O calor radiante da coleção Possession da Piaget no SIHH
2019
A Piaget celebra a mulher de espírito livre através da sua nova coleção de relógios Possession, que apresentam tons
quentes sedutores, magníficos níveis de cravejamento de pedras preciosas e uma nova e espetacular pulseira de ouro
feita à mão.

Mulheres e a arte da coleção Possession
A coleção Possession da Piaget sempre se dirigiu à mulher independente, estando no centro de sua força essencial.
Com o seu aro rotativo, girando livremente mas fixo à volta do mostrador, o relógio ecoa o espírito da mulher que o usa
- em plena liberdade, ancorada apenas pelo seu tempo e a sua vontade.
Em 2018, os cativantes relógios Possession da Piaget surgiram numa profusão de cores, assumindo uma paleta completa
de pulseiras e braceletes coloridas intercambiáveis, bem como excepcionais mostradores de pedras ornamentais tais
como o lápis-lazúli, a cornalina, a turquesa e a malaquita.
Este ano, a coleção é enriquecida com os tons tentadoramente vívidos da cereja. Um quarteto de relógios Possession
da Piaget é apresentado com braceletes de pele de crocodilo rosa-cereja profundo. Dois deles vêm com mostradores
rosa com índices de diamante. Estes têm caixas de ouro rosa 18k e aros rotativos com diamantes, enfatizando o fogo e
brilho do espírito feminino forte. Os modelos de ouro rosa têm 29mm e 34mm de diâmetro.
Os outros dois relógios Possession da Piaget deste quarteto são de ouro branco, com mostradores e caixas totalmente
pavés. Estes resumem o brilho das proezas joalheiras da Maison e o brilhante compromisso em usar as melhores pedras
disponíveis.
Um modelo de alta joalharia de ouro branco mostra ainda os extremos rarefeitos deste savoir-faire interno, apresentando
um mostrador e uma caixa totalmente pavés, e também uma bracelete pavé de diamantes. A bracelete riviera de
diamantes - assim chamada por causa da fluidez das pedras cravejadas uma a uma à mão - é uma especialidade da
Piaget. Apesar do número de diamantes e da complexidade da estrutura de ouro branco subjacente, a bracelete
permanece surpreendentemente flexível, fixando-se ao pulso como uma segunda pele.
Um modelo final da coleção Possession 2019 é comparativamente restringido no que diz respeito ao uso de diamantes,
mas tem um enorme impacto graças ao seu trabalho especializado do ouro, uma habilidade para a qual a Piaget é

historicamente famosa. Uma pulseira toda de malha milanesa texturada à mão é completada por um mostrador de
madrepérola iridescente que complementa o brilho efervescente da malha texturada. Tanto a caixa quanto o aro giratório
icônico são totalmente cravejados de diamantes, formando o acompanhamento perfeito para a requintada pulseira de
ouro trabalhado.

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:

Relógio Possession – 29 mm
Caixa de ouro rosa 18K com 42
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 1.03 quilates),
Mostrador rosa profundo com 11
índices de diamante
(aproximadamente 0.07 quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete de pele de crocodilo rosa
profundo intercambiável com fecho
ardillon banhado a ouro rosa 18K –
Segunda bracelete oferecida
G0A44086

Relógio Possession – 34 mm
Caixa de ouro rosa 18K com 46
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 1.46 quilates),
Mostrador rosa profundo com 11
índices de diamante
(aproximadamente 0.09 quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete de pele de crocodilo rosa
profundo intercambiável com fecho
ardillon banhado a ouro rosa 18K –
Segunda bracelete oferecida
G0A44096

Relógio Possession – 29 mm
Caixa de ouro branco 18K com 162
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 1.55 quilates),
Mostrador pavé com 142 diamantes
(aproximadamente 0.75 quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete de pele de crocodilo rosaprofundo intercambiável com fecho
ardillon de aço inoxidável –
Segunda bracelete de pele de crocodilo
oferecida
G0A44098

Relógio Possession – 34 mm
Caixa de ouro branco 18K com 181
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 2.11 quilates),
mostrador pavé com 239 diamantes
(aproximadamente 1.22 quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete de pele de crocodilo rosaprofundo intercambiável com fecho
ardillon de aço inoxidável –
Segunda bracelete de pele de crocodilo
oferecida
G0A44099

Relógio Possession – 29 mm
Caixa de ouro branco 18K com 162
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 1.55 quilates),
Mostrador pavé com 142 diamantes
(aproximadamente 0.75 quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete pavé com 317 diamantes corte
brilhante (aproximadamente 8.87 quilates)
G0A44083

Relógio Pulseira Possession – 29 mm

Caixa de ouro rosa 18K com 162
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 1.55 quilates),
Mostrador de madrepérola com 11 índices
de diamante (aproximadamente 0.07
quilates)
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
56P
Bracelete de malha milanesa de ouro 18K
texturado
G0A44069
À venda exclusivamente nas boutiques
Piaget

Modelo usando o relógio
Possession G0A44069

pulseira

