A coleção Polo da Piaget 2019 traz uma nova vibração ao SIHH
O elegante relógio Polo da Piaget representa o lado desportivo e casual da Manufactura Piaget desde
1979, data em que a coleção foi lançada pela primeira vez. Os modelos Polo da Piaget deste ano
capturam a essência da Maison em 2019, injetando, na vitalidade recorrente da coleção, um toque de
cor e uma pitada de brilho.

O sempre contemporâneo Polo da Piaget
O relógio Polo da Piaget foi apresentado há 40 anos e, ao longo desse tempo, a única característica que
define continuamente a coleção é a sua importância para os tempos modernos. No seu lançamento em
1979, tornou-se imediatamente num ícone de estilo com os seus ponteiros dauphine e um mostrador
distintamente marcado por “godrons” horizontais que foram replicados ao longo de toda a bracelete.
Em 2016, o Polo da Piaget surgiu com um visual renovado que atualizou o seu design de marca para o
novo milênio. As proporções delicadas permaneceram, mas com um tamanho de caixa maior e um aro
que combinava formas oblongas e redondas para uma celebração exuberante da estética de assinatura
Piaget. Os clássicos ponteiros dauphine facetados adotaram uma forma mais harmoniosa, trocando
ângulos agudos por curvas mais suaves. O mostrador horizontal e os “godrons” da caixa mudaram-se
para um mostrador guilloché que apresentava uma textura suave.
Seguindo a popularidade do lançamento dos modelos de aço e a aclamada introdução do ouro em 2018
no novo Polo da Piaget, os modelos de 2019 levam com confiança a coleção para outras áreas de
especialização da Maison - o uso de cores e de pedras preciosas.
O Polo Piaget de aço de 42mm vem vestido em tons verdejantes, com um mostrador verde que muda
de tom e intensidade, dependendo do ângulo de luz que atinge a superfície guilloché. Uma bracelete de

pele de crocodilo verde escuro completa o look ton-sur-ton. Num mundo de relógios monocromáticos,
este modelo, limitado a 500 unidades, é um Oásis refrescante para a vista.
Um segundo modelo de 42 mm, agora de ouro vermelho 18k, é apresentado em duas versões de
cravejamento de diamantes. O primeiro apresenta um simples círculo de diamantes de corte brilhante no
aro emblemático, enquanto o segundo é impecavelmente brilhante com o mostrador e o aro totalmente
pavés. Esses modelos vêm com duas braceletes de pele de crocodilo para uma versatilidade máxima;
uma bracelete de um azul sóbrio desencadeia o brilho dos diamantes, enquanto uma bracelete granada
profunda enfatiza o calor da caixa de ouro vermelho.
Os novos modelo Polo da Piaget de 2019 são movidos pelo calibre automático 1110P da Manufactura
Piaget, garantindo um alto nível de desempenho de cronometragem projetado para os nossos tempos
modernos.
O Polo da Piaget 1979 foi inspirado pelo nobre desporto com o mesmo nome e pelo ethos da Sociedade
Piaget que tinha estreitas afinidades com os mundos da arte, da música e do cinema. Essas influências
mantêm-se no novo Polo da Piaget. De noite ou de dia, no trabalho ou em lazer, o Polo da Piaget é a
mais pura articulação do estilo de vida do homem ou da mulher urbana de hoje.

Sobre a Piaget
Foi em La Côte-aux-Fées que Georges-Edouard Piaget abriu a sua primeira oficina, numa quinta da
família, e se dedicou a produzir movimentos de alta-precisão. E foi em 1874 que teve início esta sua,
sempre crescente, reputação. Mas a decisão crucial para o seu futuro foi tomada em 1943, quando a
empresa decidiu registar o nome da marca.
Fiel ao seu espírito empreendedor, a Piaget desenhou e produziu, no fim dos anos 1950, os movimentos
extrafinos que se tornaram uma das assinaturas da Maison e que deixou uma indelével marca na
relojoaria.
Mas a Piaget era também um estilo: um casamento entre o ouro e uma explosão de cores, novas formas,
pedras preciosas e mostradores feitos de pedras ornamentais. Levada pela onda de criatividade de Yves
G. Piaget, a coleção de joalharia cresceu de forma original ocupando a cor um lugar de particular
relevância.
Com mais de 140 anos de história, a sempre ousada marca inovou ao oferecer joias com movimento,
coleções de Haute Joaillerie extravagantes e relógios incríveis que a tornaram numa das mais
prestigiadas marcas de relojoaria-joalharia do mundo.
Para qualquer complemento de informação, é favor contactar Rebeca Planas
(rebeca.planas@piaget.com)

As fotografias em alta-resolução estão disponíveis em https://pressnews.piaget.com
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LEGENDAS
PIAGET POLO
Diâmetro : 42mm
Relógio de ouro vermelho 18K com 56 diamantes corte brilhante
(1.53 quilates)
Mostrador branco, índices de ouro rosa com superluminova
Calibre Piaget 1110P de corda automática
4mm de espessura, 25.58 de diâmetro
Funções: Horas e minutos, segundos no centro, data nas 6 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 50 horas
Frequência: 28’800 vph / 4 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 280

Côtes de Genève circulares, pontes chanfradas, rodas
escovadas, parafusos azuis, brasão gravado no peso
oscilante de ouro cinza ardósia
Bracelete de pele de crocodilo azul com fecho desdobrável de
ouro rosa 18K,
entregue com uma segunda pulseira de pele de crocodilo
castanho mogno
G0A44010

PIAGET POLO
Diâmetro : 42mm
Relógio de ouro vermelho 18K com 56 diamantes corte brilhante
(1.53 quilates)
Mostrador de ouro branco 18K com 496 diamantes corte brilhante
(1.86 quilates), índices de ouro rosa
Calibre Piaget 1110P de corda automática
4mm de espessura, 25.58 de diâmetro
Funções: Horas e minutos, segundos no centro, data nas 6 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 50 horas
Frequência: 28’800 vph / 4 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 280
Côtes de Genève circulares, pontes chanfradas, rodas escovadas,
parafusos azuis, brasão gravado no peso oscilante de ouro cinza
ardósia
Bracelete de pele de crocodilo azul com fecho desdobrável de ouro
rosa 18K,
Entregue com uma segunda pulseira de pele de crocodilo castanho
mogno
G0A44011

PIAGET POLO
Diâmetro : 42mm
Aço inoxidável
Mostrador verde, índices prateados com superluminova
Calibre Piaget 1110P de corda automática
4mm de espessura, 25.58 de diâmetro
Funções: Horas e minutos, segundos no centro, data nas 6 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 50 horas
Frequência: 28’800 vph / 4 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 280

Côtes de Genève circulares, pontes chanfradas, rodas
escovadas, parafusos azuis, brasão gravado no peso
oscilante de ouro cinza ardósia
Bracelete de pele de crocodilo verde com fecho desdobrável
G0A44001

