PREZENTACE | DAVOSA

DAVOSA
PŘEDSTAVUJE

ŠVÝCARSKÁ RODINNÁ FIRMA JE ZNÁMÁ SVÝMI ZAJÍMAVÝMI HODINKAMI S VÝBORNÝM
POMĚREM CENA/KVALITA. PŘIBLIŽME SI DVA MODELY, KTERÉ MAJÍ VŠECHNY
PŘEDPOKLADY K TOMU, ABY SI ZÍSKALY NA NAŠEM TRHU MNOHO PŘÍZNIVCŮ.

VANGUARD
Všestranné hodinky pro různé příležitosti. I tak by se dal v jedné větě shrnout pohled na tento zajímavý model. 40 mm široké
a 9 mm vysoké kvalitně zpracované ocelové pouzdro je vhodné na zápěstí jak obchodníka v obleku, kterému bez problémů
vklouzne pod manžetu, tak i muže v ležérnějším oblečení. Davosa totiž naslouchá svým fanouškům a připravila jim překvapení v podobě 3 různých kožených řemínků a nástroje na jejich
výměnu. Toto všechno se ukrývá v praktickém balení. Klenuté
safírové sklíčko dodává hodinkám retro nádech a přehledný číselník ve stylu jehlicových
pruhů nebo ručky s luminiscenční vrstvou v barvě číselníku také přidávají
hodinkám na zajímavosti.
Uvnitř hodinek tiká spolehlivá mechanická ETA
2892-2 s automatickým nátahem. Vodotěsnost je do
5 ATM (50 m). Model Davosa Vanguard určitě stojí
za pozornost.

TRAILMASTER AUTOMATIC
Podle slov firmy - tyto hodinky se cítí doma
tam, kde končí asfalt. Rysy modelu představeného na veletrhu Baselworld 2014 podtrhuje matné pouzdro z oceli o váze pouze 92
g s vnitřní otočnou lunetou ovládanou šroubovací korunkou na pozici 10, která vylučuje
jakoukoli náhodnou změnu nastavení. Dobře
čitelný číselník s výraznými indexy i ručkami s antireflexní vrstvou a ukazatelem dne
v týdnu a měsíce je chráněný odolným safírovým sklíčkem. Stylu hodinek odpovídá
i řemínek ze speciální tkaniny Cordura, vysoce odolné proti odření a namáhání. Použitý je mechanický strojek s automatickým
nátahem ETA 2836-2. Vodotěsnost je do 10
ATM (100 m). Model TrailMaster se vyrábí
ve 4 atraktivních barevných variantách. Už
jenom vybrat tu správnou k vaší dobrodružné výpravě.
A dobrá zpráva nakonec: značka Davosa má své zastoupení v Čechách i na Slovensku.
Výhradním distributorem pro obě země je společnost Herisson.
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