PRESSEMELDING

Rado True Thinline Nature Collection: Tilbake til naturen

Rado er kjent for sin avant-garde tilnærming
når det kommer til design og materiale, men i
år henter også merket inspirasjon fra naturen.
Den banebrytende sveitsiske urprodusenten
har utvidet sin super slanke True Thinlinekolleksjon med en ny glamorøs hageinspirert
modell.
Ettersom samfunnet stadig blir mer og mer
digitalisert og maskinelt, vender mennesker
seg mer tilbake til naturen for inspirasjon.
Denne trenden førte til et kreativt partnerskap
mellom Rado og Grandi Giardini Italiani. Her
ble krysningen mellom design og natur, samt
de store italienske hagene en viktig
inspirasjonskilde til den nye True Thinline
natur-kolleksjonen.

Etter fjorårets vellykkede introduksjon av
fire høyteknologiske keramiske farger til
True Thinline-kolleksjonen, presenterer
Rado i år denne nydelige grønne klokken.
Skiven er laget av grønn perlemor med en
delikat bladstruktur som er trykket på
undersiden av perlemoren.
Det er også festet gullfargede indekser av
metall på undersiden av safirglasset, noe
som gir effekten av at de svever over
skiven. Uret er konstruert av blank grønn
keramikk og formidler i sin helhet en
jordnær luksus.
I tillegg til sin minimalistiske form og slanke
profil på kun 5 mm, tilbyr dette grønne
blikkfanget alle de samme ytelsene som
Rados andre høyteknologiske keramiske
klokker. I tillegg til å være lett og
allergivennlig, er høyteknologisk keramikk
også kjent for sin utrolige ripebestandighet,
noe som gjør True Thinline til et ideelt
livslangt tilbehør.

PRESSEMELDING

True Thinline
Quartz

Ref. 420.0006.3.091 / Pris 18.550,-*
*Veiledende pris

Movement

ETA 282.002 boosted, quartz, 13 jewels, 2 hands

Case

polished green high-tech ceramic case, monobloc construction
sandblasted titanium case back
yellow gold coloured pvd coated stainless steel crown
curved sapphire crystal
water-resistant to 3 bar (30m)

Dial

green mother of pearl, leaf structure

Hands

yellow gold coloured

Bracelet

3-row polished green high-tech ceramic
titanium 3-fold clasp

Metallisation

yellow gold coloured indexes and Rado logo

Dimensions

39.0 x 43.3 x 5.0 (WxLxH in mm)

