IWC E SOLARIS YATCHS EMBARCAM EM
UMA VIAGEM COM O “DOUBLE MOON”

Schaffhausen, 15 de julho de 2020 - A IWC Schaffhausen e o Solaris Yatchs trabalharam juntos na
customização pra lá de especial de um iate personalizado. Trata-se do Solaris 55, com 55 pés, projetado pela
fabricante italiana para refletir o espírito e os códigos visuais da nova coleção de relógios Portugieser. O
nome do iate “DOUBLE MOON” faz referência à icônica indicação de fase da lua da lendária complicação de
calendário perpétuo da IWC.
A história do IWC Portugieser está inerentemente ligada à
náutica, vela e navegação. No final da década de 1930,
os relojoeiros de Schaffhausen desenvolveram o primeiro
Portugieser, um relógio de pulso com a precisão de um
cronômetro marítimo. O mostrador clean e funcional foi
inspirado nos relógios de observação da época;
instrumentos de precisão náutica utilizados para a
navegação. Com a novo coleção, a IWC dá continuação
ao legado marítimo do Portugieser e apresenta uma
ampla gama de atrativos novos modelos, todos
equipados com calibres fabricados pela IWC e com um
design atemporal e moderno inspirado pelo mundo do
iatismo.
Para tornar o universo do Portugieser tangível de uma
maneira maneira nunca vista, os designers da IWC e
Solaris Yatchs uniram forças para criar um iate à vela
personalizado. O ponto de partida foi o Solaris 55, um
iate de 55 pés racer/cruiser que foi otimizado para
desempenhar o melhor desempenho de navegação com
uma tripulação pequena, mas também oferecendo o
máximo conforto para cruzeiros prolongados

Os criativos especialistas em design marítimo adaptaram
adaptaram cuidadosamente o iate para que o mesmo
abrangesse diferentes códigos visuais encontrados na
nova coleção IWC Portugieser, enquanto, ao mesmo
tempo, representando perfeitamente a imagem da nova
campanha publicitária da marca. O nome do iate,
“DOUBLE MOON", advém da indicação exclusiva da fase
da lua da lendário calendário perpétuo da IWC.
Apresentado pela primeira vez em 2003 no Portugieser
Perpetual Calendar (Ref. 5201), o mostrador exibe
corretamente a fase da lua, como vista em ambos os
hemisférios norte e sul.
O Solaris 55 é um iate à vela elegante e moderno com
linhas elegantes, inspiração esportiva e mobiliário de alta
qualidade. Combina perfeitamente com o universo
náutico do Portugieser. Como marinheiro de longa data,
estou particularmente satisfeito por ver a nossa família
de relógios mais icônica agora finalmente zarpar”, disse
Christian Knoop, diretor criativo da IWC Schaffhausen.
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A superestrutura do casco, mastro, lança e convés do
“DOUBLE MOON" são, principalmente, nas cores azul
escuro e branco. No interior, a antepara principal, a
antepara da escada e a área da janela são revestidas de
preto. O leme e os corrimãos nas escadas levam couro
trançado em azul, inspirado no couro de bezerro
exclusivo usado para as pulseiras do relógios da
Boutique Edition. Suportes, manivelas e outros detalhes
em cromo polido proporcionam uma aparência nobre,
fazendo referências às caixas de metal dos relógios
Portugieser. A grife britânica de moda Orlebar Brown,
também parceira da IWC, forneceu à cabine tecidos com
cores harmônicas, como é possível ver nas almofadas
das cadeiras e nas toalhas. A mesa do salão possui um
mostrador integrado de vidro. A área de navegação sob
o convés apresenta com destaque um relógio estilo IWC
Portugieser e uma estação meteorológica, que é
composta por quatro instrumentos de alta qualidade: um
relógio, um barômetro, um higrômetro e um termômetro.
Esses instrumentos estão disponíveis como acessórios
para iates Solaris desde o anúncio da parceria ainda no
início deste ano.

O empreendimento começou na década de 1970 em
Aquileia, nas margens da lagoa veneziana. Lá, primeiro
os romanos e então a Sereníssima República de Veneza
deixaram um importante patrimônio marítimo, adotado
pela Solaris Yatchs. Com uma área total de 26 mil m²,
incluindo 6 mil m² secretos, além da construção de iates
personalizados, o estaleiro restaura iates de até 100
pés.

Foi um projeto excepcional em todos os aspectos.
Estamos todos muito orgulhosos do resultado. De uma
forma extraordinária e de maneira tangível, este iate
incorpora a paixão por artesanato e design que é vivido
todos os dias tanto no Solaris Yachts quanto na IWC ",
explica Fabrizio de Falco, product manager at Solaris
Yachts.

Com 40 anos de experiência e know-how únicos no
mundo da construção e montagem de barcos, o
departamento técnico do Solaris e seus trabalhadores
qualificados projetam e construem iates de vela de
qualidade superior, combinando tecnologia e força com
a fabricação tradicional de incomparáveis interiores de
madeira. Em 2018, uma nova era surgiu para o Solaris
Yatchs. A sede histórica em A quileia foi estendida para
facilitar a produção de iates Solaris de alto padrão.
Graças à expansão e a reorganização de toda a
logística da empresa, o processo de produção se
beneficiou de mais melhorias na eficiência. Com um
ambiente mais moderno e um ambiente de trabalho
funcional, agora é possível cuidar dos barcos em
construção até nos menores detalhes.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

IWC SCHAFFHAUSE 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.
A o 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.
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