PRESSEMELDING

OPPNÅ ATTITUDE
DET ER RIKDOMMEN AV DIN FORTID
SOM SKAPER STYRKEN FOR DIN FREMTID
Fordi vår fremtid er skrevet ut fra vår fortid, feirer vi 125 år med Wengers historie ved å
stige enda høyere. Du er vår nåtid, vår fremtid - og denne klokken ligner deg. En klokke
for hvert øyeblikk.
Attitude Chrono Special Edition-klokken symboliserer en bestemt, modig ånd, friheten til
å gjøre ditt valg, en verden med alle muligheter - den som står rett foran deg. Hva er
dine drømmer, dine planer?
Wenger har valgt sin nye modell Attitude Chrono Vertical for å avdekke dagens trender
på sin tidsfornemmelse. Skapt helt av stål, fra esken til stroppen, viser Attitude Chrono
Special Edition på en enkel måte nyansene av svart, fargen av går, i dag og i morgen.
En solid klokke takket være metallisk titannitridbelegg. Den svarte urskiven viser en
vertikal kronograf med 30 minutters og 1/10 røde sekundertellere. For å markere
merkedagen, viser de arabiske tallene 1, 2 og 5 samt sekundtelleren det røde av
Wenger. Bagsiden av esken er inngravert med 125-årsdagen logoen.
OPPNÅ ATTITUDE
For å ta et skritt tilbake, må du stige til nye høyder. Klar for en vertikal stigning, en
stigning av de høyeste tårnene i verden fra Dubai til Shanghai, fra Paris til Sydney. Fra
høyden, se hvor langt du har kommet og oppdag fremfor alt hvor horisonten din er. På
håndleddet ditt, for å måle dine prestasjoner, marker tiden - Attitude Chrono Special
Edition-klokken.
Klokken din i dag og i morgen.
WENGER, MITT ATTITUDE!

Wenger – Attitude Chrono Edition Spécial

Ref. 01.1543.125
Urkasse: Polert rustfritt stål belagt med svart PVD - 44 mm i diameter
Urkrans: Polert rustfritt stål belagt med svart med tachymeter
Urverk: Ronda 3540D – vertikal kronograf
Urskive: Matt svart med 1-2-5 røde tallmarkeringer.
Rem: Rustfritt stål lenke med PVD – børstet og polert.
Vanntetthet: 10 ATM / 100 m
Swiss made
3 års garanti

Kontakt for ytterligere informasjon (media): Montis Nordic AS
T. +47 33 12 50 00
post@montis.no

Om Wenger
Dynamisk, moderne og hjemme i verdens byer - men alltid med sine tradisjonelle
sveitsiske røtter i tankene. I 2018 feirer Wenger-merket 125 år som virksomhet og kan
se tilbake på en begivenhetsrik historie. Grunnlagt i nærheten av Delémont i kantonen
Jura i 1893, var selskapet - sammen med Victorinox - en av de to eksklusive
produsenter av den verdensberømte sveitsiske armékniven. Eid av Victorinox siden
2005, produserer og distribuerer merket i dag klokker og bagasje til forretningsreisende
og private reisende. Wengers produkter er pålitelige, funksjonelle og veldesignet, og de
fanger tidenes ånd. De er designet for folk som reiser mye og vil derfor stole på et
sveitsisk merke.
Wenger klokker
Den beste sveitsiske-kvaliteten til den mest fornuftige prisen. Wenger klokker er
designet for å imøtekomme rekkevidden av dagens storbysmote fra den mest klassiske
stil, mot den mest populære vintage preg, toppet med det mest sporty utseende. Hvert
design gjenspeiler synlig og merkbar oppmerksomhet til den minste detalj. Det brede
spekteret av trehånds modeller og kronografer er vanntett opp til 200M20 ATM.
Wenger er streng i sin bruk av eksklusive sveitsiske kvartsbevegelser, samt materialer
av høy kvalitet som ekte skinn, rustfritt stål med PVD-finish og robust safirbelagt
krystall. Wenger tilbyr også en tre års garanti for hver klokke, som gjør Wenger klokker
til en ekte sveitsisk kompis å nyte en dynamisk livsstil med.

