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a marketing. Přitom vycházíme z toho, čím Davosa nejdříve jen 
jako jedna řada hodinek a později jako značka uspěla. Po quartzové 
revoluci v 70. letech se začali lidé opět zajímat o mechanické 
hodinky. Náš klasický design a vysoká kvalita zpracování zaujaly 
hodinářské nadšence a dnes máme zastoupení v 35 zemích.

Včetně Čech a Slovenska, kde jsou populární modely 
Argonautic Ceramic a Ternos. Je tomu tak i jinde?
V Evropě jsou tyto sportovní modely opravdu velmi populární, 
ale na jiných trzích, například na Dálném východě, mají lidé jiné 
požadavky a preferují spíše klasické modely z řady Davosa Classic, 
jako Pares nebo Vanguard.

Kolika kusů dosahuje roční produkce Davosy?
V současné době vyrábíme přibližně 23 000 hodinek ročně.

Jak jste se stala majitelkou hodinářské fi rmy?
Moji rodiče byli dlouhou dobu distributory několika hodinářských 
značek, takže jsem vyrůstala doslova obklopena hodinkami. Své prv-
ní peníze jsem si vydělala montáží řemínků k hodinkovým pouzdrům. 
Když mi bylo 17 let, můj otec náhle zemřel a já začala pomáhat 
matce, zároveň dokončila studia a pak...

Co vaše první kroky ve fi rmě?
Vlastně je ani nemohu popsat. Můj vliv ve společnosti rostl postup-
ně až do úplného převzetí odpovědnosti v roce 2000. Do té doby 
jsme změnili profi l od původní společnosti Bohle, coby pouhého 

distributora švýcarské značky Davosa, která byla 
uvedena na trh v roce 1993. Nyní je na nás kom-
pletní reprezentace značky Davosa, včetně odpo-
vědnosti za design, technický vývoj, až po distribuci 

OKAMŽIK, KDY POŽÁDAT O ROZHOVOR GENERÁLNÍ 
ŘEDITELKU ZNAČKY DAVOSA CORINNU BOHLE, NADEŠEL 
PRÁVĚ NYNÍ. PROČ? UPLYNULO 15 LET, CO FIRMU VEDE, 
A TO NOVÝM SMĚREM. COŽ DOKLÁDÁ NOVÁ LIMITOVANÁ 
EDICE HNED ČTYŘ MODELŮ ÚZCE SPOJENÝCH S IKONICKÝMI 
AUTOMOBILY NEDÁVNÉ MINULOSTI. 

TO JE TEDY DRUHÝ DŮVOD PRO INTERVIEW. A TŘETÍ? PROSTĚ 
FAKT, ŽE DAVOSA MÁ STÁLE VĚTŠÍ ÚSPĚCH NA ČESKÉ SCÉNĚ.   

PONTUS ALL STARS LIMITED EDIONS
Ještě dnes se vám zrychlí tep, když vidíte vozy: Mercedes Benz 
300 SL z roku 1954, Jaguar E-Type Série 1 z roku 1961, nebo z roku 
1970 Alpine Renault A110 a Alfa Romeo Montreal. Davosa nabízí 
přiřadit k nim čtveřici hodinek. V prvním případě Small Seconds 
(300 ks) se strojkem Unitas 6497 s ručním nátahem. Následují tři 
edice (3 x 100 ks) se zajímavými komplikacemi od Carol Anguenot 
Horlogerie z Les Ponts-de-Martel na kalibru Unitas 6498. Jedná 
se o Regulator, Big Date a Power Reserve. Celá série je v pouzdře 
z oceli o průměru 44 mm se štítkem na pozici 9 označujícím číslo 
daného kusu v limitované edici. Dýnko má průhled na osvědčený 
švýcarský kalibr Unitas. Cena základního modelu činí 998 €, dvou 
limitovaných edicí 1548 € a kusu s indikací rezervy chodu 1648 €. 

 Strojek:   mechanický s ručním nátahem

 Pouzdro:  Ø 44, výška 12,9 mm

 Kalibr:   Unitas 6497, Ø 36,6 mm

 Frekvence:  18 000 polokmitů/h

 Kamenů:  17

 Rezerva chodu:  38 h

 Voděodolnost:  50 m

 Edice:  300 ks

 Cena:  998 €

DAVOSA Pontus 
All Stars Small Seconds

Pokračování 
úspěchu

VÍ
CE

 N
A:

 W
W

W
.D

AV
OS

A
.C

Z

Plánujete pro nadcházející Baselworld novou limitovanou edici?  
Už dříve! Jde o opravdovou lahůdku! Limitovanou edici čtyř modelů 
Pontus All Stars s jedinečným designem, spojením s ikonickými 
automobilovými modely, s číslovanými pouzdry v sérii 100 nebo 
300 kusů, se strojky Unitas s moduly regulátoru, velkého data 
a rezervy chodu… Zkrátka výjimečné kusy za dobré ceny.   

Kde vidíte značku Davosa za deset dvacet let?  
Jsem přesvědčená, že úspěch Davosy bude pokračovat: cenově 
dostupné luxusní hodinky perfektně ladí s životním stylem současné 
generace. To je to, co lidé hledají. Naším mottem je životní styl 
spojený s kvalitou. Základna fanoušků Davosy roste každý den, a my 
děláme vše pro to, abychom posílily její pozici. Chceme více, než 
jen být nedílnou součástí hodinářského světa. My nabízíme kvalitu 
za ceny, které mile překvapí.   ■


