náš tip
Casio do nepohody

Ondřej Berkus
s duší severu
Český nožíř a hodinář s přezdívkou
Papi připravil na zakázku svůj první
chronograf, který se stal zároveň
jeho 21. vyrobenými hodinkami.
Pro jejich 45mm pouzdro zvolil
tentokrát pískovaný titan, který
nádherně doplnil číselníkem
z damascenské oceli. Ta byla
využita i na výrobu nátahového
rotoru kalibru ETA Valjoux 7750,
který byl ručně vyřezán tak,
aby asocioval pohled na pohoří
Beskyd. Odtud také vzešlo přízvisko
modelu „Ski & Mountains“, protože
zákazník je vášnivým lyžařem z této
oblasti. Nádherný je i pletený
milánský náramek z oceli.
Cena: 60 000 Kč
Ondřej Berkus,
www.papi-knives.com

Diamantové nože pro sběratele

Diamonds International Corporation začíná vedle
ruční výroby diamantových šperků a investičních
diamantů zasahovat do sběratelské sféry.
Vybrané diamanty z vlastních dílen a brusíren
této největší české diamantové společnosti
totiž ozdobí speciální edici uměleckých nožů
od Lubomíra Maďariče. Světově proslulý nožířský
mistr používá na své střenky mamutovinu,
slonovinu a nejvzácnější dřeva, které následně
zdobí rytím, tepáním a dalšími technikami.
Čepele z nejušlechtilejších ručně kovaných
damaškových ocelí jsou tak spolehlivé, že
je používají speciální jednotky a bojová
komanda po celém světě, u nás URNA.
S českými misemi byly ručně vyrobené
vojenské nože v Kosovu, Kuvajtu,
Iráku i Afghánistánu. O jejich přesvědčivosti
dostatečně vypovídá to, že například modely
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Epos
v klasickém
střihu

Sportovní hodinky Casio Pro Trek PRW-5100-1ER s dobře
uspořádaným analogově-digitálním displejem jsou
vyrobené v nejvyšší kvalitě a jsou vhodné pro každodenní
použití. Jejich design, robustnost i funkce jsou šité na míru
potřebám lidí, kteří se spoléhají na své hodinky nejen
v rámci každodenního života, ale také za nepříznivých
podmínek. Technologie Tough Solar poskytuje energii pro
napájení hodinek, zatímco
technologie Multiband
6 zaručuje, že je možné
přijímat šest radiových
signálů; funkce
automatického
nastavení ručiček
kontroluje jednou
za hodinu polohu
ruček a podle
potřeby ji
upraví, zatímco
standardní
hybridní
konstrukce Casio
zvyšuje odolnost
hodinkového modulu
vůči nárazům.
Cena: 11 900 Kč
Casio,
www.casio-watch.cz

Tradiční design,
který využil švýcarský
Epos pro svůj model
Sportive 3413, patří k těm
opravdu nesmrtelným.
Jeho 41mm pouzdro z oceli 316L
s jednosměrně otočnou členěnou
lunetu existuje nejenom v černé
variantě, ale také v modré a zelené.
Jasným favoritem je definitivně
exemplář s mechanickým automatickým
strojkem ETA, který disponuje černým
číselníkem doplněným oranžovými detaily.
Vodotěsnost těchto klasických „potápek“ je
200 metrů.
Cena: 14 000 Kč
Hodinářství Brož,
www.leteckehodinky.cz

Falco A a Charón A se raději pro soukromý
sektor vůbec nevyrábějí. Nože budou vyráběny
pouze na zakázku a jejich cena je tedy závislá
na požadavcích sběratele.
Diamonds International
Corporation, www.dic.as

Křídla času Oris

Novinka švýcarské značky Oris nese označení Swiss Hunter
Team PS Edition. Jedná se o ocelové hodinky s mechanickým
strojkem, který disponuje automatickým nátahem. Věnovány
jsou památce letounu Hawker Hunter, který byl v roce 1994
po třiceti letech vyřazen z provozu švýcarské armády. Po vzoru
tradičních leteckých hodinek na číselníku nechybí velké číslice
a masivní dýkovité ručky s luminiscencí.
Cena: 31 900 Kč
Koscom, www.koscom.cz

