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PRE-ORDER AT 
BASELWORLD

BASELWORLD IÇIN 
ÖN SIPARIŞ

ESTETIK, TEKNOLOJIK, ÇAĞDAŞ, 
ORIJINAL, MEKANIK, LÜKS VE ÇOK 
DAHA FAZLASI… BU YIL 17-24 MART 
TARIHLERINDE GERÇEKLEŞECEK OLAN 
DÜNYANIN EN BÜYÜK SAAT ETKINLIĞI 
BASELWORLD 2016, SAAT TUTKUNLARINI, 
TASARIMCILARI VE SAAT ÜRETICILERINI 
BASEL’DE BULUŞTURUYOR. GITMEDEN 
ÖNCE FUARIN GÖZDESI OLMAYA ADAY 
SAATLERI INCELEMEYE NE DERSINIZ? 

VISUALLY PLEASING, TECHNOLOGICAL, 
CONTEMPORARY, ORIGINAL, 
MECHANICAL, LUXURY AND MANY MORE 
ARE AT BASELWORLD 2016, HELD MARCH 
17- 24. THE BIGGEST CHRONOGRAPH 
EVENT IN THE WORLD BRINGS TOGETHER 
WATCH ENTHUSIASTS, DESIGNERS 
AND MANUFACTURERS. LOOK FOR THE 
MODELS THAT WILL CONTEND FOR BEST 
AT THE FAIR.

YAZI| STORY Zeynep Iyigün
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Distinctive Coloring
With the most recent 
edition of its successful 
Senator Chronometer, the 
Glashütte Original offers 
certified precision in a 
distinctive and expressive 
dark blue version. A 
Louisiana alligator leather 
strap in midnight blue 
with a white gold fold over 
the clasp rounds out the 
elaborate form of this new 
chronometer. A sapphire 
crystal case back permits 
one to take in at first glance 
all of the classic features 
of the Glashütte art of 
watchmaking: the famous 
three-quarter plate, screw-
mounted gold chatons and 
a hand-engraved balance 
cock unite the highest 
watchmaking expertise 
with authentic craft skills.
glashuette-original.com

Çarpıcı Bir Renk
Başarılı Senator 
Chronometer’ın en yeni 
modelini sunan Glashütte 
Original çarpıcı ve 
dışavurumcu koyu mavi 
versiyonuyla gerçek bir 
dakiklik sunuyor. Gece 
mavisi Louisiana timsah 
derisi kayışları ve beyaz 
altından katlanır keneti 
yeni modelin özenli 
tasarımını tamamlıyor. 
Safir mavisi kristal 
kasa arkası sayesinde 
Glashütte’nin saatçilik 
sanatının klasik 
özelliklerine ilk bakışta 
hayran kalıyorsunuz; 
ünlü üç çeyrek platin, 
vidalı altın chaton’lar 
ve el işlemesi denge 
tekeri en iyi saatçilik 
tecrübesini otantik zanaat 
becerileriyle bir araya 
getiriyor.

Erişilebilir Lüks
Erişilebilir lüksün sembolü 
ve TAG Heuer’in değerli 
modeli CARRERA Heuer-
02T teknoloji, performans, 
üretici uzmanlığı ve imalat 
süreçlerindeki mükemmel 
hüneri temsil ediyor. 
Yalnızca 250 adet üretilen 
koleksiyonun bir parçası 
olan saat, 32 milimetrelik 
çapa ve 65 saatten fazla 
güç rezervi sağlayan estetik 
tourbillon mekanizmaya 
sahip. Kauçuk üzerine 
dikilmiş siyah timsah 
derisi kayışlarla şıklığını 
tamamlayan saat, TAG 
Heuer’in imzası olan 
sade ancak sportif bir 
görünüş sağlıyor. Üstelik 
100 metreye kadar suya 
dayanıklı.

Accessible Luxury
A symbol of the accessible 
luxury market is what is 
so dear to TAG Heuer. The 
CARRERA Heuer-02T 
symbolizes technology, 
performance, mechanical 
expertise, and the perfect 
mastery of industrial 
processes. Part of a 
limited edition of 250, 
it has an aesthetically 
pleasing tourbillon, which 
offers a power reserve 
in excess of 65 hours 
within a diameter of 32 
mm. This assembly is 
complemented by a black 
alligator strap sewn onto 
rubber, ensuring TAG 
Heuer’s signature refined, 
yet sporty look.  It is also 
waterproof to 100 meters.
tagheuer.com
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Complete Transparency
Once again, Hublot is adding innovation and expertise 
to its watches with materials new to watchmaking.  By 
transforming the “savoir-faire,” Hublot has developed 
the manufacturing of both unique and very hard 
materials, such as Magic Gold, the world’s only scratch-
resistant gold. Now in 2016, Hublot has created the Big 
Bang Unico Sapphire models that are cut straight from 
sapphire, without losing the gemstone’s unique and 
rare character. Available as part of a 500-piece limited 
edition, the Big Bang Unico Sapphire is water-resistant to 
50 metres. Hublot, the art of mechanical watchmaking is 
laid completely bare.
hublot.com

Tamamen Şeffaf
Hublot bir kez daha yenilikçi duruşunu ve uzmanlığını 
malzemeyle birleştirerek saatçilik tarihinin ilklerinden 
birine imza atıyor. Hublot, dünyanın çiziğe dayanıklı 
tek altını olan Magic Gold gibi eşsiz ve dayanıklı bir 
materyali işleyerek el maharetini bir üst seviyeye 
taşıdı. 2016’nın sürpriziyse, emsalsiz ve ender 
niteliklerine zarar vermeksizin, safirden kesilen Big 
bang Unico Sapphire serisi. Yalnızca 500 adet üretilen 
bu seri, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Hublot’ın bu 
modeli mekanik saatçilik sanatını tamamıyla gözler 
önüne seriyor.

Mavi Ay Doğdu  
Ayın tasvir edilişi daha önce hiç bu kadar gerçekçi 
olmamıştı… Speedmaster Moonphase Chronograph Master 
Chronometer, adından da anlaşılacağı üzere ayın evrelerini 
gösteriyor. Standart bir dişli takımı için idare edilmesi zor 
bir zaman süreci ama bu Omega Moonphase için hiç de 
zor değil. Bu yeni model; mavi kadranı, seramik çerçevesi 
ve paslanmaz çelik kasası ile göz dolduruyor. İçerisinde 
kullanılan makine devrim niteliğinde; yeni 9904 makine 
tam 368 parçadan oluşuyor ve saat üretiminde yepyeni bir 
çağın başlangıcının habercisi…

Blue Moon Is Born
The Moon has never been so alive. Speedmaster 
Moonphase Chronograph Master Chronometer, as the 
name implies, demonstrates the phases of the moon. It’s 
a difficult time span for a standard wheelwork to manage, 
but for Omega Moonphase, it’s child’s play. This new 
model is stylish with its beautiful blue dial, ceramic bezel 
and stainless steel case. It’s a revolutionary piece with 
its mechanisms inside. The 9904 movement comprises 
368 pieces and harbingers the beginning of a new era in 
watchmaking.
omegawatches.com
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Öz Değerlere Dönüş
225. yıl dönümünü 
kutlamaya hazırlanan 
Girard-Perregaux, 
klasik Laureato 
modeline ve orijinal 
tasarım anlayışına geri 
döndü. Üretim sanatı 
ve mikromekanik 
uzmanlığının verdiği 
güvenle yola çıkan 
marka, ilk çelik 
Laureato’nun piyasaya 
sürülmesinden 40 
yıldan fazla bir süre 
sonra, ikonik modelin 
başarısına saygı duruşu 
niteliğinde 225 parçalık 
bir seri üretti. 41 
milimetre çaplı kasa, 
saati makul standartlara 
geri döndürüyor.

Bahriye Havacılığının 
Ruhu
45 milimetrelik titanyum 
kasası, hayaletvari grisi, 
askerî kauçuk kayışları, 
yüksek performans 
sunan mekanik 
salınımıyla yeni Avenger 
Bandit cesaret gerektiren 
işleri eskisinden de güçlü 
bir şekilde temsil ediyor. 
Gri renkli kadrandaki 
daha açık tonlu rakamlar 
hafif yükseltilmiş ve 
kıvrımlı bir tasarımla 
vurgulanıyor. Safir 
mavisi kristal yüzeyiyle 
Avenger, Breitling 
dünyasında, okyanus 
kalelerinin gücünü ve 
tamamen performansa 
adanmış yüksek 
teknoloji evrenini 
yansıtıyor.

A Return to the Original 
Values
While preparing to 
celebrate its 225th 
anniversary, Girard-
Perregaux returned 
to its iconic Laureato 
and the original design 
premise. Backed by 
the manufacturing arts 
and micromechanics 
expertise, the brand is 
honoring this timepiece 
with a limited edition 
of 225 pieces, over 40 
years after the first 
steel Laureato was 
introduced. The 41 mm 
diameter returns the 
watch to reasonable 
standards and is a 
tribute to the ones that 
came before it.  
girard-perregaux.com

The Spirit of Naval 
Aviation
With its 45 mm titanium 
case, its gray stealthy 
look, its military rubber 
strap and its high-
performance mechanical 
movement, the new 
Avenger Bandit, more  
forcefully than ever, 
embodies daring feats. 
The dial is distinguished 
by its gray color with 
tone-on-tone counters 
accentuated by a finely 
snailed raised motif. 
With its sapphire crystal, 
the Avenger reflects all 
of the power of these 
“ocean fortresses”, 
and the high-tech 
universe is dedicated to 
performance.
breitling.com
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Saf Performans
Elite 6150 modelinin 
başarısının ardından 
Manufacture Zenith aynı 
koleksiyonunu, prestijli 
El Primero salınımıyla 
donatılmış yeni bir saatle 
zenginleştiriyor. Klasik 
ve modernin mahirce 
bir araya geldiği Elite 
Chronograph Classic, El 
Primero Calibre 4069’un 
yüksek frekansına sahip. 
Çelik ve kırmızı altın 
seçenekleri mevcut 
olan güzel kıvrımlı 42 
milimetrelik kasası, 
oymalı saat göstergeleri ve 
yaprakvari zarif ibrelerin 
olduğu sade bir kadrana 
sahip. Zarif bir estetiğe ve 
heyecanlı bir mizaca sahip 
kullanıcılara duyurulur...

Hareket Hâlindeki 
Sadelik
Slim d’Hermès sade ve 
zarif çizgileriyle ritim 
odaklı tasarımlara 
ilham veriyor. Kasanın 
tasarımından sayıların 
dış çizgilerine, bu 
koleksiyon saatçilik 
sanatının özlerine bir 
dönüş niteliğinde. 39,5 
milimetrelik kadranıyla 
artık kadınlara hitap 
eden Slim d’Hermès 
Manufacture, ekstra 
ince bir salınıma ve canlı 
renklerde (safir mavisi, 
fil grisi, sardunya, kuş 
üzümü ya da siyah) 
timsah derisi kayışlara 
sahip. 66 beyaz elmasla 
süslenmiş versiyonları 
seçenekler arasında...

Purity in Motion
Slim d’Hermès inspires 
a cadence based on 
pure, restrained lines. 
From the design of the 
case to the outline of the 
numerals, the collection 
sets the pace for a return 
to the quintessence of 
the watchmaking art. 
Ladies are now treated 
to a Slim d’Hermès 
Manufacture 39.5 mm 
version, equipped with 
an ultra-thin movement 
and enlivened by 
alligator straps in vibrant 
colors –sapphire blue, 
elephant grey, geranium, 
cassis or simply black– 
while featuring versions 
set with 66 white 
diamonds.
hermes.com

Pure Performance
In the wake of the success 
achieved by the Elite 6150 
model, the Manufacture 
Zenith is enriching the 
same collection with a new 
chronograph equipped 
with prestigious El Primero 
movement. In a subtle 
blend of classicism and 
modernity, the Elite 
Chronograph Classic ticks 
at the high frequency of 
El Primero Calibre 4069. 
Its finely curved 42mm 
steel or rose gold case 
frames a restrained dial 
featuring engraved hour-
markers and slender leaf-
type hands. A timepiece 
designed for refined 
aesthetes.
zenith-watches.com




