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Czas w stylu retro 

Najnowsze modele zegarków Atlantic dla kobiet i mężczyzn 

Szwajcarska marka Atlantic, która od 128 lat oddaje w nasze ręce niezawodne zegarki,  
właśnie poszerza portfolio produktów z linii Super De Luxe, wprowadzając kolejny model 
czasomierza nawiązujący wzornictwem do stylu retro. Atlantic sięgając po swój design 
sprzed pięciu dekad, nadaje zegarkom nową duszę, jednocześnie idealnie wpisując się  
z designem produktów w najnowsze trendy w modzie! 

Najnowsza linia czasomierzy Super De Luxe, która pojawiła się 
w sprzedaży wiosną tego roku wzornictwem nawiązuje do 
historycznego modelu Atlantic z lat 60-tych. Na nowych 
czasomierzach pojawiło się dawne logo marki, co  
w połączeniu z eleganckim designem z pewnością przypadnie 
do gustu wielbicielom klasycznych dodatków. Jeden z modeli 
Atlantic Super De Luxe, który właśnie wszedł do sprzedaży  
dostępny jest w granatowo-złotej kolorystyce. Ten niezwykle 
elegancki zegarek (jak również i pozostałe modele z linii), 
wyposażony jest w rzadko spotykane wypukłe, najtrwalsze na 
rynku szafirowe szkło. Unikatowy kształt szkła nadaje całej linii 
wyjątkowy charakterystyczny styl retro, tak rozpoznawalny  
w zegarkach Atantic z dawnych lat. 

Pod tarczą zegarka z retro kolekcji kryje się niezawodny, 

szwajcarski mechanizm kwarcowy. Wodoszczelność 

czasomierza utrzymana jest na poziomie 50m czyli 5 ATM, co 

pozwala na krótkotrwały kontakt z wodą.  

 

W kolekcji zegarków Super De Luxe 

poszczególne modele występują  w różnych 

wersjach kolorystycznych kopert i tarcz 

(złoty, srebrny, czarny). Znajdziemy tu 

również czasomierze na paskach z wysokiej 

jakości skóry oraz na delikatnych 

bransoletach o bardzo drobnym splocie.  

Zegarki Atlantic Super De Luxe, które mimo, 
że zostały stworzone z myślą o mężczyznach 
- pięknie prezentują się również na 
damskich nadgarstkach. 
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Najnowszy model Atlantic Super De Luxe dostępny jest już w sprzedaży w salonach Time 

Trend w całej Polsce. 

Cena: 1745 PLN. 

 

 

 

Zachęcamy do śledzenia profilu marki na Facebooku:  

www.facebook.com/AtlanticWatchPolska 

Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Woubishet 

Tel. 690 807 300 

email: ola.woubishet@tailormadepr.pl 

 

Atlantic to marka zegarków założona w 1888 roku, która łączy najlepsze cechy szwajcarskiego 

zegarmistrzostwa i klasyczny design z najnowocześniejszymi osiągnięciami w dziedzinie 

produkcji czasomierzy. Elegancja, dbanie o każdy detal oraz przywiązanie do tradycji powodują, 

że marka jest bardzo dobrze rozpoznawalna zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.  

W ofercie szwajcarskiego producenta dostępne są damskie i męskie modele zegarków, które 

można dopasować do różnych strojów – od klasycznych, poprzez eleganckie, a na sportowych 

kończąc. Ambasadorem marki Atlantic niezmiennie od 2007 roku jest znany kierowca rajdowy 

Krzysztof Hołowczyc. 
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