RELÓGIOS

KLOKERS
A klokers fabrica relógios e acessórios
intercambiáveis a um preço acessível. A
meio caminho entre a relojoaria, a moda
e o design, a marca é voltada para aqueles
que enxergam a padronização de estilos
e de formas como uma desvantagem da
originalidade e da criatividade
Por Carlos E. Barretti

A

marca klokers é bastante recente, principalmente
para os padrões da indústria relojoeira. Criada em
Annecy, na França, em 2014, nasceu de um encontro entre Nicolas Boutherin e Richard Piras, que compar tilhavam a mesma visão e conceito de relojoaria e buscavam
alguma coisa que fugisse dos padrões já estabelecidos. A
ideia básica era oferecer algo inovador, com qualidade, baixo custo e ao mesmo tempo diferente para atrair a atenção
de um mercado já abarrotado com muitas marcas.
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e curvado, como nos modelos antigos, por isso talvez, apesar
de bem moderno, o look dos Klokers chega a ser vintage,
principalmente dos modelos da linha Klok 08 que, com seus
39 mm de diâmetro, nos trazem à mente os relógios da década de 1960.
O mais interessante é que, nessas duas linhas, existe uma
enorme variedade de opções e combinações possíveis. Desde o acabamento da caixa de polímero ou de aço inoxidável,
que pode vir com ou sem a aplicação de PVD na cor de
ouro rosa, às diferentes opções de cor para o ponto central,
onde está fixado o eixo ver tical e também para o mostrador,
ou ainda as inúmeras variações possíveis de pulseira, que
pode ser de couro, metálica ou em náilon, finalizando pelo
próprio modo de utilização e posicionamento dos relógios,
que podem ser colocados no pulso, no bolso do paletó, na
mesa, pendurados no bolso da calça ou até ao redor do pescoço. Isso para não mencionar as diversas combinações de
cores e granulações do couro das pulseiras.

A klokers oferece duas linhas de relógios que se diferenciam
apenas pelo tamanho de suas caixas: a família Klok 01 tem
modelos com caixas maiores, de 44 mm de diâmetro por
11,5 mm de altura, e a linha Klok 08 traz caixas de 39 mm de
diâmetro por 10 mm de altura.

Como as caixas dos relógios são presas às correias e aos
acessórios por meio de um sistema patenteado de fixação
(a chave klokers, um botão posicionado às 8 horas), que
libera a caixa do relógio de sua base e torna todos os produ-

A diferença para um relógio “normal” é grande. À primeira
vista os klokers lembram aquelas réguas calculadoras, muito
comuns nos anos 1970, repletas de algarismos e de aparência complexa, mas os relógios em si são bem simples,
utilizam movimento suíço a quar tzo fabricado pela Ronda
e não usam ponteiros... Sim, sem ponteiros! As horas e os
minutos são indicados por discos que ficam ao redor de um
ponto central. O primeiro disco, mais próximo a esse ponto
central, indica os segundos; o segundo disco serve para a
indicação dos minutos; e o terceiro, posicionado na par te
mais externa do mostrador, indica as horas. No lugar dos
ponteiros existe apenas uma marcação em um eixo ver tical
fixo posicionado às 12 horas. Conforme os algarismos dos
discos passam sob esta marcação, você pode ler as horas, os
minutos e os segundos. O visor é de polímero transparente
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O RELÓGIO KLOK 01 RECEBE O PRÊMIO
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019
Enquanto a klokers lançava diversos produtos
novos no segundo semestre de 2018, seu emblemático relógio Klok-01 foi recompensado em
uma das mais prestigiadas competições internacionais de design. No dia 23 de novembro, o júri
escolheu os vencedores e revelou seus nomes.
A klokers estava entre eles e recebeu o German
Design Award 2019 na categoria Excellent Product Design/Luxury Goods.
tos da marca independentes, compatíveis e intercambiáveis,
as combinações de caixas de relógios, pulseiras, acessórios,
materiais, cores etc. são infinitas. Esse conceito permite que
cada usuário crie seu próprio visual, diferente e adaptado ao
seu gosto em par ticular.
Segundo a própria marca, “O usuário se torna um cocriador.
O klokers é dirigido aos criativos, curiosos, fazedores, está lá
para ajudar, não para direcionar : a escolha é deles”.
Os preços também são um atrativo — os modelos vão de
€ 309, que é o custo apenas da caixa em aço inoxidável do
modelo Klok 08, sem pulseira, até € 528 para um conjunto
de caixa mais três acessórios do Klok 01.

Este prêmio, atribuído por um júri de especialistas em design, homenageia produtos com um
desenho único e diferenciado, que representem
uma contribuição pioneira para o panorama de
design alemão e internacional.

FICHA TÉCNICA
KLOKERS
KLOK 01 E KLOK 02
RELÓGIO
Modelos: Klok 01 e Klok 02
Material da caixa: polímero, aço inoxidável ou aço inoxidável
com PVD em ouro rosa
Dimensões: 44 mm de diâmetro por 11,5 mm de altura para
a linha Klok 01 e 39 mm de diâmetro por 10 mm de altura
para a linha Klok 08
Mostrador: três discos indicam, através de um eixo central
fixo, os segundos, os minutos e as horas, respectivamente
Visor: curvado, em polímero transparente
Pulseira: couro, metal ou náilon
MOVIMENTO
Calibre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dimensões: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Funções: indicação de horas, minutos e segundos
Duração da bateria: aproximadamente XXXXXXXXXX
Número de rubis: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Infelizmente os relógios da klokers ainda não estão disponíveis no Brasil, onde a marca não é representada oficialmente,
mas fica aqui uma sugestão bastante diferente para a sua
próxima viagem ao exterior.

KLOK 01 E KLOK 08
Preços sugeridos na E uropa: de € 309 para a caixa do mo delo K lok 08 em aço inoxidável ( sem pulseira ) até € 528 para
um conjunto do K lok 01, com caixa mais três acessórios
www.klokers.com

Baixe o leitor de QR Code
e acesse o link.
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