
  // Orologerie

CompliCațiile  
lui piCot

Brandul orologer „Paul Picot” 
demonstrează Pentru a doua 
oară în istoria sa că, mai ales Pe 
timP de criză, ghinionul unora 
Poate fi marele noroc al altora.
De Diana-Florina Cosmin
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Fiecare perioadă vine cu speranțele și dezamăgirile ei, 
dar mai ales cu momentele de cumpănă și cu „actorii” 
ei principali. Pentru lumea financiară a zilelor noastre, 
momentul s-a numit septembrie 2008, când tot ceea ce 
investitorii considerau a fi valoros, profitabil și dorit de 
întreaga lume s-a prăbușit într-o singură lună. Princi-

palul actor care a dezlănțuit haosul: banca Lehman Brothers. 
Pentru lumea orologeriei, echivalentul „Marii crize” s-a produs la 

sfârșitul anilor ‘70, iar actorul principal s-a numit Seiko. În 1969, japo-
nezii au creat primul ceas cu quartz din lume, aruncând într-un con de 
umbră universul exclusivist și legendar al producătorilor elvețieni de 
ceasuri mecanice, care dețineau, până atunci, 50% din piața mondială. 
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Atelier Classique,  
42 de milimetri. 

Mecanism automatic 
Paul Picot 1400, 

certificat COSC, etanş 
până la 5 atmosfere, 

geam din cristal safir. 
Carcasă din oțel  

inoxidabil și rotor  
din oțel și aur roșu  

de 18 carate.

Surprinzător, în plină „revoluție a 
quartzului”, în 1976, un elvețian pe 
nume M. Mario Boiocchi își strângea 
familia laolaltă și venea cu o idee de 
business complet împotriva curen-
tului: un brand care să reînvie spiritul 
orologer elvețian, oferind ceasuri 
mecanice de calitate, la prețuri rezo-
nabile. Numele de marcă ales pentru 
a evoca această idee: „Paul Picot”, 
în amintirea unui celebru ceasor-
nicar elvețian al secolului al XIX-lea, 
rămas în legendă pentru atenția 
desăvârșită acordată fiecărui detaliu. 
De la bun început, afacerea a fost una 
de familie, cu fabrică și control de cali-
tate proprii, iar impactul s-a dovedit 
peste așteptări: Paul Picot a reușit să 
pătrundă în peste 30 de țări, bazându-
se pe conceptul „Artisan-Horloger-
Suisse”, respectiv pe tradiția orologeră 
ridicată la rangul de artă, dar oferită la 
un preţ acceptabil.

În 2008, la mai bine de 30 de ani 
după ce revoluția quartzului a venit și 
a trecut, oficialii brandului Paul Picot 
anunțau a doua mișcare îndrăzneață 
din istoria lor. Tot pe timp de criză, 
brandul urma să vireze spre porțiunea 
exclusivistă a pieței, dezvoltând mai 
multe complicații originale, oferind 
chiar și mai multă atenție detaliilor 
și finisajelor manuale şi speculând, 
în consecinţă, un palier mai ridicat 
al preţului. Eric Oppliger, mana-
ging director al companiei, declara, 
la momentul respectiv, că Paul Picot 
deține o veritabilă mină de aur, sub 
forma unor mecanisme vechi, ce pot 
fi reinterpretate și folosite ca bază 
pentru dezvoltarea unor noi sisteme 
inovatoare. Zis și făcut. În prezent, 

Atelier Squelette, cadran  
cu diametru de 42 de milimetri, 

carcasă din aur roşu, rotor din 
oţel şi aur roşu de 18 carate. 

Mecanism automatic (Paul Picot 
1100S), certificat COSC, etanş 

până la 5 atmosfere. Geam  
de cristal safir. Ediţie limitată  

la 25 de exemplare.

Tourbillon, carcasă cu diametru 
de 42 de milimetri, din aur alb.
Mecanism mecanic Paul Picot 

2200, etanş până la o adâncime 
de 5 atmosfere, geam  

din cristal safir. Ediţie limitată  
la 25 de exemplare.
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Numele „Paul Picot˝ 
vine de la un ceasornicar 
din secolul al XIX-lea, 
renumit pentru atenţia 
acordată detaliilor.



principalele trei colecții ale brandului 
se numesc „Atelier”, „Technograph” 
și „C-Type”, cărora li se adaugă alte 
cinci colecții secundare („Gentleman“, 
„Majestic“, „Technicum“, „Firshire“ și 
„Yachtman“), plus o colecție specială 
pentru femei, „Lady Chic”. Cea mai 
complexă serie de ceasuri rămâne 
„Atelier”, cu complicații Perpetual 
Calendar, cronograf cu fazele lunii, 
regulator sau Technical Skeleton 
handmade. Printre caracteristici 
se numără luneta mobilă, punțile 
și rotițele șlefuite manual, precum 
și acele cu terminație ovală, speci-
fice pentru Paul Picot. De asemenea, 
aproape toate ceasurile din gama 
„Atelier“ au certificare de cronometru 
de la COSC (Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres). 

Pe de altă parte, colecția „Tech-
nograph” iese în evidență prin 
designul original, cu afișaj 

simetric și sistem de două cadrane 
suprapuse cu un al treilea, central. 
Această formă, cu aspect de două 
„jumătăți de lună”, este, de altfel, 
exclusivă pentru Paul Picot. Tot o 
licență a brandului este și sistemul de 
afișare a datei „Quanticolor”, prin care 
ziua curentă este afișată în roșu, iar 
data de ieri și cea de mâine în negru. 
Colecția „C-Type”, cu o istorie de 25 
de ani, conține modele pentru scufun-
dări, iar ceasurile sunt disponibile în 
patru diametre, de 32, 38, 44 și 48 de 
milimetri. Toate sunt mecanisme cu 
remontaj automat, certificate COSC. 

Printre complicațiile realizate 
de Paul Picot de la schimbarea de 
macaz din 2008 și până acum se mai 
numără minute repeater, tourbillon, 
secundar periferic și rezervă de func-
ţionare. Curelele pot fi realizate din 
piele de vițel, crocodil, aligator sau 
piton, ori din satin, în timp ce vari-
anta cu brățară este confecționată din 
oțel inoxidabil (placat la unele modele 
cu aur alb, galben sau roz) ori titan. 
Mergând pe firul analogiei dintre 
criza financiară care naște afaceri de 
succes și revoluția quartzului care a 

Atelier Classique, 42 de milimetri.  
Mecanism automatic, certificat COSC, etanş 

până la 5 atmosfere, geam din cristal safir. Dia-
mante, carcasă din aur roşu, rotor din oţel  

şi aur roşu de 18 carate.

născut brandul „Paul Picot”, pentru 
ceasuri nu a existat niciodată un 
singur „Wall Street”. Elveția e plină de 
orășele neștiute, prea mici și neînsem-
nate ca să apară pe vreo hartă politică, 
dar cu istorie de zeci sau sute de ani în 
domeniul orologeriei de lux. 

În cazul Paul Picot, kilometrul-
zero se numește numește Le Noir-
mont, un orășel situat în nord-vestul 
Elveției și locul în care cei 20 de arti-
zani și maeștri ceasornicari ai bran-
dului creează fiecare piesă din cele 
nouă colecții Picot. Deși mizează 
pe moștenire și istorie, Paul Picot 
încearcă să țină pasul cu vremurile. 
Pentru început, este „eco”: militează 
pentru minimizarea consumului  
de energie în procesele sale de 
producție și pentru reducerea  
risipei de materiale. 

Mai mult, pentru a atrage de partea 
lor și segmentul tânăr, elvețienii au 
devenit partenerii festivalului de film 
francez French Helvetia, au resus-
citat asocierea din anii ‘70 cu celebrul 
Helmut Newton, printr-un concurs 
de fotografie contemporană, și sunt 
sponsorii motociclistului Ben Spies, 
campion mondial Superbike 2009. 
Acesta a concurat având la încheie-
tura mâinii o ediție specială C-Type 
purtând chiar numele său.§

Atelier Paul Picot 1200,  
42 de milimetri, mecanism automatic. 
Certificat COSC, etanş până la 5 atmo-
sfere, geam din cristal safir.  
Rotor din oţel şi aur roşu de 18 carate. 
Carcasă din aur roşu.

Technograph 44 de mili-
metri. Mecanism automatic 

Paul Picot 1350, carcasă 
din aur roşu. Rotor din oţel 

şi aur roşu de 18 carate. 
Etanş până la 10 atmosfere. 

Geam din cristal safir. 
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