
 

 

   وساعات المعصم آبيرة الحجمالمالحةمتخصصون في صناعة الساعات الميكانيكية وساعات 

ومثله مثل  .، حيث أسس جوليس جودات ورشة متواضعةLa Chaux-de-Fonds، في منطقة  بسيطلقد بدء األمر كله في منزل عادي
، أسس شركة تجارية خاصة 1868وفي عام  .في العمل الموسميالباردة العديد من مصنعي الساعات في عصره، فقد كان يقضي شهور الشتاء 

ففي ورشته الصغيرة، كان يقوم بتصنيع ساعات الجيب  . إلنتاج الساعات التي نعرفها اليومZENOاس لشركة به، وكانت تلك الشركة هي األس
، تم تكبير 1900وفي عام  . إلى تصنيع ساعات السكك الحديدية الكبيرة وساعات اليدتحول اإلنتاجوبعد أن رحل جوليس جودات،  .من الفضة

   .غيل اآلالتالورشة وتزويدها بالطاقة الكهربائية لتش
 
 

 

 

شركة جودات إلنتاج إدارة ، تولى آندريه تشارلز إيجلدينجر 1920في عام و
  وقد تخصص في مجال تصنيع .الساعات

  ،العسكرية لألغراض المراقبةساعات الرصد و
 ، وساعات الجيب من الفضةالقواعد المنزلقةوساعات 

 .والذهب والبالتينيوم
 

 ZENO بتسجيل عالمة يهونزدينجر وإيجلكل من ، قام 1922وفي عام 
 والذي Zeno of Kitionوهذا االسم يذكرنا بالفيلسوف اليوناني  .التجارية

 "هبة زيوس"يعني اسمه 
  ".عطية الرب"أو 

 

 

 
 
 

  ساعات لتصنيعالحرص ، يتم بذل أكبر قدر من ZENOوفي إطار تصنيع ساعات 
  .ائدةبين التكلفة والف نسبة متزنة تحقق عالية الجودة وقتتحديد وأجهزة 

  خاصة في تصنيع ساعات ZENO، اجتهد صناع الساعات في شركة 1922ومنذ عام 
  .ذات شخصية مميزة، وسمات بارزة وجمال ال يمحوه زمن

 
 

وقد تم  .ماإلنتاج إلى إنتاج ساعات المعصمسار خالل سنوات الحرب تحويل وبالتالي فقد تم وقد تزايد الطلب على ساعات المعصم بشكل ثابت 
، ولالحتفال بالعيد الخامس عشر لعالمة 1937وفي عام  . من الذهب وكانت منتجة بغرض التصدير فقطZENOتصنيع أول ساعات معصم 

ZENOشاركت شركة 1949وفي عام  . التجارية، تم تصنيع أول ساعات تشتمل على إمكانيات مدمجة إليقاف الوقت ونظام نطق صوتي ،
ZENOي معرض الساعات السويسري في  للمرة األولى فBasel. شركة ووفي األعوام التالية، قام مهندس ZENO  مجموعة من بتصميم

، حيث انتقل 1960حتى عام " ساعات األطفال"، والساعات المتدلية للممرضات و"متحركةساعات "طرازات الساعات الرقمية التي تحتوي على 
  . للطيارينيث تم تطوير أول ساعات ميكانيكية حBiel في Atteslanderاإلنتاج إلى ورش عمل 

 
 

 

 

 .يؤدي التطوير سريع الخطى إلى إحداث تطورات متواصلة في حياتنا
ساعات المعصم والجيب زالت ما ، ZENOولكن في ورش ساعات 

الميكانيكية يتم تصنيعها من خالل تقنيات تقليدية وباالعتماد على الهدوء 
  .ذان يتمتع بهما خبراء صناعة الساعاتوالتركيز االستثنائيين الل

 
 ZENO أعوام، تم إنتاج معظم ساعات 8وعلى مدار ما يزيد على 

 .بشكل يدوي
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ZENO وBasel طراز من ، قام فليكس دبليو هوبر بتطوير أول ساعة ميكانيكية 1966  في عام
ZENO لكل ساعات اإللهام والتي كانت بمثابة ZENOانتقلت ملكية وعندما  . التي تلت تلك الساعة
، على ضفاف نهر Baselأسرة هوبر، تم نقل مجموعات ساعات المعصم وإدارة الخدمة إلى إلى  الشركة
" الضاغط" ساعة غطس فراغية، والتي أطلق عليها اسم ل على أوBaselواشتملت أول إبداعات  .الراين

وباإلضافة إلى التصنيع  . في معرض الساعات والمجوهرات1969والتي ظهرت ألول مرة في عام 
   .عائلة هوبر على التمثيل التجاري في كل أرجاء سويسراحصلت الداخلي، 

 
 

 

 التابع BASEL، مازال مركز ساعات 1868وكما هو الحال في حالة تصنيع أول الساعات في عام 
وات القياس عالية الجودة عبر الشخصية المميزة واألناقة دتصنيع أل  بالقيمة العظيمةيؤمن ZENOلشركة 

  .التي ال يفنيها الزمن
 

إننا ندين بذلك إلى حيوية فليكس دبليو هوبر الذي ساعد على إنتاج ما يزيد على مائة تصميم إبداعي جديد 
عات صغيرة للغاية اعتماًدا على للساعات كل عام، كما تم التصنيع في أغلب الظروف في شكل مجمو

وهي عبارة عن أدوات آلية لقياس الوقت بدقة تجمع بين الحرفية  . ذات األصل التاريخيالموديالت
 .التقليدية والتقنية والتصميم على أعلى المستويات

 
 

 الشركة التعاون مع ورش تصنيع ، حاولتBaselوحيث إنه لم يكن من السهل العثور على عدد كاف من الموظفين المؤهلين في منطقة 
 حيث تمت طباعة 1975 المشمس منذ عام Ticino في إقليم ZENOوقد تم بدء تصنيع ساعات جيب  .الساعات األخرى في مرحلة مبكرة

   .Neuchâtel وLa Chaux-de-Fondsوساعات الكوارتز األنيقة تصنع بشكل كبير في المنطقة المحيطة بمنطقة  .األقراص أيًضا
  

 بإحياء الكالسيكيات القديمة الرائعة ZENO، تحتفل شركة 1965تم تصنيعها في عام للطيارين مع اإلضافة الجديدة المتمثلة في أول ساعات و
وتلك  .االحترافيةالطيارين  التقاليد الرائعة لصناعة ساعات تسير على نهجلقوات الجوية مجموعة االتي تنتمي إلى  ساعات المعصم إن .بحق
 . التي يمكن الحصول عليها من تلك الساعاتالفائدةالتكلفة وتحقيق نسبة متوازنة بين ات الميكانيكية تستهدف خبراء التصميمات الخالدة والساع

   .، بل تركز على المنتجاتات ال تستثمر أموالها في اإلعالنZenoفشركة 
 

إننا ندعوك إلى زيارة متجر بيع  .ماد عليها لتصنيع المواد المختلفةجرب بنفسك الجودة، وعشق التفاصيل، والخبرة المهنية التي يتم االعت
ونشكركم على اهتمامكم بساعاتنا ونأمل بشدة أن تحبوا ساعاتنا التي يتم تصنيعها  .عليك حتى يتم عرض مجموعة ساعاتنا في الجواربالتجزئة 

الرجاء االتصال بنا للتعرف على المزيد من المعلومات أو لتقديم  .اإلقليميينويسعدنا تمرير استفساراتكم إلى الممثلين  .بكل هذه الرعاية والعناية
   .االقتراحات
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