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Voor onmiddellijke publicatie 
 
 

Een exclusieve limited edition:  
De Classic Worldtimer Manufacture hult zich in roségoud  

 
De Classic Worldtimer Manufacture, een iconisch model van Frederique Constant, is voor 
het eerst uitgevoerd met een 18-karaats roségouden horlogekast en heeft een gelimiteerde 
oplage van slechts 88 stuks. Speciaal voor de gelegenheid is dit collector uurwerk 
uitgevoerd met een exclusieve, moderne wijzerplaat voor de frequente reiziger.  
 
Succes is geen toeval. Successen in de horlogerie zijn het resultaat van een combinatie van 
factoren die door Frederique Constant al meer dan 30 jaar wordem gefinetuned. Eerste 
factor: een nuttige complicatie. In dit opzicht is de mogelijkheid om de wereldtijd permanent 
te tonen een onmiskenbare troef voor degenen die reizen of werken in een internationale 
omgeving.  
 
Tweede factor: gebruikscomfort.  Voor een alledaags horloge moet alles zo zijn ontworpen 
dat het horloge en zijn complicatie snel en intuïtief kunnen worden ingesteld, zonder kans 
op fouten.   
 
Derde factor: het uurwerk. De factor die door verzamelaars het meest wordt gewaardeerd, 
krijgt een aanzienlijke waarde als deze wordt bestempeld als “Manufacture”. Frederique 
Constant heeft een volledig geïntegreerde productie en heeft al 29 kalibers op de markt 
gebracht die allemaal ontwikkeld, geproduceerd, geassembleerd en geïnspecteerd zijn in de 
ateliers van het merk.  
 
En tot slot factor nummer vier: het design. Het pure, klassieke en tijdloze karakter van een 
uurwerk biedt een paspoort waarmee het door de trends en decennia heen reist. Frederique 
Constant staat vanaf het begin af aan voor Zwitserse elegantie.  
 
Een ‘Classic’ met een toepasselijke naam 
 
De nieuwe Classic Worldtimer Manufacture illustreert deze subtiele balans. Het uurwerk 
verscheen bijna 10 jaar geleden in de collecties van Frederique Constant. De technische, 
esthetische en praktische balans van het model sprak liefhebbers van horloges over de 
hele wereld onmiddellijk aan. Binnen een paar jaar is de Classic Worldtimer Manufacture 
één van de belangrijkste horloges van Frederique Constant geworden.  
 
  



 

Een limited edition die geschiedenis gaat schrijven 
 
De versie die vandaag wordt onthuld is bestemd voor veeleisende verzamelaars. Naast de 
balans die het uurwerk belichaamt, onderscheidt de nieuwe Classic Worldtimer 
Manufacture zich door zijn 18-karaats roségouden kast en een beperkte oplage van slechts 
88 stuks. Een dergelijke kostbaarheid is zeldzaam voor Frederique Constant. Het is 
overigens de eerste keer in de geschiedenis van de manufacture dat zo’n horlogekast voor 
dit uurwerk wordt aangeboden.  
 
Een geraffineerde look 
 
Voor deze nieuwste versie heeft Frederique Constant gekozen voor een intens blauwe 
wijzerplaat, in de kleur van de oceaan, die prachtig past bij de prestigieuze roségouden 
horlogekast. De continenten rijzen op uit de wijzerplaat, in een antracietgrijs reliëf met 
uiterst nauwkeurig geciseleerde contouren.  
 
De datumteller bij 6 uur is versierd met een zonnig guilloché dessin, een traditionele 
afwerking van geraffineerde horloge-expertise. Het uurwerk telt vier wijzers die perfect 
zijn aangepast aan de roségouden kleur. De uur- en minuutwijzers en de uurmarkeringen 
zijn gekleurd met lichtgevend materiaal waardoor ze gemakkelijk zijn af te lezen bij weinig 
omgevingslicht.  
 
Rondom de miniatuur wereldkaart ligt de opstaande Worldtimer rand die de 24 tijdzones 
van de wereld laat zien, met hun 24 referentiesteden. Om ervoor te zorgen dat de 
wijzerplaat gemakkelijk kan worden afgelezen, verschijnen de 12 daguren in het rood, terwijl 
de 12 nachtelijke uren in het grijs worden weergegeven.  
 
Zorgvuldig bewaard DNA  
 
Het gemak van de instelling en het gebruik van de uurwerken van Frederique Constant is 
inherent aan het merk. Alle functies van de Classic Worldtimer Manufacture zijn instelbaar 
met de kroon (uren, minuten, datum, Wordtimer), zonder extra drukknoppen die afbreuk 
kunnen doen aan de slanke 42 mm horlogekast.  
 
Zoals alle uurwerken uit de collectie van Frederique Constant Manufacture is het FC-718 
uurwerk van de nieuwe Classic Worldtimer Manufacture versierd met fijne perlage die 
zichtbaar is door de achterzijde van de kast van saffierkristal, gegarandeerd waterbestendig 
tot 3 ATM. De oplettende toeschouwer zal vast en zeker de geblauwde schroeven in het 
uurwerk, de uitgeholde, vergulde roségouden rotor versierd met een verticale matte finish 
en de Frederique Constant Manufacture-gravure bewonderen.  
  



 

Over Frederique Constant  
 
Frederique Constant is een Zwitserse horlogemaker die gevestigd is in Genève. Het merk 
werd in 1988 opgericht door het onafhankelijke ondernemersechtpaar Peter en Aletta Stas 
om Zwitserse horloges van topkwaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs aan te bieden 
en zo ‘Swiss Made’ luxe horloges voor een breed publiek toegankelijk te maken.  
 
Frederique Constant creëert, ontwikkelt, assembleert en controleert een grote 
verscheidenheid aan mechanische, kwarts en connected uurwerken in zijn ateliers van 
6.200 vierkante meter in Plan-les-Ouates (GE). Tot op heden heeft Frederique Constant 29 
Manufacture kalibers ontworpen, waaronder complicaties zoals de Tourbillon, de Perpetual 
Calendar en de Flyback chronograaf.  
 
In 2015 lanceert Frederique Constant de Horological Smartwatch, het eerste Zwitserse 
connected horloge met een traditionele uitstraling. De Horological Smartwatch 
vertegenwoordigt een nieuwe categorie in de Zwitserse horloge-industrie en is uitgevoerd 
met een verbonden module. In 2018 volgt de Classic Hybrid Manufacture het uurwerk op 
en combineert een mechanisch uurwerk met intelligentie functionaliteiten en een 
geïntegreerd kaliber-analysesysteem. Dit model wordt in 2020 opgevolgd door de 
Smartwatch Vitality-lijn. Een lijn die is uitgerust met een nieuwe generatie geïntegreerde 
hartslagmeter, een klassieke wijzerplaat en een digitale display die op verzoek wordt 
onthuld.  
 
Frederique Constant heeft momenteel bijna 3.000 verkooppunten in 120 landen over de 
hele wereld. Sinds 2016 heeft de Frederique Constant groep (Frederique Constant, Alpina 
Watches, Ateliers deMonaco) zich aangesloten bij de Japanse groep Citizen om zijn 
internationale groei voort te zetten en nieuwe synergieën te stimuleren.  
 

Volg ons: www.frederique-constant.com 
 

 

Voor vragen omtrent pers en public relations kunt u contact opnemen met mevr. Caroline 
Feller, PR & Communicatie Coördinator voor Frederic Constant:  cfeller@frederique-
constant.com  
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