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PREDSTAVITEV

Boccia Titanium

Jesenska eleganca
..Čisti titan, mednarodni dizajn, odlična vrednost za denar in nadpovprečna kakovost so v letu 2015 blagovni znamki BOCCIA TITANIUM
prinesli laskavi naziv Znamka leta v kategoriji ur do 100 evrov in v kategoriji od 100 do 300 evrov. Preverite, zakaj..

Če želimo moški pokazati eleganco, luksuz in
statusni simbol, nimamo na voljo veliko
možnosti. Eden izmed redkih modnih dodatkov, ki nam je na voljo, je ročna ura. Če torej
želimo izboljšati svoj videz, je nujno potrebna
dobra klasična ura.
Želite v družbi pokazati sodobno uro, ki navdihuje najvišjo natančnost, sodoben videz in
številne funkcionalne dodatke? Vas zanimajo
najnovejši modni dodatki iz kakovostnih,
vzdržljivih materialov, ki so do kože prijazni?
Želite nositi uro, ki vas ne bo motila zaradi nizke teže? Ne glede na to, ali ste moški ali ženska,
vam lahko te želje zagotovi obsežna zbirka
stilskih ur Boccia Titanium.

Boccia Titanium – nemška
kakovost iz titana

Boccia Titanium je nemška znamka, ki je ena
izmed prvih začela uporabljati titan v proizvodnji ur in nakita. Danes je ta proizvajalec že
mednarodno priznan in nudi številne kakovostne modne dodatke. Velja pa za enega
redkih proizvajalcev ur, ki so v celoti izdelane
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iz titana. Vse ure Boccia Titanium se lahko pohvalijo kar z dvoletno mednarodno garancijo.
Ure znamke Boccia Titanium so razvili mednarodni oblikovalci, med katerimi je tudi svetovno priznani Newyorčan Jeff Miller, čigar
dela lahko vidite v številnih galerijah po vsem
svetu. Ure, ki jih odlikujejo čiste tekoče linije,
izžarevajo odlično razmerje med klasično eleganco in modernim luksuzom. Razen pasa so
vsi sestavni deli teh ur narejeni iz čistega titana ali keramike (v nasprotju s številnimi modeli drugih znamk, ki so le prevlečeni s temi
materiali), zaradi česar so popolnoma hipoalergeni in ne bodo dražili vaše kože. Titan ne
vsebuje niklja in je lahek material visoke trdnosti, prijazen do kože. Keramika pa je inovativen material, ki je prav tako izredno trden in
ne draži kože. Tako so ure Boccia Titanium
primerne tudi za alergike in ljudi z občutljivo
kožo.
Ure so narejene iz kakovostnih materialov in
oblikovane za dolgo življenjsko dobo. Ker je
titan trd in odporen proti vodi, kislini, temperaturi in koroziji, pustijo praske komaj opazne
sledi. Te pa lahko preprosto odstranimo s
suho čistilno krpo ali modro radirko. Tako
boste svojo novo uro lahko uporabljali dolgo
časa brez izgube kakovosti in lepote.
Obstajajo moški in ženski modeli, od preprostih modelov pa vse do luksuznih s kronometrom in safirnim kristalom. Namenjene so
vsem situacijam in aktivnostim: za šport, za
pisarno, za moške in ženske ter za vznemirljive nove trende. Tako boste v kolekciji našli
tako športne in vodoodporne kot tudi
klasične in moderne modele.
Kljub visoki kakovosti uporabljenih materialov
je raven cen teh ur zelo ugodna. Ure Boccia
Titanium veljajo za najbolj prodajane ure na
nemškem trgu v svojem cenovnem razredu.
Zaradi svojih minimalističnih brezčasnih dizajnov so primerne za vse starostne skupine in
profile uporabnikov.

Novosti iz jesenske
kolekcije – serija SLIM
Jesen je pregnala listje iz dreves, v ponudbo
ur BOCCIA TITANIUM pa pripeljala novo serijo

SLIM, ki se postavlja z jesenskimi barvami,
klasičnimi okroglinami in minimalističnim videzom. S svojim tridimenzionalnim videzom in
harmoničnim dizajnom so ure atraktivne na
vseh nivojih, kar dodatno potrdijo ujemajoče
se usnjene zapestnice.
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Izdelan iz titana z dodatki keramike,
safirjev, zlata in diamantov.
Artikli: uhani, verižice, obeski,
zapestnice.
Lahka kovina, popolnoma odporna
proti alergiji.
Primerno za občutljivo kožo.

Slovenski uvoznik za ure Boccia Titanium je
podjetje Andeco, d. o. o., iz Nove Gorice. Njihovo celotno ponudbo si lahko ogledate na
spletni strani www.andeco.si. 
(P. R.)
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