
De 1010 Timekeeper limited edition is hier… en
doet de tijd even stilstaan



Bunnik, 20 juni 2018 – Maison Caran d’Ache onthult de 1010 Timekeeper
limited edition, een combinatie van Haute Ecriture en luxueuze uurwerken.
Met deze tijdloze limited edition brengt het Zwitserse Maison een ode aan
wijzerplaten, die de ware aard van bijzondere uurwerken prijsgeven.

De 1010 Timekeeper: waar Haute Ecriture en luxe horloges samenkomen 



De 1010-collectie van Maison Caran d’Ache combineert Haute Ecriture met luxueuze

uurwerken: twee kunsten die onlosmakelijk zijn verbonden met de Zwitserse cultuur en die

staan voor vindingrijkheid en technische virtuositeit. De 1010 Timekeeper limited edition is het

product van twee jaar aan onderzoek en ontwikkeling door Zwitserse horlogemakers en is, tien

jaar na het verschijnen van de 1010 Chrono limited edition, de twee toevoeging aan de 1010-

collectie. Het is een ode aan tijdloze wijzerplaten; een Haute Ecriture-reis naar de wereld van

luxe horloges.

Een limited edition die de schoonheid van horloge fabricage vertegenwoordigt

De specialisten van Maison Caran d’Ache gingen de uitdaging aan om het complexe ontwerp

van een wijzerplaat om te zetten een cilindervorm. Daarbij kwamen verschillende aspecten van

de exclusieve kennis van de vaklui aan bod, zoals guillocheren, graveren, handmatig polijsten,

vernissen en PVD-afwerking. In totaal zijn er 72 elementen tot op de millimeter precies en in

lagen gemonteerd in de met zilver en rhodium bedekte body. De stalen wijzers, blauw getint

door een warmtebehandeling, lijken te draaien om hun as. Het uiteinde van een van de wijzers

is rood van kleur: een subtiele verwijzing naar de karakteristieke kleur van het Caran d’Ache-

logo. Het verstrijken van de tijd wordt gesymboliseerd door romeinse cijfers; een door de

maanstand geïnspireerd venster, zoals je dat op bijzondere uurwerken ziet, onthult het

inktpatroon. De clip op de schrijfwaren is geïnspireerd op het design van Dauphine-wijzers. In

de 18-karaat gouden, met rhodium bedekte punt staan sierlijk de 1010 wijzers gegraveerd. 



Speciaal ontworpen elementen

Een zwart laqué cassette, dat doet denken aan een horloge doos, beschermt de 1010 Timekeeper

tegen de tand des tijds. De tijdloze pennen worden geleverd met twee met zilver en rhodium

bedekte doppen, gegraveerd met een unieke ‘1 in 500 pieces’-tekst. Men kan dus ieder moment

de look van de pen veranderen door de dop te wisselen.  Qua ontwerp doet één van de doppen

denken aan een geschakeld horlogebandje en de ander aan een horlogekroon. Aan de

binnenkant van het doosje is speciaal voor deze limited edition een inktflacon  gemaakt.



De schrijfwaren uit de 1010 Timekeeper-collectie zijn beschikbaar als vulpen en roller pen en

zijn in hun geheel ontworpen en vervaardigd in de Maison Caran d’Ache workshop in Genève.

De adviesprijs van de vulpen is 9.900 euro en de roller pen heeft een adviesprijs van 8.900 euro.

De collectie is vanaf half mei beschikbaar in geselecteerde verkooppunten, Caran d’Ache

boutiques en de eBoutique.

Kenmerken

https://store.carandache.com/nl/en/


Verkrijgbaar als vul- en roller pen

500 stuks beschikbaar van elk

Dop van beide pennen is gegraveerd met unieke ‘1 in 500 pieces’ tekst

Schrijfsystemen:

1. Vulpen: wordt geleverd met een speciaal ontworpen inktpotje

2. Roller pen

Penpunt breedte: medium.  Fijn en breed op aanvraag beschikbaar.  

###

Over Caran d’Ache

Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,

kunstenaar benodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf;

inmiddels wordt het bedrijf onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie.

Het merk staat bekend om het elegante ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en

technische kennis. Alle materialen – van potloden en pennen tot en met inkt en accessoires –

worden in Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De producten zijn

onder te verdelen in drie categorieën: hoogwaardige schrijfinstrumenten, life style schrijfwaren

en gepersonaliseerde pennen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen. Op

het hoofdkantoor en fabriek in Genève werken ongeveer 280 werknemers. Kijk voor meer

informatie op www.carandache.com.
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OVER CARAN D'ACHE (NL)

Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,
kunstbenodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf; inmiddels wordt het bedrijf
onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie. Het merk staat bekend om het elegante
ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en technische kennis. Alle materialen – van potloden en pennen
tot en met inkt en accessoires – worden in Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De
producten zijn onder te verdelen in drie categorieën: hoogwaardig schrijfgerei, kantoorbenodigdheden en
gepersonaliseerde artikelen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen en heeft drie
gespecialiseerde winkels: twee in Genève en een in Zürich. Op het hoofdkantoor in Genève werken ongeveer
280 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.
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