
 دار أي دبليو سي شافهاوزن تطلق سوارات
TimberTex  جديدة للساعات من الورق 

شافهاوزن، 11 مارس 2021 – كشفت دار آي دبليو سي شافهاوزن عن سلسلة جديدة من سوارات الساعات TimberTex، المصنوعة من خامة ورقية. 
هذا االبتكار الرائد هو وليد البحث والتطوير المتعمق ويعكس التزام دار آي دبليو سي المستمر باالبتكار وصناعة الساعات االعتمادية. 

لطالما قادت دار آي دبليو سي قطاع الساعات الفاخرة في تطوير خامات 
أساًسا من  بتقديم سوار ساعة جديد مصنوع  متطورة، وهي فخورة اآلن 
الورق من مصادر موثوقة. وإدراًكا منها ألهمية تقديم بدائل لجلودها التي 
يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة، فإن الماركة السويسرية تقدم بالفعل 
سوارات ساعات من الفوالذ والقماش والمطاط. اليوم، تقوم الجهة الصانعة 
الورق  من  سوارات  إضافة  مع  الحالية  المجموعة  لهذه  أوسع  آفاًقا  بفتح 
العمر  ودورة  اإلنتاج  عملية  على  التركيز  خالل  من   .TimberTex
االفتراضي، ضمنت دار آي دبليو سي آثار بيئية واجتماعية منخفضة من 

البداية إلى النهاية، مع تزويد العمالء بخيار آخر فائق الجودة وأنيق.

البالغ 153 عاًما، كانت دار آي دبليو سي رائدة في  »على مدار تاريخنا 
تأسيسنا  أيام  منذ  التصنيع.  وأساليب  الخامات  وابتكار  المنتجات  تصميم 
واستخدامنا للطاقة الكهرومائية المولدة من نهر الراين، إلى اعتمادنا المبكر 
على التيتانيوم والسيراميك وابتكار السيراتينيوم®، حقق سعينا لالبتكار تقدًما 
ملحوًظا. وبالطبع، أردنا تطبيق نفس الروح الرائدة إليجاد بدائل أخرى فائقة 
الجودة لعمالئنا الذين ال يرتدون جلد الحيوانات،« وذلك بحسب تصريحات 
فرانشيسكا جسيل، مديرة التسويق ورئيسة لجنة االستدامة بدار آي دبليو سي.

بديل فاخر وصديق للبيئة

 TimberTex الورقية  السوارات  تتمتع  والملمس،  المظهر  في  الفخامة 
بملمس ناعم ومرن. على عكس الجلود االصطناعية، التي غالًبا ما تكون 
نباتية  ألياف  من  السوارات  تلك  من   %80 يكون  بترولية،  أو  بالستيكية 
طبيعية. السليولوز المستخدم يأتي من األشجار المعتمدة من مجلس رعاية 
الغابات (FSC) التي تُزرع في الغابات األوروبية التي تديرها المنظمة غير 
باستخدام  إيطاليا،  في  تصنيعها  يتم  ثم  ومسؤول.  مستدام  بشكل  الربحية 
وتجعل  طبيعية.  نباتية  بأصباغ  وتلوينها  التقليدية  الورق  صناعة  تقنيات 

الحبيبات غير المنتظمة بالخامة كل سوار فريًدا. 

حرفية تراثية تقودها مبادئ بيئية

يتضمن إبداع واحًدا من تلك السوارات TimberTex أكثر من 60 مرحلة 
مختلفة، حيث تلعب الحرفية دوًرا رئيسًيا. مبطنة بألياف دقيقة معاد تدويرها 
لمزيد من الراحة وتشطيب متقن بخيوط معاد تدويرها، فهي خيار آخر خاٍل 
داخلًيا  السوارات  اختبار  تم  المناسبات.  لجميع  ومالئم  فاخر  الجلد  من 
سي.  دبليو  آي  بدار  الخاصة  الجودة  معايير  بجميع  تفي  وهي  وخارجًيا، 
التآكل بعد  للماء ولن تظهر عليها عالمات  أنها مقاومة  للغاية، كما  متينة 

الغطس في حمام السباحة.

موديالت:  أربعة  مع  حالًيا   TimberTex السوارات  تتناغم 
  ،Portugieser Automatic 40   ،Portugieser Chronograph
وهي   .Portofino Chronograph و   Portofino Automatic

متوفرة بالفعل باللون األزرق والبني واألسود.
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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 دار الساعات الدولية في 
شافهاوزن. كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة 
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب في 
عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد لدار 
أي دبليو سي فحسب، بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات الميكانيكية 

في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتانيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد  من 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الدار السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك أي دبليو سي أيًضا مع المنظمات 

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.
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