FREELANCER CALIBRE RW1212
RAYMOND WEIL PRESENTERER CALIBRE RW1212, SITT FØRSTE EGENUTVIKLEDE VERK

“Calibre RW1212 er en hyllest til nåtiden og et symbol på fremtiden. Navnet spiller på
postnummeret vårt her i Sveits: 1212 er Genève-forstaden Grand-Lancy. Det
symboliserer veien dit vi er i dag, samt den åpne holdningen vi møter urmakerbransjen
med. Dette er vårt første egenutviklede verk og et resultat av vårt partnerskap med
den sveitsiske verk-produsenten Sellita”, uttaler Elie Bernheim, administrerende direktør
hos Raymond Weil.

VIRTUOS PRESISJON
I godt selskap med de fremste innen sveitsisk klokkeproduksjon, går Raymond Weil et
skritt videre og lanserer et nytt verk i samarbeid med Sellita. Det eksklusive verket er
designet og utviklet av Raymond Weils egen forsknings- og utviklingsavdeling, og
produsert på Sellitas fabrikk i Le Crêt-du-Locle i Jura-fjellene. På klokken er det plassert
klokken seks, og kan beundres gjennom en åpning i skiven der man ser den
karakteristiske broen som knytter sammen verkets deler. Designen leder tankene til de
svært ettertraktede tourbillon-verkene.
De to viserne på Freelancer “Calibre RW1212” er plassert på en forseggjort skive med
god lesbarhet.
Forsknings- og utviklingsavdelingen brukte 18 måneder å utvikle verket og designe
skiven slik at det skulle fremkomme på en elegant måte. Det er plassert i en stålkasse
med diameter 42,5 mm, er selvtrekkende, har 38 timers gangreserve, og slår med en
frekvens på 28.800 pr time.

Freelancer “Calibre RW1212” kommer i flere varianter, med sølv eller sort skive, med
skinnrem eller stållenke.
Som Elie Bernheim konstaterer: “Introduksjonen av dette egenutviklede verket

aktualiserer vårt slagord ‘PRECISION MOVEMENTS’ som først ble introdusert i en
kampanje fra 1994. Kampanjen ble svært vellykket, og vant en rekke priser. Slagordet
setter fokus på presisjonen som vi verdsetter så høyt og alltid strekker oss etter å
forbedre. Det gjør at ingen detalj blir oversett og gir oss en vedvarende respekt for

urmakerekspertise og talent. Det tydeliggjør filosofien som driver oss og verdsetter alle
de som hver dag bidrar til å gjøre Raymond Weil til en innovativ og kreativ bedrift.”
RAYMOND WEIL
Raymond Weil er en uavhengig, familie-eid, sveitsisk klokkeprodusent, noe som er
ganske unikt i en verden der stadig flere produsenter inngår i store konglomerater.
Selskapet har stor sans for detaljer, og legger mye av sin sjel i hver eneste av
modellene sine. Det ble grunnlagt i 1976, og ledes nå av Elie Bernheim, barnebarnet
til grunnleggeren som gav sitt navn til selskapet.
Med mer enn 40 års erfaring jobber Raymond Weil etter strenge sveitsiske standarder
utviklet gjennom århundrer. Presisjon, kvalitet, pålitelighet og de beste materialene
vektlegges i en filosofi som gjør merket fortjent til den ettertraktede «Swiss made»merkelappen.

FREELANCER
TECHNICAL DESCRIPTION
2780-ST-20001
Movement

Mechanical self-winding in-house movement, with visible balance
wheel – RW1212

Power-Reserve

38 hours

Jewels

27

Functions

Central hours, minutes

Case

Round – Steel
Diameter: 42.5mm
Thickness: 10.6mm

Crown

Steel – screwed and fluted with RW monogram

Crystal

Sapphire crystal with dual-sided antiglare treatment

Dial

Black galvanic with large opening at 6 o’clock

Hands

Steel type, barrel-shaped, enhanced with white Super-Luminova®

Case back

Screw down, with sapphire crystal

Bracelet

Stainless steel with folding RW steel clasp, double push-button
security system

Water resistance

10 ATM
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