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Meccaniche Veloci prezintă un ceas unic din colecția QuattroValvole, rod al colaborării cu Nardi, un
prestigios producător italian de volane tradiționale. Rezultatul? Un ceas denumit QuattroValvole
Nardi Edition, ediția fiind limitată la doar cincizeci de piese. Un ceas născut pentru a celebra
excelența italiană a uneia dintre cele mai renumite companii, Nardi: o marcă legendară care
colaborează de peste nouăzeci de ani cu cele mai importante nume din industria automobilelor.

Noua ediție limitată continuă tradiția unui parteneriat care a permis în trecut mărcii să povestească
despre fascinația motoarelor și să exploreze o gamă largă de materiale într-o expresie a libertățîi
creației – aplicată în lumea orologeriei. Potrivit dlui. Cesare Cerrito (Director Executiv în cadrul
Meccaniche Veloci – Genève), „Inginerul Enrico Nardi a fost un personaj extraordinar, unul dintre
bărbații care au marcat istoria automobilelor din Italia, alături de alte nume mari – Carlo Abarth,
Vincenzo, Gianni Lancia sau Enzo Ferrari. Pilot de curse, trainer și designer de autovehicule, Nardi a
devenit primul pilot al mărcii Ferrari (în anii 1940), apoi „mâna dreaptă” a lui Enzo, începând cu finalul
anilor 1950 el fiind implicat în proiectarea și construcția primului său volan din lemn prețios”. De
atunci, volanele Nardi au fost montate pe cele mai rapide și frumoase autovehicule din lumea motor
racing-ului, inclusiv pe legendarul Ferrari 250 GTO. „Este un mare privilegiu pentru mine să spun
povestea acestui Nardi, un brand rămas extraordinar până în ziua de astăzi, prin intermediul
ceasurilor noastre. Împărtășim pasiunea sa pentru tot ceea ce înseamnă frumusețe și funcționalitate
italiană, precum și, desigur, pentru pasiunea depusă în lumea mecanicii”, adaugă dl. Cerrito. Cu
intenții conceptuale și de stil partajate, noile ceasuri reprezintă pasiunea pe care cele două mărci o
împărtășesc pentru lumea autovehiculelor frumoase, precum și pentru atenția acordată detaliilor.
Bazându-se pe rădăcinile italiene, Meccaniche Veloci – Genève și Nardi-Personal au o filozofie
comună – care îi diferențiază de alte mărci contemporane: producția de creații de înaltă calitate prin
utilizarea de materiale atent selectate, a proceselor specifice de producție, a stilului și designului unic.
Carcasa ediției Meccaniche Veloce are ca sursă de inspirație designul unui piston și este realizată din
titan, marginea fiind decorată cu o inserție din lemn (de esență tare), ceea ce ii conferă o rezistență
extraordinară. Un element de design ce ne arată respectul mărcii Meccaniche Veloci acordat
lemnului, un material regăsit în centrul creațiilor Nardi. Cadranul ceasurilor se prezintă cu o suprafață
mată, cu o delicată țesătură guilloché. Pe lângă demonstrarea calității înalte a ceasurilor tradiționale,
acest finisaj face din cadran unul deosebit de prețios și reamintește în mod clar de designul armonios
al celor mai exclusiviste volane Nardi (prelucrate și astăzi manual). Patru mici butoane – marcate în
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nuanță de albastru, ca un tribut adus culorilor Nardi – se deosebesc de cadranul QuattroValvole, în
timp ce logo-urile celor două mărci sunt reproduse în centru.

Indicatoarele de oră și minute sunt acoperite cu SuperLuminova®, în timp ce indicatorul
secundarului este în nuanță de roșu (pentru a fi desosebit mai ușor), data putând fi citită în partea
superioară a cadranului. Dispunând de o carcasă de 49 mm (cu cristale de safir anti-reflexive), ceasul
este pus în mișcare de un calibru MV8802 – dezvoltat in-house de Meccaniche Veloci – care permite
afișarea simultată și independentă a două fusuri orare diferite, o expresie a naturii trecătoare a
timpului și spațiului. Cureaua QuattroValvole Nardi Edition, atașată direct de carcasa ceasului, este
din piele neagră – cusăturile fiind în nuanță de albastru – sau din oțel MV. Două companii angrenate
în domeniul excelenței, chiar dacă din lumi diferite, Meccaniche Velcoi și Nardi au reușit să îmbine
tradiția cu inovația. Tradiția Nardi oferă atenție la detalii și aptitudini specifice pe care marca le-a
aplicat mereu în construcția fiecărui volan. Practic, etapele includ lustruirea și finisarea – realizate
prin utilizarea metodelor tradiționale. Chiar dacă epoca noastră este marcată de autovehicule
sofisticate și aparatură computerizată, trecutul ne oferă cunoștiintele și experiența necesară în
utilizarea unora dintre cele mai bune materiale, amintind aici pielea naturală sau lemnul prețios. De
asemenea, vehiculele de epocă sunt beneficiarele volanelor Nardi, ele fiind reprezentantele unei epoci
atemporale, dintr-o vreme când viteza se năștea din pasiune și nu din nerăbdare. În mod similar, noul
ceas Meccaniche Veloci Nardi Edition exprimă clasa absolută a unui bărbat care se simte în largul lui
indiferent de locul unde se află, el fiind capabil să se conducă după propriul său timp. „Suntem
deosebit de încântați să colaborăm cu Meccaniche Veloci pentru a produce un ceas exclusiv, unic, o
expresie a volanelor de calitate produse de noi”, a menționat dl. Lorenzo Cerofolini (CEO-ul
companiei Nardi-Presonal SpA). „Împărtășim pasiunea Meccaniche Veloci pentru mașinile,
frumusețea, precizia și atenția la detalii, factori care ne asigură că produsele noastre sunt admirate și
renumite la nivel internațional. Volanele Nardi oferă pasionaților plăcerea condusului și contactul cu
materiale de ultimă generație, precum pielea naturală sau lemnul prețios (produse manual), ceea ce
reprezintă o alegere unică în ceea ce privește designul și confortul. O alegere potrivită pentru fiecare
stil de conducere. Un volan Nardi este clasic. Chiar dacă timpul trece, opțiunea unui volan Nardi
rămâne un vis devenit realitate”. În fine, nu-mi rămâne decât să vă îndrum către pagina oficială a
producătorului, în cazul în care doriți să achiziționați această ediție limitată. Mai multe detalii aici
(Meccaniche Veloci) – Copyright foto: Fabien Cruchon/Meccaniche Veloci.
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