
       

 
 

 

 تكتسي حلة من الكربون UR-100V"أورويرك" تقدم ساعة 

 

اير  2022جنيف ، 2 فبر

المصنوعة من الكربون عىل هذه المبادئ األساسية الثالثة. فهي ساعة خفيفة الوزن توفر  UR-100V.. تعتمد ساعة ، جمالياتأداء  وزن، فعالية خفة

ي ارتدائها، مثب  
. تتألف علبة الساعة من راحة مثالية ف  ي

ائح الكربون فائقة النحافة. بينما تمزج جماليات  52تة فوق حزام من المطاط التقن  طبقة من شر

  المنحنياتالساعة بمهارة بي   
 
كة الساعات الراقية المبتكرة "أورويرك" وزوايا البنية الهندسية لشكلها الفريد من نوعه. وعىل هذه األسس تقد م شر

 . UR-100V C52ساعة 

 



       

 
 

ة التيتانيوم الكاملة"  UR-100V C52كتابة ملحمة نجاحها؛ حيث تخلف اآلن ساعة   100Vتواصل مجموعة ساعات    اإلصدار السابق؛ ساعة "ستر

ي الساعة الجديدة 
كربون فائق المرونة ، وهو  المقاومة شديد  CTPبعلبة مصنوعة من كربون  UR-100V C52المصنوعة بالكامل من التيتانيوم. تأتر

".  52يتألف من  أن تحدث  UR-100V C52ويتيح استخدام هذه المادة االستثنائية لعلبة ساعة طبقة مدمجة داخل مادة راتنج "البوليمر إيبوكسي

ي الفارق وتقلب الموازين؛ حيث 
  11وزن الريشة إذ يبلغ وزنها ب تأتر

 
ي ذلك ظهر العلبة المصنوع من التيتاني ،غراما

 وم. بما ف 

ي 
 عىل هذا اإلبداع. يقول طيات طبقات الكربون هي النر

 
ا  ممت  

 
ي طابعا

يك لـ"أورويرك" وكبت  مصممي العالمة: "مارتن فرايتضف  عد ، المؤسس الشر
ُ
ت

ي تعزز جمالية تصميم إطار زجاجة ساعة 
 UR-100V C52المنحنيات النر

 
 من التاج وحنر جوانب الساعة مرورا

 
ي تتبع طريقها المرسوم بدءا

، والنر

 بعروات الحزام؛ 
 
 كالسيكيا

 
ي عىل األعمدة اليونانية القديمة؛ عبارة عن أخاديد ُرسمت وُح  نشاهد نفس ؛ فنحنمرجعا

ي الحجر النمط الزخرف 
فرت ف 

ي تدفقها عىل امتداد هذه األعمدة عام 2500منذ ما يقرب من 
م، لتحديد اتجاه ست  مياه األمطار والتحكم ف 

َ
ي ال ينالها الِقد

، وقد أصبح هذا النمط النر

 ما 
 
 للكالسيكية. وغالبا

 
ي رمزا

ي ساعة التصميمي  المرجع ا هذ أتالعب بشكلالزخرف 
ع العلبة الدائرية الشكل نتيجة للقط  الجديدة، جاءت  UR-100V". ف 

 لهذه الساعة. طبقة من الكربون، بينما يمتد التصميم حول المعصم بالكامل بفضل الحزام المطاطي ا 52الدقة لـ فائق
 
 ألصىلي المصمم خصيصا

ت ساعة  ثب 
ُ
، يتمت   بصياغته من المطاط المرن  UR-100V C52ت د بمشبك قابل للطي ز فوق المعصم بحزام مزو   له  ليالئم المحز 

 
راحة المعصم موفرا

 ة. فائق

  



       

 
 

 
 

يك لعالمة "أورويرك" وصانع الساعات الخبت  المتقن، أن "الكربون مادة يعود استخدامها إىل فجر فيليكس بومغارتت  ويوضح  ، المؤسس الشر
ـــخ. فهي مادة خام  عد مادة مثالية لساعات التاريـ

ُ
ي لهذا المصطلح، ولذلك ت

 . URبالمعن  الحقيفر
 
ي الكربون بتقدير السومريي    أيضا

ي  حط 
بالد  قاطن 

ي "أورويرك". ، وهم رو  ما بي   النهرين
 من مراجع التصميم ف 

 
 قويا

 
احتضان وحماية ُيعد و  اد تحديد الزمن كما ال نزال نعرفه اليوم، كما ُيعد مرجعا

ي تصنيع موديالتنا، داخل علبة ال ينال منها الزمن؛ تباين
 التكنولوجيا المتطورة المستخدمة ف 

 
 بومغارتت  أسىع إليه وأقدره بشكل خاص". ويضيف  ا

ي تصنيع ساعاتنا بجميع الصفات المطلوبة: فهو مقاوم، وخفيف الوزن، ومرن مطواع، ويعيد تقديم ا
: "يتمتع الكربون الذي نستخدمه ف 

ً
للون قائال

 ق دقيقة ال مثيل لها". و األسود الخاص بـ"أورويرك" من خالل توفت  فر 
 
 

 
 
 

ي ساعة 
ات مدارية. وبمجرد أن يتجاوز عقرب الدقائق )وهو أحد ثالثة عقارب( عالمة  ،UR-100Vف  ُيشار إىل الساعات والدقائق بواسطة مؤشر
ات؛ إذ ُيبي    لنا مسافة الـ 60الـ ي ليظهر من ثم  كعداد ومقياس للكيلومتر

ي نقطعها كل   555دقيقة، يختف 
 النر
 
ا دقيقة فوق سطح األرض،  20كيلومتر

، يوجد مؤشر آخر يشت  إىل كيل  555حيث إن  ي الجهة المقابلة لهذا المؤشر
ي الساعة هو متوسط شعة دوران األرض عند خط االستواء. وف 

 ف 
 
ا ومتر

ي زمن قدره   35,740؛ أي شعة دوران األرض حول الشمس
 ف 
 
ا ات UR-100Vدقيقة. وعىل واجهة ساعة  20كيلومتر ، تتشارك الساعات والكيلومتر

ء بوضوح شديد باللون األخض  المتوهج، وذلك لنفس المكانة ونفس  ي
ات الساعات والدقائق تض  قراءة للزمن أكتر توفت  القيمة. كما أن أرقام مؤشر

يك لـ"أورويرك": "فيليكس بومغارتت  سهولة. يقول   تلقيتها منمستوىح من هدية  هذا اإلبداع، صانع الساعات الخبت  المتقن والمؤسس الشر
ي والدي عها ت  بومغارت، جت 

 
. وكانت الهدية ساعة طاولة صن م ساعات الطاولة األثرية الشهت  ي "المعرض  ڤغوستا، مرم 

ساندوز، للمشاركة ف 
" للعام   من اإلشارة إىل الزمن". 1893العالمي

ً
ي تقطعها األرض عند خط االستواء بدال

ي أنها تشت  إىل المسافة النر
 . وتتمثل خصوصية هذه الساعة ف 

 

 

  



       

 
 

 UR-100V C52 

 قطعة 25إصدار محدود من 

 

  الحركة

 المفرطة والتلف ذو نظام تعبئة أوتوماتيكية، يتم التحكم فيه بواسطة توربي   مداري قليل السماكة، يقلل من التعبئة UR 12.02                 العيار 

 40الجواهر              

دد                 ي الساعة 28800هرتز /  4التر
 ذبذبة ف 

 ساعة 48الطاقة         احتياطي 

ت فوق تقاطعات  ات الساعات المدارية تمت خراطتها لتثب  م هي و  ،جنيڤالمواد                     مؤشر يليوم، ناقل بتصميم مخر  عة من برونز التر
مقط 

 ARCAPمن سبيكة  مصنوعة األلمنيوم، ثالث صفائح ارتكاز من 

 خطي  بالرمل، صقل   دائري، سفع   التشطيبات            تجزيــــع  

  مشدوفةرؤوس براغ                             

ات الساعات والدقائق مطلية بمادة اإلضاءة الفائقة "سوبر                           لومينوڨا"-مؤشر

ات مدارية للساعات والدقائق، مؤشر لعرض المسافة المقطوعة فوق سطح األرض عند خط  ات:         مؤشر ي زمن قدره المؤشر
دقيقة،  20االستواء ف 

ي تقطعها األرض أثناء دورانها 
ي زمن قدره  مؤشر لعرض المسافة النر

 دقيقة 20حول الشمس ف 

 

 العلبة 

 طبقة، صفيحة االرتكاز من التيتانيوم 52الكربون المؤلف من              المواد 

 مم  14.0مم، االرتفاع:  49.7مم، الطول:  41.0األبعاد           العرض: 

ي  زجاجة الساعة           من البلور الصفت 

 /  30مقاومة تشب الماء    تم اختبار الضغط حنر 
 
ا  قدم 100وحدات ضغط جوي /  3متر

د بمشبك بإبز   يم مفتوحالسوار                    من المطاط المحزز )المطعج( مزو 

يبة( 53,000السعر                       فرنك سويشي )السعر بالفرنك السويشي / غت  شامل الض 

 

 التواصل مع وسائل اإلعالم: 

 ياسي   سار

 : ي
وت   yacine@urwerk.comبريد إلكتر

 2027 900 22 41+هاتف: 

 : ي
وت   www.urwerk.comالموقع اإللكتر

mailto:yacine@urwerk.com
http://www.urwerk.com/


       

 
 

 

 "أورويرك"

يك لـ"أورويرك"فيليكس بومغارتت   يؤكد  ي "أورويرك"، ليس هدفنا تقديم نسخة أخرى من : "أنه، ، صانع الساعات الخبت  المتقن والمؤسس الشر
ف 

ة، حيث إن انحيازنا إىل التعقيدات الخاصة بنا رصيــــح ".  تعقيدة ساعاتية شهت 
 
م حرفيا  وواضح ومحتر

ي العام 
ي عالم صناعة الساعات الراقية، من 1997ظهرت "أورويرك" داخل مشهد صناعة الساعات ف 

كة هزة ف  ، ومنذ ذلك الحي   أحدثت هذه الشر

عد "أورويرك" المتمردة وغت  التقليدية؛ إذا شئت
ُ
، ، عالمة لصناعة وصفها بهذا  خالل فرض رؤيتها الثورية للزمن. وت

 
الساعات حديثة العهد نسبيا

ي عالم صناعة الساعات المستقلة. 
 للحرفيي    150وبإنتاجها  لكنها رائدة ف 

 
عد "أورويرك" موطنا

ُ
، ت
 
 تتعايشقطعة سنويا

 
رفة التقليدية المع فيه ، ومكانا

ي صناعة الساعات مع 
 معايت  صناعة الجماليات السابقة لعضها. تقوم "أورويرك" بتصميم ساعات عضية معقدة وفف 

ي أكتر ريدة من نوعها، تلنر

: البحث المس ي
ي تتلخص ف 

، والنر
 
 والتشطيب اليدوي.  تقل واإلبداع، والمواد المتطورة،الساعات الراقية تطلبا

ء اندماج بي   عقليتي    ي
 وقبل كل شر

ً
 إال أن "أورويرك" هي أوال

 
؛ تي   حاد الساعات الخبت  ، صانع فيليكس بومغارتت   أحدهما هو ، وشخصيتي   قويتي  

 من صانىعي الساعات
ي صناعة الساعات كما يجب أن يكون. وبينما يتحدث آخرون عن الساعات المتقن، وهو ابن وحفيد الثني  

ي بارع ف 
، كما أنه حرف 

 تمثل محور حياته.  فيليكس بومغارتت  كما يتحدث أحدهم عن هواية ما، فإن الساعات بالنسبة إىل 

ي مارتن فراياآلخر هو و 
يك، المصمم الفن  ي العام فيليكس بومغارتت  لـ"أورويرك"، وهو األنا البديلة ل والمؤسس الشر

، وكطالب فنون يدرس 1987. ف 

ي "كلية التصميم والفنون"
؛  - Hochschule fur Gestaltung und Kunst - ف  ب فراي بنجاح العديد من أنواع التعبت  اإلبداعي ن، جر  ي لوست 

ف 

ي ذلك النحت 
 والرسم وتصوير الڨيديو. إال أنه مفتون بشكل خاص بتحديد الزمن والتعبت  عنه عتر العصور. بما ف 

ي  ةأمضيا ساعات طويلة يناقشان الفجو صداقة بي   الرجلي   اللذين وشعان ما نشأت ال
بي   صناعة الساعات، كما كانا يحلمان بها، وبي   تلك النر

ي ابتكار أوىل ساعاتهما؛ وهي ساعة 
ع الرجالن ف  ، شر ي

ي تسعينيات القرن الماض 
المستوحاة بشكل كامل  Aشاهدوها معروضة داخل نوافذ العرض. ف 

ي ُيقرأ الز 
ي قام بصنعها اإلخوة "كامبانوس"، والنر

ق إىل الغرب.  ؛من فيها داخل قوس يستنسخ مسار الشمسمن ساعة الطاولة الليلية النر  من الشر

 فيليكس بومغارتت  يقول 
ً
 أصيال

 
ي "إعالن : "ساعاتنا فريدة من نوعها؛ ألن كل موديل يتطلب جهدا

ي التصميم، وهذا ما يجعلها نادرة وذات قيمة". وف 
ف 

ة لكل موديل من موديالت العالمة: "جئت من عالم حيث الحرية اإلبداعية مارتن فرايإيمان" مشابه يقول  ، الذي يقوم بتصميم الجماليات الممت  

". كاملة، فأنا لم آت من عالم صناعة الساعات، ولهذا  ي تمثل مصدر اإللهام بالنسبة إىلي 
ي الفنية والثقافية هي النر  فإن جميع تجارتر


