
                                                               

 

 عن ساعة باتيستا توربيون في المملكة العربية السعودية  يه فبو يكشف

 

نوفمبر    1822يه  ڤبوأقام   من  الرابع  مولفي  سنتريا  مقابل  العليا  شارع  في  الواقع  الرياض  في  معرضه  في  فاخر  ،  حدث حصري  ابتكار  أحدث  اِلطالق 

بنينفارينابالتعاون مع شركة   بات، حيث عُرضت ساعة  أوتومبيلي  بحضور نخبة من عمالء بوفيه    ستا هايبر جي تي.يباتيستا توربيون الجديدة بجانب سيارة 

 األوفياء.  

ببراعة   دار بوفيه  وأعمال المينا، باستخدام أحدث   مستخدمة التقنيات اليدوية مثل النقش والرسم المصغر،  بين اآلليات األكثر تطوًرا والِحَرفية األجود تجمع 

يدويًا، مما يسمح لهواة الساعات الفاخرة بتجربة    200واألدوات في ذات الوقت. منذ قرابة    التصاميم واأللوان دار بوفيه بصنع أرقى الساعات  عام، قامت 

بذلك   داخلية جميع المكالمتعة الحقيقية لرفاهية الوقت. ولضمان هذا التميز؛ حدَّد المالك السيد باسكال رافي التصنيع السنوي للساعات اليدوية، جاعاًل  ونات 

  الِحَرفية السويسرية وتعزيًزا اللتزامها بالحصرية والتفرد. لإلجراءاتاحتراًما 

بحق، فهي تعد عرًضا لصناعة الساعات الفاخرة في أبهى صوره، بداية من التفاصيل الدقيقة واللمسات النهائية  الساعات عالم قمة باتيستا توربيون ساعة تمثل

أوتو بين  المشتركة  القيم  ليمثل  تجميلي  عنصر  مجرد  أو  وظيفة  له  كان  سواء  عنصر  كل  ُصمم  وقد  التعقيد،  شديدة  الحركة  مكونات  من  مكون  مبيلي  لكل 

 بنينفارينا وبوفيه.  

 قانونية  رياضية  سيارة  أي  في  اليوم  للتحقيق  قابل  غير  ءاألدا  من  مستوى  وستقدم  إيطاليا  في  اإلطالق  على  وصنعها  تصميمها  تم  سيارة  أقوى  باتيستا  تعتبر

إلى    من  سرعتها  في  الحالية  1  الفورموال  سباق  سيارة  من  أسرع  فهي  ،الداخلي  االحتراق  محرك  بتقنية  تتميز  للطرق في  100صفر  / ساعة    من   أقل  كم 

سيارة باتيستا يدويًا كل واحدة على حدة في ورشة    150  من  أكثر  تصنيع  يتم   ولنر.  مت  نيوتن  2.300  دوران  وعزم  حصان  1.900  من  أكثر  ومع  ،ثانيتين

Pininfarina SpA .في كامبيانو في إيطاليا  

تقديم  على مستوى العالم  مجموعة من أرقى العالمات التجارية الفاخرة  جواهر للمجوهرات واألزياء والتجميل  ةيتضم الشركة السعود  . هدفها األساسي هو 

   .دائًما ةيالنتائج المطلوبة والسعي للجودة العال قيمن خالل تحق هايلتزامها لمستهلكتؤكد اِوللمستهلك السعودي.  زةي تجربة مم

  4مساًءا، وأيام الجمعة من الساعة    10:30صباًحا حتى الساعة    10. نستقبلكم من يوم السبت حتى الخميس من الساعة  هيڤمعرض بوالساعة في    استكشفوا

   مساًءا  10عصًرا حتى الساعة 

 للتواصل مع المعرض: 

 +966 55 701 7460 -+ 966 11 226 6300هاتف: 

 www.jawahir.sa/brands/bovetالموقع اإللكتروني: 

 Info@jawahir.saروني: البريد اإللكت

 الرياض، المملكة العربية السعودية  - أبراج العليا، شارع العلياالعنوان: 

  



                                                               

 

 

BOVET Unveils the Battista Tourbillon in Saudi Arabia  

 

On November 4th, BOVET 1822 held a private event with the presence of Bovet loyal clients to exclusively uncover its 

latest creation in collaboration with Automobili Pininfarina Company, the Battista Tourbillion watch was presented 

next to the Battista Hyper-GT car. The event took place at Bovet boutique, located in AlOlaya street opposite to 

Centria Mall.  

The House of BOVET artfully combines the most sophisticated high-watchmaking mechanisms with the highest 

craftsmanship, employing artisanal techniques such as hand-engraving, enamel work, and miniature painting, while at 

the same time using cutting-edge designs, colors, and materials. For nearly 200 years, the House of BOVET has 

handcrafted the finest timepieces, allowing collectors to experience what is the true pleasure of the luxury of time. To 

further ensure this excellence, owner Mr. Pascal Raffy has limited the House’s annual manufacture of handcrafted 

timepieces, making all components in-house, respecting Swiss artisanal processes, and reinforcing its commitment to 

exclusivity and uniqueness. 

The Battista Tourbillon truly represents the pinnacle of haute horlogerie. From the exquisite details and finishing of 

each and every component to the utmost complexity of the movement, the timepiece is a showcase of high 

watchmaking at its finest. Each element, whether functional or decorative, is designed to represent the shared values 

of Automobili Pininfarina and BOVET. 

The Battista is considered the most powerful car ever designed and built in Italy and it will deliver a level of 

performance that is unachievable today in any road legal sports car featuring internal combustion engine technology. 

Faster than a current Formula 1 race car in its 0 -100 km/h sub-two second sprint, and with more than 1,900 hp and 

2,300 Nm torque on tap. No more than 150 Battistas will be individually hand-crafted at the Pininfarina SpA atelier in 

Cambiano, Italy 

Saudi Jawahir for Jewellery, Fashion, and Beauty hosts a remarkable portfolio of some of the world’s finest luxury 

brands.  Its primary goal is to deliver the outstanding experience of what the Saudi consumer desires. Internally, the 

company proves to be committed to their customers, by providing anticipated results and striving for the highest 

quality.  



                                                               

 

Visit BOVET boutique to discover the new creation. The boutique is open Saturday to Thursday: 10 am to 10:30 pm, 

and Fridays from 4:00 pm – 10:00 pm. 

Boutique Contact: 

TEL: +966 11 226 6330 or +966 55 701 7460 

Website: www.jawahir.sa/brands/bovet 

Email: Info@jawahir.sa 

Address: Olaya Towers, Olaya Street, Riyadh, Saudi Arabia  



                                                               

 

 

  



                                                               

 

 


