RAYMOND WEIL; «The music inspired watchmaker»
Musikk og kunst er for Raymond Weil det tanker og idéer er for menneskeheten; en utømmelig kilde
til inspirasjon og kreativitet. Denne inspirasjonen gir selskapet både styrke og karakter, og har ført til
internasjonale partnerskap med kjente artister, musikk-merker, konsertarenaer, stiftelser og andre
likesinnede partnere. En del av årets flotte nyheter har også musikk som bakteppe;

Baselnyheter 2018:
•

•

•

•
•

Freelancer AC / DC Limited Edition klokke, med kun 3000 nummererte eksemplarer. Klokken
er en hyllest til legendariske Rock and Roll Hall of Famers, AC / DC. Den har en diameter på
42 mm og har in-house-urverket, calibre RW1212. Veiledende pris kr 19.990,-.
Marshall; en hyllest til det britiske forsterker- og høyttalerselskapet, kjent for å bli brukt av
de mest ikoniske musikerne fra alle tider. Den nye Marshall Limited Edition (1000
eksemplarer), er 43 mm i diameter, og har en maskulin estetikk, samtidig som den
opprettholder den tidløse appellen. Veiledende pris kr 14.990,-.
En tøff og særegen Freelancer Skeleton modell med åpen urskive hvor du kan se det flotte
Calibre RW1212 urverket. Klokken er 42 mm i diameter og kommer i tre ulike utgaver.
Veiledende pris fra kr 25.490,-.
En nydelig blå Maestro med en mørk blå urskive og en delikat bølge-lignende dekorasjon.
Veiledende pris fra kr 11.990,-.
Freelancer til dame i 34 mm. Veiledende pris fra kr 10.490,-.

Flere av årets nyheter har deres nye in-house urverk, RW1212. Dette har Raymond Weil laget i
samarbeid med Sellita. Det er designet og utviklet av Raymond Weils egen forsknings- og
utviklingsavdeling, og produsert på Sellitas fabrikk i Jura-fjellene. Gjennom åpningen på skiven ved
klokken seks, kan man beundre urverket og den karakteristiske broen som knytter sammen verkets
deler. Designen leder tankene til de svært ettertraktede tourbillon-verkene.

Raymond Weil er stolt sponsor og offisiell «timekeeper» for OverOslo
OverOslo har etablert seg som en fast forsommer-tradisjon i hovedstaden. Med den fantastiske
utsikten fra Grefsenkollen som bakteppe frister festivalen med kjente artister fra både inn- og utland.
Blant årets artister gleder vi oss ekstra til bl.a Sigrid, Stargate, Veronica Maggio og Rag’n’Bone man.
OverOslo er den perfekte arena for å feire lyse netter, vår flotte hovedstad og fantastisk musikk!

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.
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