PRESSEMELDING MAI 2018 - Von Doren lanserer ny stormester.
Det norske klokkemerket Von Doren er i vinden for tiden og lanserte nylig sitt nye
automatiske flaggskip; Grandmaster Mark II.
Det er ikke hver dag det lanseres en ny mekanisk klokke med norske røtter og det er heller ikke hver
dag den tidligere filmskaperen Øyvind Von Doren, Kjent fra bl.a filmene om Magnus Carlsen,
presenterer sitt nye mesterverk: Grandmaster Mark II.
Klokken kommer i to utgaver; Open Heart, limitert til kun 200 eksemplarer og Traditional Dial i kun
300 eksemplarer. Begge utgavene er “Swiss Made”.
“Grandmaster Mark II er inspirert av den enorme innsats og styrke som kreves av en sjakkspiller for å
oppnå tittelen Stormester - eller Grandmaster sier Von Doren. Jeg er selv en stor sjakkentusiast”
Von Doren høster mye internasjonal ros og omtale.. Nylig ble Grandmaster klokken omtalt som et
dressklokke-mesterverk av et internasjonalt klokke-nettsted. Den fikk også mye ros under årets Baselmesse i Sveits.
Under den prestisjefylte turneringen “The Wimbledon of Chess”, - Tata Steel Chess i Holland i januar
ble de tre beste beæret med hver sin Grandmaster klokke og således de første eiere av klokken.
Magnus Carlsen vant turneringen og hollandske Anish Giri kom på andre plass. Giri ble så
begeistret at han til og med brukte begge Grandmaster klokkene sine under avslutningsseremonien.
Von Doren støtter unge norske talenter og har nylig inngått ambassadøravtale med Juniorverdensmester i sjakk, Aryan Tari og Porsche-Cup sjåfør Marius Nakken.
Det norske klokkemerket Von Doren har på bare to år rukket å lansere hele 5 modellserier som føres
av 16 norske urmakere. I tillegg har de også rukket å åpne sin egen Flagship Store, som eneste
klokkemerke i Norge. Brand storen ligger på Frogner i Oslo.
Von Doren er stiftet av klokkeentusiast og tidligere filmskaper Øyvind Von Doren Asbjørnsen.
“Helt siden jeg fikk min oldefars sveitsiske klokke som barn har jeg drømt om å skape en
klokke for likesinnede – en klokke til individualister i begrenset opplag som et fåtall kan eie.”
Klokken har en helpolert, avrundet kasse i stål. Under det flotte buede safirglasset ser man en unik
skive med “Open Heart” som byr på innsyn til urverket. Den sølvhvite skiven har et guilloché-mønster
samt hevede indekser som gir et raffinert uttrykk og helhet. Klassisk eleganse med et hint av vintage.
Merkets logo er forøvrig en variasjon av runen Jera som betyr årets 12 måneder, innhøsting og
suksess. I år som i 2017 er Von Doren samarbeidspartner for Norway Chess turneringen.
Veil. pris for Open Heart er 18 900,- og for Traditional Dial; 17 200,-

For mer informasjon kontakt:
Øyvind Von Doren Asbjørnsen
E-post: vondoren@vondoren.com Tlf: +47 913 47 044

chess_lineup.jpg

closeup.jpg

oyvind-von-doren-asbjornsen2-…

shadow_concept.jpg

1 af 1

ClosingCeremony-20.JPG

