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IWC Schaffhausen, 1930’ların ortasında alışılmadık bir
taleple karşılaştı. O dönemde Art Deco tarzı küçük kol
saatleri moda olmasına rağmen, iki Portekizli tüccar
büyük kasalı ve cep saati kadar dakik bir kol saati
sipariş etti. Üstelik IWC’yi tercih etmeleri bir tesadüf
değildi. F.A. Jones 1868’de International Watch
Company’yi kurduktan sonra hassas cep saatleri
alanında dünya çapında şöhret kazanmıştı. IWC saat
ustaları
1939’da
Portekizli
tüccarların
talebini
cevaplayacak bir çözüm geliştirdi: Avcı stili cep
saatindeki kalibre 74’ü 41.5 milimetrelik kol saati
kasasına yerleştirdiler.
Kadran tasarımında da o
yıllarda IWC’nin Britanya Kraliyet Donanması için
ürettiği masa saatlerinden ilham aldılar. Cep saati
büyüklüğündeki söz konusu denizcilik aletleri pek çok
özelliklerinin yanı sıra seyir aletleriydi ve kolay
okunmaları gerekiyordu. Reference 325, saat 6
konumundaki saniye alt kadranı, basit bölüm halkası,
Arap rakamları ve ince saat kollarıyla Portugieser
ailesinin tarihini ilmek ilmek örecek zamansız ve
modern bir tasarım dili yarattı. Ancak cep saati
formatındaki bu zarif kol saati, zamanın onlarca yıl
önündeydi: 1970’lerin sonunda IWC’nin muhasebe
defterleri sadece 690 satışa ait kaydı gösteriyordu.

Reference 325’i unutulmaktan kurtarıp IWC’nin belki de
en fazla tanınan ikonu haline getiren kişi şirketin
Pazarlama ve Satış Müdürü Hannes Pantli oldu. Şirket,
1993’te 125’inci kuruluş yıldönümünü o dönemde
dünyanın en komplike saati olan Il Destriero Scafusia
(Ref. 1868) ile kutluyordu. Ancak Pantli’nin aklında
IWC’nin saatçilik mirasını temsil edecek ve daha fazla
sayıda saat severe ulaşabilecek bir kol saati vardı.
Böylece Reference 325’i sınırlı sayıda üretilen bir seri
halinde yeniden piyasaya çıkarma fikri doğdu. Saatin
yeni adı “Portugieser” yalnızca Reference 325’in
kökenini hatırlatmakla kalmıyor navigasyon, dakiklik ve
güvenilirlik gibi temalarla ilişkisine gönderme yapıyordu.
Portugieser Anniversary Edition (Ref. 5441) modelinden
paslanmaz çelik kasalı 1000 örnek, 5N altın kasalı 500
örnek, platin kasalı 250 örnek üretildi. Kasa çapları 42.5
milimetreydi ve 98 cep saati kalibresini temel alan 9828
kalibre ile çalışıyorlardı. Portugieser Anniversary Edition
kısa sürede tükendi ve daha büyük formatlı kol
saatlerinin tüm dünyada popülerleşmesini sağladı

2003 :
PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR

2003’te daimi takvimin ilk kez Portugieser’e entegre
edilmesi saat ailesinin tarihinde bir dönüm noktası
oluşturdu. 1980’lerde Kurt Klaus’un geliştirdiği bu
sofistike mekanik program, ayların uzunluklarını ve artık
yılları otomatik olarak algılıyordu. Ayrıca tüm
göstergeler mükemmel bir şekilde birbiriyle senkronize
çalışıyor ve saat bir süre kullanılmazsa taç düğmesi
sayesinde kolayca yeniden kurulabiliyor. Kurt Klaus sıra
dışı büyüklükteki 5000 kalibrenin geliştirilmesini takvim
modülü üzerine yeniden çalışmak ve modülü yeni
mekanizmada bulunan daha geniş alana uyarlamak için
iyi bir fırsat olarak gördü. Takvimde nispeten büyük dişli
çarklar kullanabilmesi de ay evresi göstergesinde hata
payının azalmasını sağladı. Örneğin Portugieser
Perpetual Calendar (Ref. 5021) modelinde takvimin
577.5 yılda sadece bir kez düzeltilmesi yeterli.
Portugieser Perpetual Calendar Double Moon (Ref.
50611) ise IWC’nin çift ay evresi göstergesi barındıran
ilk modeli. Bu sıra dışı özellik, hem kuzey hem güney
yarımkürelerde ayın durumunu gösteriyor.

2010 :
PORTUGIESER YACHT CLUB CHRONOGRAPH
Her ortama uyan, hem dayanıklı hem de su geçirmez
bir saat: 1967’de çıkan Yacht Club (Ref. 811A/D)
modeli kısaca böyle tanımlanmıştı. Paslanmaz çelik
bilezikle tamamlanan bu zarif ve sportif otomatik saatin
arkasındaki itici güç Albert Pellaton’un yüksek
hassasiyetli 8541B kalibresiydi. Yacht Club ilerleyen
yıllarda IWC’nin en başarılı modellerinden biri oldu.
Şirket meşhur modeli 2010’da Portugieser ailesine dahil
ederek yeniden çıkarmaya karar verdi. IWC baş
tasarımcısı Christian Knoop, Portugieser Yacht Club
Chronograph (Ref. 3902) ile en yüksek beklentileri bile
karşılayan sportif bir denizci saati yarattı. Saatin 6 bara
kadar su geçirmeyen 45 milimetre çapındaki kasası
sağlam ve güvenilir karakterini yansıtıyor. Öte yandan
ikonik Portugieser tasarımı sayesinde karada da
denizde olduğu kadar göz dolduruyor. Durma süresini
saat ve dakika halinde saat 12 konumundaki kolay
okunabilen totalizörde bir arada gösteren IWC üretimi
89360 kalibre ile çalışıyor. Çeyrek saniye ölçeği
barındıran dış halka, sadece durma sürelerinin hatasız
okunmasını sağlamakla kalmıyor, Portugieser Yacht
Club Chronograph’ın denizci temasının ve ölçülü sportif
stilinin altını çiziyor

IWC SCHAFFHAUSEN
1868’de Boston’dan İsviçre’ye giden Amerikalı saat yapımcısı ve girişimci Florentine Ariosto Jones, Schaffhausen’da
‘International Watch Company’ adlı şirketi kurdu. Amacı Amerika’nın gelişmiş üretim metotlarıyla İsviçreli saat
yapımcılarının üstün zanaatkarlığını bir araya getirerek, dönemin en iyi cep saatlerini üretmekti. Bunu yaparken IWC’nin
benzersiz mühendislik anlayışının temellerini atmakla kalmadı, İsviçre’de mekanik saat üretiminin merkezileşmesine
önemli katkılarda bulundu.
IWC Schaffhausen, 150 yılı aşkın tarihi boyunca geliştirdiği fonksiyonel komplikasyonlar, özellikle de usta işi, dayanıklı
ve kullanımı kolay kronografları ve takvimleriyle itibar kazandı. Titanyum ve seramik kullanımına öncülük eden IWC,
günümüzde titanyum-alüminat ve Ceratanium™ gibi gelişmiş materyallerden yapılan ve yüksek mühendislik
seviyeleriyle göz dolduran teknik saat kasalarında uzmanlaşmış durumda. İsviçreli saat üreticisinin zamansız
kreasyonları, hayatın içinde yolculuk ederken kurucusunun hayallerini ve tutkularını somutlaştırıyor.
Sorumlu kaynak kullanımını ilke edinen IWC, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltma hedefiyle nesiller boyunca
işlemeye devam eden sürdürülebilir saatler üretiyor. Şirket hem verdiği eğitimlerle geleceğin saat yapımcıları ve
mühendislerini yetiştirmekten, hem de tüm çalışanlarına kusursuz çalışma ortamları sunmaktan büyük kıvanç duyuyor.
IWC aynı zamanda dünya çapında çocukları ve gençleri desteklemek için çalışan organizasyonlarla işbirliği yapıyor.
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