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Precyzyjne doświadczenie piękna.

Dzięki modelom MEGA marki Junghans.
Styl polega na precyzji – precyzji starannego wyboru każdego detalu. Zegarki marki Junghans
ucieleśniają ten zmysł, wykraczając daleko poza dokładne wskazanie czasu.
Modele MEGA marki Junghans łączą stuprocentowo dokładny mechanizm sterowany radiowo,
przyjemne wrażenia dotykowe, design wyróżniający się piękną formą oraz wyjątkowy zmysł
estetyczny. Czas staje się komfortowym doświadczeniem.

Fascynujące ogólne wrażenie, które wywiera zegarek, polega na kombinacji precyzyjnych detali:
długość wskazówek, rozmieszczenie indeksów oraz proporcje koperty tworzą harmonijną
kompozycję. Widok MEGA dostarcza informacji o aktualnym czasie i zachwyca wspaniałym,
klarownym designem. Designem wynikającym z przesłanki: „Forma podąża za funkcją”. Myśl ta
odzwierciedla się również w doborze bransoletek i pasków, które zapewniają wyjątkowy komfort
noszenia. Modele MEGA w fascynujący sposób łączą techniczną precyzję z konsekwentnie piękną
formą – i idealnie ucieleśniają pojęcie dokładności.

Specjalne technologie zapewniają użytkownikowi nadzwyczajny komfort poczucia czasu. Oprócz
codziennej synchronizacji z sygnałem czasu wysyłanym przez najdokładniejsze zegary na świecie
możliwe jest ustawienie za pomocą koronki wszystkich znanych obecnie stref czasowych –

oczywiście bez żadnej straty na precyzji. W regionach bez odbioru radiowego transmisja czasu
odbywa się przy pomocy aplikacji.

Fascynujące jest również wskazywanie czasu: wskazówki i dysk datownika na chwilę przed
nastaniem następnej minuty lub nowego dnia zaczynają się elegancko poruszać. Tak oto modele
MEGA w wyjątkowo dokładny i niezwykle piękny sposób pokazują przejście do nowej jednostki
czasu.
Junghans MEGA – precyzyjne doświadczenie piękna czasu.
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Junghans – Live your style
Od ponad 150 lat Junghans nadaje czasowi własne oblicze. Zamiłowanie do szczegółów, wysokie wymagania
odnośnie do projektowania i jakości oraz kompetencje technologiczne zdobywane od pokoleń to cechy
charakterystyczne produktów fabryki zegarków Junghans od momentu jej założenia w roku 1861. Te
wartości tworzą fundament historii sukcesu przedsiębiorstwa ze Schrambergu w Schwarzwaldzie. Już w roku
1903 firma Junghans zatrudniająca ponad 3000 osób była największym producentem zegarków na świecie.
Rozwój precyzyjnych mechanizmów sprawił, że w roku 1951 przedsiębiorstwo było największym
producentem chronometrów w Niemczech, a w roku 1956 trzecim do wielkości na świecie. Na Igrzyskach
Olimpijskich w roku 1972 w Monachium firma Junghans jako oficjalny chronometrażysta ustanowiła nowe
standardy pomiaru czasu. Po bogatej w wydarzenia i burzliwej historii firmy w roku 2009 nowymi
właścicielami przedsiębiorstwa z tradycjami zostali przedsiębiorcy ze Schrambergu, dr Hans-Jochem i Hannes
Steim, którzy rozpoczęli nową fazę jego rozwoju. Firma Junghans do dziś produkuje wszystkie zegarki na
historycznym terenie firmy. W roku 2018, w 100. rocznicę swojego powstania, tarasowa budowla na nowo
zatętniła życiem. W tym pomniku architektury przemysłowej, który przez długi czas był zalanym światłem
centralnym punktem produkcji zegarków Junghans, tradycja budowy zegarków w Schwarzwaldzie została
przybliżona w formie muzeum. W aktualnej kolekcji również można rozpoznać długą tradycję projektowania
i zegarmistrzostwa – przeniesioną do teraźniejszości. Tak, jak na przykład w zegarkach z serii Meister
produkowanych od lat 30. ubiegłego wieku lub w czasomierzach Max Bill. Te klasyczne zegarki w stylu
Bauhausu zostały wykonane po raz pierwszy w roku 1956 we współpracy ze szwajcarskim projektantem – i
są produkowane według jego projektów do dnia dzisiejszego w niemal niezmienionej formie. W roku 1990
firma Junghans wyznaczyła nowe standardy poprzez wynalezienie pierwszego radiowego zegarka ręcznego
– technologii, która w roku 2018 z nową generacją inteligentnych mechanizmów radiowych Made in
Schramberg ponownie stawia milowy krok, jeżeli chodzi o precyzję i dokładność. Wyraźny język formy
zegarków Junghans przewija się przez całą historię przedsiębiorstwa. Jego nowoczesny przejaw można
odnaleźć w stylowych modelach z rodziny FORM z jej minimalizmem i prostotą. Zegarki Junghans o
doskonałym pod względem formy wzornictwie od ponad 150 lat łączą na nadgarstku zegarmistrzostwo z
kompetencjami twórczymi. To styl, którego trzeba doświadczyć.

