
 
Urban Jürgensen- A conexão dinamarquesa-suíça exclusiva revela uma nova coleção na 

Baselworld 2016 

BIEL, Suíça, 16 de março de 2016 /PRNewswire/ -- Hoje, na  Baselworld 2016 Urban Jürgensen 
lança três novos modelos inspirados pelas maiores conquistas tecnológicas da Dinastia Jürgensen, 
cada uma incorporando as técnicas mais refinadas e mais elogiadas da indústria de relojoaria. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, clique 
em: http://www.multivu.com/players/uk/7777151-urban-jurgensen-watches-baselworld/ 

A Coleção Urban Jürgensen atual reflete nossa devoção em Honrar Tradições Atemporais na 
fabricação de relógios artesanais elegantes com uma aura de excelência austera e confiança 
silenciosa que é apreciada por Colecionadores e Eruditos em todo o mundo 

Na Coleção Jürgensen 1745, a Urban Jürgensen está apresentando um novo modelo, Reference 
1741 em Platinum com calendário perpétuo, indicador de ano anterior e fases da lua. O mostrador 
Reference 1741 é feito à mão usando mostrador Grenage e equipado com apliques numerais 
arábicos em ouro branco Urban Jürgensen. A criança do disco lunar envolve mais de 20 operações 
diferentes e o resultado é uma maravilha de trabalho clássico minucioso exclusivo que é raramento 
encontrado em relógios atualmente. 

A Urban Jürgensen também tem o prazer de apresentar a nova Coleção Jules, com dois novos 
modelos, Reference 2240 e 2340. Ambos os modelos compartilham novos entalhes cônicos 
contemporâneos em um design clássico em um estudo curvo convexo e côncavo com um diâmetro 
de 40 mm. Os mostradores desses dois modelos compartilham a tecnologia de acabamento de 
mostradores do 1741, oGrenage artesanal, delicado e que consome tempo. O Reference 2240 vem 
em outro rosa com negro, com numerais arábicos gravados, segundos centralizados e data. O 
Reference 2340 vem em ouro branco, com pequenos segundos, reserva de energia, data e indicador 
de fase da lua. 

Sobre a Urban Jürgensen 

Nosso história se iniciou em 1745 em Copenhague de Jürgen Jürgensen, fundador da dinastia de 
relojoaria que ainda carrega seu nome. O filho de Jürgen, Urban Jürgensen (1776 - 1830), 
rapidamente seguiu as pegadas de seu pai. Após concluir seu estágio em relojoarias extraordinárias 
como Breguet em Paris e Arnold na Inglaterra, Urban eleva a marca Jürgensen a novos patamares. 
Os dois filhos de Urban, Jules-Frederik e Louis Urban, continuam a tradição familiar. Jules estudou 
na Suíça e se mudou para Le Locle, enquanto que seu irmão, Louis, permaneceu a cargo da fábrica 
em Copenhague, dando à empresa raízes em ambos os países, o que tem sido mantido desde 
então. A inovação e excelência da produção da Jürgensen exerceu uma influência tremenda sobre a 
indústria da relojoaria de Le Locle e, de fato, todo o Cantão de Neuchatel, apresentando as técnicas 
mais modernas de todo o mundo. Obviamente, nada disso aconteceu por acidente; em vez disso, 
tem sido o produto de séculos de comprometimento e dedicação às artes. 

Visite-nos em Baselworld : 0.F / Palace 4B 

http://www.urbanjurgensen.com 

http://www.facebook.com/UrbanJurgensen 

http://www.linkedin.com/company/2785991 

Assista-nos em : http://www.youtube.com/channel/UCbdIF-r9rxCKv6yFKQBop4g 

http://www.urbanjurgensen.com/baselworld2016 



CONTATO: Mercedes Gonzalez-Gorbena, mgg@urbanjurgensen.com, +41323651526 

 


