح  وبعد 
أورليبار براون لألزياء خدمة التصميم حسب الطلب عام 2015، حيث قدمت 
للعمالء الفرصة لعمل شورتات سباحة مطبوعة بصور فوتوغرافية حسب 

الطلب عبر تطبيق SnapShorts#  سواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت.

أورليبار براون لألزياء  السباحة، نمت دار  إلهام بجانب حمام  من لحظة 
لتصبح عالمة تجارية عالمية من خالل مجموعة دائمة التوسع من المتاجر 
العالمية وقائمة تحسد عليها من الوكالء واستكشاف دائم لفئات جديدة من 
المنتجات. وتنتشر متاجرها في أكثر من 25 موقًعا حول العالم، بما في ذلك 
واليونان  وإسطنبول  وفرنسا  وميامي  ونيويورك  وأوكسفوردشاير  لندن 

وأستراليا والكويت واإلمارات العربية المتحدة.

الذين  المتابعين  من  متزايد  عدد  اجتذاب  أيضا  الماركة  استطاعت  كما 
االجتماعي  التواصل  مبادرة  خالل  من  المغامرة  عشق  يجمعهم 
لهم  صور  نشر  على  العمالء  تشجع  التي   ، #OBsAroundTheWorld
أثناء ارتداء منتجات OB. عالوة على ذلك، فإن مستضيفيها من المجموعات 
براون  أورليبار  منح  قد  المشاهير  من  والمعجبين  الصيت  ذائعة  الشريكة 

مكانة لم تسبق إليها في قلوب المحبين.

من خالل تقسيم الفئات األساسية إلى أربع مجموعات هي مالبس الشاطئ 
دار  استطاعت  الساحل،  ومالبس  المنتجع  ومالبس  الرياضة  ومالبس 
تالئم  فريدة وخالدة  وأكسسوارات  ابتكار مالبس  لألزياء  براون  أورليبار 
جميع الظروف لتمكين العمالء من قضاء عطالتهم بصورة أفضل ومشاركة 

ذكرياتهم التي ال تنسى.
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الخصائص

آلية حركة ميكانيكية - عداد للساعات والدقائق مًعا عند مؤشر الساعة 12 على قرص مينا فرعي - نافذة عرض التاريخ - وظيفة فالي 
باك - عقرب ثواني قابل لإليقاف - تاج ضبط ملولب - خلفية علبة ساعة من السافير الشفاف

الحركة

89361  IWC كاليبر من
28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هرتز التردد 

38 المجوهرات 
68 ساعة مخزون الطاقة 

أوتوماتيكية التعبئة 

الساعة

المواد  علبة ساعة من الفوالذ الصلب، ميناء أزرق ومطلي بالفضة، عقارب وزخرفات مطلية بالروديوم، 
سوار مطاطي أزرق ببطانة قماشية

سافاير، محدب، بطالء مضاد لالنعكاس على كال الوجهين الزجاج 
6 بار المقاومة للماء 

44.6 مم القطر 
14.4 مم االرتفاع 

 PORTUGIESER YACHT  CLUB الساعة 
 CHRONOGRAPH  EDITION 

“ORLEBAR BROWN”  

IW390704 المرجع: 
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس شركة الساعات الدولية 
األمريكية  التصنيع  أساليب  بين  الجمع  هو  حلمه  كان  شافهاوزن.  في 
المتقدمة والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات 
الجيب في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة 
الفريد لـدار أي دبليو سي فحسب، بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات 

الميكانيكية في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت دار آي دبليو سي شافهاوزن بتعزيز 
سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية، خاصة الكرونوغرافات والتقويمات، 
العمالء.  ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز   التي 
وهي  والسيراميك،  التيتانيوم  استخدام  في  رائدة  سي  دبليو  آي  تعتبر 
المصنوعة من  الساعات  لعلب  التقنية  فائق  التصميم  متخصصة حالًيا في 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتنيوم®.  التيتانيوم  ألومينيدات  مثل  متطورة،  مواد 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الشركة السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عير الحياة.

تنتقي أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الشركة بتدريب صانعي ساعات المستقبل والمهندسين التابعين لها، 
باإلضافة إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشترك آي دبليو 

سي أيًضا مع المنظمات التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 Portugieser Yacht Club Chronograph تتوفر صور الساعة
”Edition “Orlebar Brown و»التشكيلة المصغرة« من دار 

 press.iwc.com أورليبار براون لألزياء على الموقع

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

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

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches  Facebook

youtube.com/iwcwatches  YouTube
twitter.com/iwc  Twitter

linkedin.com/company/  LinkedIn
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia  Instagram
www.pinterest.com/iwcwatches  Pinterest
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