
A NAVEGAR POR NOVOS  

HORIZONTES: O MUNDO  

NÁUTICO DO PORTUGIESER

Schaffhausen, 15 de julho de 2020 - Após o lançamento da nova coleção Portugieser, a IWC Schaffhausen 

uniu forças com os parceiros Solaris Yachts e Orlebar Brown para criar o universo náutico Portugieser de 

um jeito único. Juntas, as três marcas criaram uma experiência de navegação moderna que consiste em um 

iate personalizado Solaris 55, uma edição especial do Portugieser Yacht Club Chronograph e uma coleção 

de nove peças resort wear.

Horizonte à frente e mãos firmes no leme: a proa gira 
lentamente com o vento e o iate começa a pegar 
velocidade. O Portugieser, da IWC, está profundamente 
enraizado ao mundo da navegação e da vela. O design 
claro e funcional do primeiro Portugieser foi inspirado 
pelos relógios de navegação da época, instrumentos de 
precisão náutica utilizados para calcular a longitude dos 
navios. Por mais de 80 anos, o Portugieser tem sido 
o instrumento de escolha para quem deseja explorar 
novos horizontes. 

“Uma especialidade da IWC é criar mundos autênticos 
e emocionais em torno de nossos produtos, como 
fizemos, por exemplo, com o primeiro voo de volta ao 
mundo a bordo de um Spitfire ou com a nossa equipe 
de automobilismo IWC Racing. Para o lançamento 
da nossa nova coleção Portugieser, nos unimos ao 
Solaris Yachts e Orlebar Brown para criar um universo 
de iates que resume a herança náutica da nossa mais 
emblemática família de relógios, tornando-a tangível 
como nunca vista antes”, afirma Christoph Grainger-
Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

No coração deste mundo náutico está o Solaris 55, 
da marca italiana de iates de luxo Solaris Yachts, 
cuidadosamente adaptado para refletir os códigos 
visuais da nova coleção Portugieser, da IWC, com 
uma paleta azul escuro e branco, além detalhes em 
cromo polido. O nome de iate, “DOUBLE MOON”, teve 
inspiração no indicador de fase da lua do calendário 
perpétuo da IWC, que abrange a lua vista tanto no 
hemisférios norte quanto sul. 

Mas esse iate não estaria completo sem um relógio e 
um look ideal para o capitão. Por isso, a IWC lançou 
o Portugieser Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar 
Brown”, com um caixa em aço inoxidável e um mostrador 
azul marinho. Por causa da resistência à água e suas 
qualidades robustas, este cronógrafo náutico é perfeito 
tanto em alto mar ou em terra. Além disso, a Orlebar 
Brown e a IWC idealizaram uma coleção de nove peças 
de resort wear.
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SOLARIS YACHTS –  

EXCELÊNCIA EM YACHTING DESDE 1974

A Solaris Yachts é a personificação do atletismo e 
a elegância na navegação. A empresa está sediada 
em Aquileia, nas margens da lagoa veneziana, e tem 
construído o melhor que existe no mundo náutico desde 
a década de 1970. Cultuada por seu design excepcional 
e performance impecável, a Solaris elevou o padrão 
dos iates de esporte e lazer. A marca combina soluções 
altamente tecnológicas, como materiais com fibra de 
carbono e de vidro, com o tradicional jeito de construção 
náutica. A empresa de navegação de luxo ainda alcança 
as demandas mais exigentes para o design interior 
dos barcos, com cabines que impressionam em seus 
mínimos detalhes. Tudo isso sem comprometer a visão, 
sistema e inovações típicas da marca.

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.

Com destaque nas categorias fashion de praia, esporte 
e resort, a Orlebar Brown cria roupas e acessórios 
atemporais e com grande funcionalidade, todos sob 
medida para cada cenário, permitindo que seus clientes 
façam o melhor das férias e tenham experiências 
memoráveis. 
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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 e jovens.

D OWN LOADS

Downloads de imagens do Solaris 55 “DOUBLE 
MOON”, do Portugieser Yacht Club Chronograph 
Edition “Orlebar Brown” e da coleção de nove 
peças resort wear da OB 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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