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Pohlédnu do 
okna…

Je chladný sváteční den.

Náhle začne moje srdce tikat, 
s každým úderem rychleji.

Protože tam za sklem,
spatřím hodinky.
Mistrovské dílo.

Mé vysněné.

Je to osud?
Jsou to diamanty?

Kdo ví, kde začíná láska.

S kabátem těsně zapnutým,
s tváří nalepenou na skle,
upřeně hledím a šeptám...

To tebe chci.



Seamaster Diver 300M z edice 007 
jsou hodinky, které nosí James Bond ve 
filmu Není čas zemřít. Mají odlehčenou 
konstrukci z titanu třídy 2, vintage 
barvy a detaily inspirované špionážní 
tématikou. To z nich dělá nejvíc cool 
dárek těchto svátků.

Preferuji dobrodružství

VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
Splňte si přání



Preferuji sofistikovanost
Hodinky De Ville Trésor Small Seconds 
s oslnivým pouzdrem z 18karátového zlata 
Sedna™ a klenutým vínovým ciferníkem 
jsou ukázkou noblesy. Nádech elegance 
dodává hodinkám propracovaný sub-
číselník a jejich vnitřní mechanismus se 
postará o špičkovou přesnost, která nemá 
konkurenci.



Preferuji Měsíc
Speedmaster Moonwatch Master 
Chronometer neznají hranice. Hodinky, 
které zažily přistání na povrchu Měsíce 
si získaly respekt mezi astronauty.       
V současné aktualizované verzi nabízí 
úžasný design z 18karátového zlata 
Sedna™, řadu historických odkazů     
a nejpokročilejší strojek na Zemi.



Preferuji oceán
Hodinky Seamaster Aqua Terra se 
nikdy neobejdou bez vln. Vedle 
pouzdra a náramku z oceli          
a 18karátového zlata Sedna™ 
nabízí zvlněný achátově šedý 
číselník s indexy ve tvaru loďky 
a průzor s datumovkou.



Preferuji tradici
De Ville Prestige s ukazatelem rezervy 
nátahu jsou dokonalým příkladem 
moderní hodinářské výroby značky 
OMEGA. Hodinky jsou vyrobeny         
z oceli a 18karátového červeného 
zlata, mají mimostřednou sekundovou 
ručku a jejich číselník v odstínu stříbrné 
slonové kosti připomíná vzor hedvábí.



Preferuji diamanty
OMEGA Trésor proměnily výrobu 
dámských hodinek a pozvedly ji na 
novou úroveň krásy. Hodinky mají 
pouzdro z oceli s diamanty podél 
bočních křivek, hnědý paprskovitý 
číselník, ručky a římské číslice          
v úžasném odstínu zlaté barvy 
Moonshine™.





Líbí se mi tyto...
Je to silná touha.

Budu počítat dny,
a dokonce i minuty.

Než vás zase spatřím,
tentokrát v té známé červené tašce.






