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Certina Kronometer

N ägra ord i egen sak.
Om Ni tänker köpa ett armbandsur till Er själv eller som
gäva, bör Ni komma ihäg en sak:
Inte ens det dyrbaraste ur blir i
längden till nägon verklig glädje,
om man inte kan lita pä att det
gär rätt. Det vet ocksä den
fackrnan, som givit Er denna
katalog, och av den anledningen
rekommenderar han särskilt gärna Certina. Han vet av erfarenhet: dessa ur är inte bara vackra
- de är ocksä bra. Och i detta
ligger Certinas stora fördel.

Pä Certina-fabriken anser man,
att till en vacker boett hör ett
bra verk, som alltid gär rätt. Och
efter den regeln handlar man,
sedan mer än 80 är. Därför kan
Ni alltid lugnt välja den Certina
Ni tycker bäst om. Ni behöver
aldrig bekymra Er om klackans
verk, eftersom Certina bara tillverkas i en kvalitet: den bästa.
Vare sig Ni köper darnur eller
herrur, föredrar rund eller fyrkantig modell, automatiskt eller
icke-automatiskt verk, sä skall

Ni veta, att varje Certina är en
syntes av kultiverad elegans, solid
konstruktion och högsta precision.
Och ännu en sak kan kanske
intressera Er; i fackkretsar har
Certina namn om sig att vara
särskilt prisvärd. Med andra ord:
Det finns bade billigare och
dyrare ur än Certina, men knappast nägot märke, som ger Er
mer för pengarna.

För Er som vill ha ett ur längt utöver det vanliga finns Certinakronometer. Varje Certina-kronometer genomgär testning vid en
schweizisk neutral provningsanstalt. Gängresultatet testas i olika
temperaturer och lägen . Vatje Certina-kronometer fär ettkronometercertifikat med betyget «Synnerligen
goda resultat» , det högsta betyg
som provningsanstalten tilldelar
seriemässigt framställda ur.
Certina T + C (Town and Country)
5880 116 Kronometer med gang ·
certifikat.

CERTINA

Automatie, guld med guldband 18 K,
vattenskyddad, kalender.
Finns även med krokodilband samt i guld
pil still oeh i still med ödleband.

Certina 5810 200
Kronemeter med gängcertifikat.
Automatie, guld 18 K, vattenskyddad,
kalender, krokodilband.
Finns även med guldband samt i guld
pil still oeh i still med öd leband .

Certina Kurth Freres SA, Grenchen SO, Schweiz
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Certina-DS 2

Det svävande ve rket i Certina- DS 2
1. Armerat glas

Världens mest motständskraftiga ur.
F ör männi skor som inte har möjlighet att alltid va ra rädda om armbandsuret och som mäste kunna
lita hundraprocenti gt pä klockan i
alla situationer! Verket är inbäddat
i en elastisk stötdämparring och
«svävar» inne i boetten . Den elastiska plastr in gen skyddar inte bara
balansen (urets «hjärta») utan hela
verket. Detta betyder att CertinaDS 2 uthärdar stö tar och vibrationer
som sk ulle förstöra ett vanligt armbandsur.
N i kan simma och dyka hur mycket
N i vill med Er Certin a-DS 2. Den
klarar 20 atmosfarers övertryck,
d v s den förblir fullkoml igt vattentät även pä 200 m djup . Dit gär
sä ll an dykare, men det vik tiga är att
en sä effektivt vattenskyddad klocka
även är verkligt dammtät.
Nu finns Certina-DS 2 ocksä för
damer, sportigt fem inin i synnerligen elegant utförande, se sid 19.
Certina-DS 2 finns i ett 30-tal modeller : med automatiskt eller manuell t uppdrag, med eller utan kaJender, so m kron ograf, i guld, stäl
eller double.

Il lustration tv:
Certina - DS 2 5880 300
Guld med guldband 18 K. Automatie,
vattentät, kalender.
Finns äve n med krokodilband.

För att uppnä stor motständskraft har
glaset till Certi na - DS förstärkts speciellt.
En stäl fjäder hä ller det ständig! i spän ning
och utjämnar tryckvariationer. Den hindrar

pä sä sätt inträ ngande av va tten e il e r damm
mellan glas och boett.

2. Stötdämparring

3. Precisionsverk

Denna elas ti ska stötdämparring isolera r

För att ytterliga re höja motständskrafte n
hos Certina· OS ha r de viktiga ste delarna i
ve rket förstärkts. l nnan nägot ur läm nar
fabriken utsätts d et fö r mänga och ytte rst
noggra nna kontro ller.

ve rke t, som sä att säga svävar inuti boetten .
Den absorbera r slag bäde uppifrän oc h
trän sidan, v ilka annars päverkar urets
felfria gäng . Pä sä sä tt skyddas inte en bart
balansen - den känsligaste delen i ett ur utan hela verket.

4. Vattentät krona

5. Absolut täthet hos boetten

6 . Förskruvad boett

0 - ring spackn ingen ga ranterar den perfekta
vattentäth eten hos kronan till och med när
den drag its ut för visa rställning . Kronan är
dessutom sä rskilt skyddad mot alla tänk bara stötar.

Va rke n damm eller vatten kan tränga in i
boetten s inre. T ack v are användandet av
en spec ia ltätning är boetten fullständ igt
hermetiskt till sluten .

Boette ns botten är sä rskilt kraftig hos
Certina - DS. Den kan inte buktas av nägra
stöta r. Oe ssutom är den inskru vad i boetten,
v ilket till sam mans med specialtätningen
garanterar absolut v attentäthet.
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Certina-DS 2 5801 3001
Automatie, stäl, vattentät, kalender.
Mode ll en tillverkas oeksä med andra
urtavlor.
Detta ur finns dessutom med corfamband.

Certina- DS 2 5901 3001
Automatie, still, vattentät, kaiender oeh
veekodag .
Detta ur finns dessutom med corfamband
samt i double.
Certina har även andra modeller med
kaiender oeh veekodag .

Certina - DS 2 8501 300 Kronograf
St äl, vattentät, timräknare.
Finns även med kalender.

Illustration pä framsidan: Certina - DS 2 5801 300 Automatie, stil l, vattentät, kalender. Finns dessutom i double. Certina-DS 2
finns även i stäl med manuellt uppdrag med el ler utan kalender.
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Certina- DS 2 5801 3011 Dykarur
Automatie, stäl, vattentät, kalender.
Vridbar ytterring, dubbeltätad krona
genom gängad anslutning.
Detta ur finns även med corfamband.

Certina T+ C
(Town and Country)
Certina T + C är ett ur för män,
som gärna vill vara sportiga pä
ett elegant sätt. Uret har den tilltalande form, som motsvarar dagens mode och är dessutom fullkomligt vattentätt. Att göra en
fyrkantig klocka vattentät är fortfarande ett svärlöst problem. Men
hos Certina T + C är detta löst pä
ett tekniskt och estetiskt fulländat
sätt.

Certina N ew Art
Det karakteristiska för Certina New
Art är att dess boett gjorts i ett enda
stycke. Detta ka ilas Monocoque.
Monocoque-konstruktionen
har
bäde estetisk och praktisk betydelse: den tilläter framställning av
tunnare ur och dessa blir hundraprocentigt vattentäta (th).
Certina T + C (Town and Country)
5806 115
Automatie, do uble, vattentät, ka lender.
Finns med manuellt uppdrag oeh
med svart eller ehampagnefärgad
urtavla.

Certina T + C (Town and Country)
5801 115
Automatie, stäl vattentät, ka lender.
Finns med manuellt uppdrag.

Certina New Art 4106 141
Double, vattentät.
Finns i stäl oeh i guld 18 K
samt med vit urtavla.

Certina New Art

5801 199

Automatie, st äl, vattentät, ka lender.
Finns även med ma nuellt uppdrag.

Certina New Art 5805 199
Automatie, double, vattentät, kalender.
Finns även i guld 18 K samt med
manuellt uppdrag i double.

Modellen tillverkas även med svart
urtavla.

Certina T+ C tillverkas oeksä i guld
18 K samt i gu ld pä stä l.
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Certina 5210 136
Guld18K.

Certina 5809 148
Automatie, guld 14 K, kalender.
Finns även i 18 K.
Liknande modell finns även i vatten-

skyddat utförande.

Certina 5209 124
Guld 14 K.
Finns även med kaiender samt i guld 18 K,
med ell er utan kalender.
Liknande modell finns även i vatten-

skyddat utförande.

1

Certina Waterking 5801 215
Automatie, stäl, va ttenskyddad,
kalender, corfamband .
Finns även i double samt med

manuell! uppdrag i stäl oeh double,
med eller utan kalender.

Certina Bristol 5821 195
Automatie, guld pil stä l, vattenskyddad,
ka lender.
Finns även i double och i stä l samt med
manuell! uppdrag i double oeh stä l

Certina Revelation 5801 185 .
Automatie, stäl, vattenskyddad, kalender.
Finns även med manuellt uppdrag.

med eller utan kalender.
Modellen ti ll verkas även i stä l med liten
sekundvisare med 12 siffror.
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Certina Argonaut 220
Högklassiga modeur i ungdomlig
smak
Uret för ungt mode och ung livsstil.
Glada farger pä urtavlorna i modern design. Kraftfull, mattslipad
boett. Naturligtvis vattenskyddad,
stö tsäker, antimagnetisk och utrustad med obrytbar Superfiexo-fjäder ..
Ett ur som täl det mesta. Och som
täl att titta pä (tv).

Certina Good Time
Certina Good Time är senaste modenytt för bäde damer och herrar.
K lockorna finns bäde med vita urtavlor och svarta band och med
färgade tavlor och matchande lackband. Boetterna är ytterst tunna
och eleganta(th).
Certina Argonau t 5201 2201
Stäl, vattenskyddad .
Finn s även med vit eil er g rä ta vl a samt

med corfamband.

Certina A rgo naut 5801 220
Au toma ti e, stä l, va ttenskyddad, kalend er.
Finns även med blä tavla sa mt med
stälband.

Certina Arg onaut 5206 220
Double, va ttenskyddad .
Finn s äve n med vit ell er gul tav la samt

automa ti sk med ka lend er.

Certina Good Tim e 2006 1450
Double.
Finn s i flera storlekar med kritvita eller
färgad e ta vlor.

Certi na Good Tim e 2006 136
Double.
Finn s i fl era storlekar, även i stäl, med
kritvita ell er färgade ta vlor.
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Certina prestige-ur
Vid festli ga tillfällen bär damer
guldsmycken. Ett smyckeur passar
utmärkt bäde till en raffinerad cocktailklänning och till stor frackgala.

Certinas prestige-kollektion innehäller ett rikt urval av förtjusande
kienoder i skimrande guld och
glittrande briljanter - verkliga mästcrverk av urmakar- och guldsmedskonst.
Boett, band, verk och ädla stenar
bildar en fu lländad harmoni .

Certina 0671 253
Vitguld med vitguldband 18 K, 6 bri ljanter,
0, 12 karat, facetts lipat safirglas.
Finns även i gult guld.

Certina 0670 323
Guld med guldband 18 K,
20 briljanter, 0.40 karat, safirglas.
Fi nns även i vitguld.

Certina 0860 11 5
Gu ld med guldband 18 K,
safirglas.

Certina 0860 205
Guld med guldband 18 K,
facettslipat safirglas.
Finns även i vitg uld.
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Certina 0671 417
Vitguld med vitguldband 18 K,
20 briljanter, 0.45 karat,
safirglas.

0860 204

Guld med guldband 18 K, facettslipat safirglas.
15

CERT I NA
Certina 0860 142
Guld med guldband 18 K,
facettslipat safirglas.
Finns även i vitguld.

Certina 0860 364
Guld med guldband 18 K,
safirglas.

Certina 0860 349
Guld med guldband 18 K,

Certina 0810 871
Guld 18 K, facettslipat safirglas.

safirglas.
Finns även i vitguld.

Finns även i vitguld och double. Finns även i vitguld.

Certina 0810 810
Guld 18 K, facettslipat safirglas.
Liknande ur finns i guld 14 K,
double och stäl.

Stor sortering smyckeur bäde
16

guld och double.

Certina 081 0 397
Guld 18 K, facettslipat safirglas.
Liknande ur finns i guld 14 K
och i double.

Certina 0810 931
Guld 18 K, facettslipat safirglas.
Liknande ur finns i double.
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Certina darnur
med automatik och
kaiender

Visst är det svärt att göra ett precisionsur med automatisk uppdragning och kaiender litet och «kvinnligt » men det är nödvändigt. Dagens aktiva kvinnor - hemmafruar
eller yrkesarbetande - har ju precis
samma behov som män av automatiken: säkerheten av att uret alltid
är helt uppdraget genom armens
rörelser, ingen risk för glömska, och
varför ska inte damerna ha det lika
bekvämt som männen ? Och vem
har sagt att damer inte har samma
behov av kalenderur?
Certina har lyckats fä in denna precision i ytterst eleganta, moderna
damur.
Certina - DS 2

1901 300

Automatie, stäl, vattentät,

ka lender.
Finns även i double.
Certina New Art 1905 852
Automatie, double, vattenskyddad,
kaiend er.
Finns även i stä l.
Utan ka iender i guld 18 K, double oeh
stä l samt med manuell! uppdrag oeh
kaiender i double oeh stäl.

Certina New Art 1921 013
Automatie, guld pä stäl. va tten skyddad, kalender.
Finns även i gu ld 18 K samt i
stä l med eller utan kalender.
Delta ur finns ocksä med
manuellt uppdrag i guld pa stal
och i stäl med eller utan
kaiend er.

Certina Waterqueen

1901 215

Automatie, stäl, vatten-

skyddad, kalender.
Finns även i double samt med
manuell! uppdrag i stä l oeh
doubl e.

Certina T + C 1906 153
Automatie, double, vattenskyddad, kalender.
Finns äve n i stäl samt med
manuellt uppdrag i sta l oeh
double med eller utan kalender.
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Certina

1901 939

Automatie, stäl, vatte n-

skyddad, kalender, safirglas.
Finns även i double samt med
manuell! uppdrag i stä l och
double.

Certina 1 910 082
Automatie, guld 18 K,
kalender.

Certina 0810 796
Guld 18 K.
Finns äve n i stäl och double.

Certina 1710 173
Guld 18 K.
Finns även utan centrum-

seku nd i gu ld 18 Koch
14 K samt i double.

Certina 0806 813
Double.
Certina smyckeur i double
finn s i mänga olika modeller.

Certina 2009 099
Guld 14 K.
Finns även med enbart streck

pä tavlan.
Liknand e modell finns
ocksä i double.
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Certina-garanti
Alla Certina-modeller är stötsäkra, antimagnetiska, motständskraftiga mot temperaturväxlingar och utrustade
med obrytbar Superflexo-fjäder.
Certina finns hos den ledande
fa ckhandeln, som kan ge Er
riktig kund- och garantiservice.
Garantihärtet som Ni kan fä
när Ni köper Certina, gäller
hos alla officiella äterförsäljare över hela världen.

Certina 2001 095
Still. vattenskyddad .
Denna modell finns ocksä i
mindre storl ek med Cent-

Certina 0806 939
Double, vattenskyddad,
safirglas.
Finn s även i stäl.

Certina Waterqueen 1701 215
Still. vattenskyddad, centrumsekund.
Finn s även i double.

CERTIN A

Certina - en av de mest betydande
och moderna urfabrikerna i Schweiz.
800 urm akare sätter in a llt sitt kun-

nande och all sin omsorg för a tt
framställa ur av högsta precision.
Certina sä ljs i II 0 Iänder.

Certina New Art 0805 852
Double, vattenskyddad.
Finns även i guld 18 K
och i stäl.

rumsekund bäde i stil l och
double.

Ovanstäende modeller finns även med kalender.
22
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