
IWC E ORLEBAR BROWN CRIAM  

A COLEÇÃO DE VERÃO MAIS  

DESEJADA NO HEMISFÉRIO NORTE

Schaffhausen, 15 de julho de 2020 - A IWC Schaffhausen e a Orlebar Brown escolheram o mês de julho, 

verão no hemisfério norte, para anunciar sua nova parceria. Marcando o início de sua colaboração,  

a fabricante suíça de relógios de luxo lança o Portugieser Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar Brown”, 

juntamente com nove novas peças de roupa resort wear. Em aço inoxidável com mostrador azul marinho, 

caixa com proporções elegantes e uma pulseira com fivela lateral ajustável, o cronógrafo náutico, resistente 

à água até 6 bar, é o relógio perfeito para velejar e relaxar na praia. 

A marca Orlebar Brown foi fundada por Adam Brown 
em Londres após um convite para a festa de 40 anos 
de um amigo em Rajastão, maior Estado da Índia e que 
faz fronteira com o Paquistão. Ao redor da piscina do 
hotel, ele notou que o grupo geralmente bem vestido 
parecia desleixado ao compará-lo com o estilo dos 
homens ali presentes, tudo por causa da seleção de 
sungas, bermudas e shorts de banho estilosos à mostra. 
Ao mudar para algo mais apropriado para o almoço, 
Adam percebeu que queria algo que pudesse usar que 
fosse perfeitamente aceitável tanto para nadar quanto 
para socializar. Dezoito meses depois, o primeiro par de 
shorts de banho Orlebar Brown foi vendido. 

Como é o caso da IWC e de seus relógios, a Orlebar 
Brown dá grande importância aos mínimos detalhes. 
Com base no padrão de uma calça tradicional masculina, 
os shorts de banho da Orlebar Brown são criados a 
partir de 60 elementos e desenvolvidos para apresentar 
uma cintura em quatro partes, fechamento com zíper e 
prendedores laterais ajustáveis para o encaixe perfeito. 
Reconhecidos pelas fivelas lateiras ajustáveis, seus 
shorts de banho clássicos são atualizados a cada 
temporada e vêm com uma garantia de cinco anos 

como prova de sua qualidade e durabilidade. Cada par é 
projetado para ser adaptado ao estilo de vida dinâmico 
de marinheiros, aventureiros e exploradores.

Em homenagem ao novo parceiro da empresa, Christoph 
Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen, disse: “A IWC 
e a Orlebar Brown estão unidas pela paixão que sentem 
todos os dias pelo artesanato, inovação e qualidade.  
A Orlebar Brown reinventou a moda esportiva e elegante 
e provou com sua abordagem única e personalizada 
que os homens também podem ficar bem em roupas 
casuais. A empresa é uma das mais inovadoras em seu 
setor e continua a estabelecer altos padrões em termos 
de conforto, qualidade e funcionalidade.” 

Para marcar o início da colaboração, a IWC lança  
o Portugieser Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar 
Brown” (Ref. IW390704). A caixa de aço inoxidável  
é complementada por um mostrador azul marinho e 
uma fivela ajustável lateral com detalhes em branco  
e vermelho, frequentemente usada na linha de produtos 
da Orlebar Brown. O cronógrafo náutico com caixa de 
proporções elegantes leva uma pulseira de borracha azul 
com tecido. Graças ao seu design robusto e a resistência 
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à água de 6 bar, o relógio é ideal para uma aventura cheia 
de ação no convés de um iate ou para relaxar na praia 
ou na piscina. O calibre fabricado pela IWC 89361 com 
função flyback exibe as horas e minutos em um subdial 
às 12 horas e tem uma reserva de marcha de 68 horas.

UM GUARDA-ROUPA CASUAL PARA 

HOMENS INTELIGENTES

Trabalhando juntos, a IWC Schaffhausen e a Orlebar 
Brown também criaram uma “Capsule Collection” de 
nove peças resort wear. “Assim como o Portugieser 
Yacht Club Chronograph, nossa coleção combina 
elegância atemporal e amor pela aventura. Durante o 
processo de design, nos inspiramos no Portugieser, da 
IWC, uma família de relógios tradicionalmente associada 
ao mundo da água, dos veleiros e da navegação. 
Nossa coleção é destinada a homens que navegam 
com sucesso pela vida, e a linha está de acordo com 
o estilo de vida dinâmico de marinheiros, aventureiros 
e exploradores que não abrem mão de bom design, 
funcionalidade confiável e estilo supremo”, explicou 
Adam Brown, fundador da Orlebar Brown. 

A coleção inclui um blazer branco “atoalhado”, peça em 
voga conhecida como toweling blazer, e uma camisa 
pólo de algodão e seda. O destaque da coleção é 
um short de banho com as habituais fivelas laterais 
representando um iate Solaris 55 em frente de Porto 
Rotondo, na Sardenha. Esse design celebra a parceria 
recentemente anunciada entre a IWC e a marca italiana 
de iates de luxo Solaris. 

O Portugieser Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar 
Brown” está disponível a partir de julho nas boutiques da 

IWC e em revendedores autorizados. A coleção Orlebar 
Brown x IWC Capsule by Orlebar Brown e IWC está 
disponível a partir de 15 de julho de 2020 e os clientes 
podem se inscrever agora em www.orlebarbrown.com/iwc

ORLEBAR BROWN

Desde março de 2007, a marca britânica de roupas e estilo 
de vida de resort Orlebar Brown reinventou o estilo casual 
masculino, com seus shorts clássicos permanecendo os 
melhores “shorts em que você pode nadar”. 

Após o sucesso de seus shorts de banho, a Orlebar 
Brown lançou o serviço “Design Your Own” em 2015, 
oferecendo aos clientes a oportunidade de criar 
seu próprio short de banho por meio do aplicativo 
#SnapShorts nas lojas ou on-line. Daquele momento 
de iluminação na piscina para um item básico do 
guarda-roupa, a Orlebar Brown tornou-se uma marca 
global, com um portfólio em rápida expansão de lojas 
internacionais, uma lista invejável de revendedores 
e uma crescente exploração de novas categorias de 
produtos. Suas lojas podem ser encontradas em mais 
de 25 locais em todo o mundo, incluindo Londres, 
Oxfordshire, Nova York, Miami, França, Istambul, 
Grécia, Austrália, Kuwait e Emirados Árabes. 

A marca também acumulou uma crescente comunidade 
de seguidores com um amor compartilhado pela 
aventura por meio de sua iniciativa nas redes sociais 
#OBsAroundTheWorld, que incentiva os clientes a 
postarem imagens de si mesmos usando Orlebar Brown. 
Além disso, sua coleção de parcerias respeitáveis e as 
celebridades que usam as peças garantiram a Orlebar 
Brown um status sem igual no mundo.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico - Hora e minutos em um subdial às 12 horas - Mostrador de data - Função flyback - 
Pequenos segundos - Coroa rosqueada - Parte traseira transparente com vidro safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  89361
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  38
Reserva de marcha  68 horas
Movimento  Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Caixa de bronze, mostrador azul banhado a prata, appliqués e ponteiros 
banhados a ródio, pulseira azul de borracha com tecido

Vidro  Safira, convexo, antirreflexivo em ambos os lados
Resistência à água  6 bar
Diâmetro  44.6 mm
Altura  14.4 mm

PORTUGIESER YACHT CLUB  

CHRONOGRAPH EDITION  

“ORLEBAR BROWN” 

R E F.  I W 39 070 4
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I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium™. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”; em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças 

D OWN LOADS

Downloads de imagens do Portugieser Yacht 
Club Chronograph Edition “Orlebar Brown” e do 
Orlebar Brown’s “Capsule Collection” podem ser 
feitos sem custos em  press.iwc.com.

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas da  
IWC Schaffhausen
Email  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
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