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Protid presenterer sesongens
beste klokkemerker...
FINN DIN NESTE KLOKKE
i oversikten bakerst i magasinet
Les mer om Protid service
inne i magasinet

Tennisspiller Novak Djokovic,
Seiko Watch Corporations
Brand Partner

Bli med i
PROTID
Kundeklubb
SIDE 2

Fordeler hos oss
•
•
•
•

Trenger vi
egentlig fagfolk?
Den rutinerte fagmannen med brillene på nesen og et
rikholdig utvalg av skriveredskap og spesialverktøy
festet i lomma på blåfrakken er borte - eller er han det?
Han som alltid vet råd og nikker gjenkjennende når
du stiller de mest intrikate spørsmålene som du aldri
hadde regnet med å få noe vettugt svar på.
Hun som med iver og glede trår til når arvestykket har
gått i tusen knas og med fullkommen ro kan fortelle at
«dette ordner seg, slikt har vi ﬁkset mange ganger før»
Han som kanskje ikke har inne akkurat det du spør
etter, men vet hva du mener og selvsagt kan skaffe det
- bare kom innom igjen over helgen.
Neida - heldigvis – vi er her fremdeles!
Blåfrakken har vi riktig nok hengt fra oss på lageret,
men ellers er mye det samme.
Protidurmakerne kan sitt fag, og strekker seg litt lenger
for å yte den beste servicen. Handler du merkevarer
hos oss, skal du alltid kunne føle deg trygg på at du
får høy kvalitet til riktig pris - også når du handler i vår
nettbutikk.
Har du spørsmål eller bare vil ta en klokkeprat er du
alltid hjertelig velkommen hos en av våre 13 Protidurmakere. Vi er der du er - og vi kan klokka!

Med vennlig hilsen
PROTID ROLL HANSEN – Torgeir Kvanlid

Internasjonal garanti og norsk kjøpslov
Utvidet Protid garanti
Bytterett hos alle Protid Urmakere
6 måneders kostnadsfri forsikring mot tyveri
og uforutsett skade
• Betale med ProCard (faktura)
• Fagkunnskap som hjelper deg til å
velge riktig klokke
• Fagkunnskap når klokken din behøver service

Bli med i Klubben
Bli medlem av Protid’s kundeklubb og få fordeler:
• Gratis tilstandsvurdering
• Få tilgang på kampanjer før de lanseres
• Løpende informasjon og nyhetsbrev.
• Medlemskapet er gratis og kortløst.
Påmelding på www.protid.no

Protid i hele Norge
ARENDAL
Protid Marcussen Ur & Smykker.
Havnegaten 1. 37 02 11 14.
BERGEN
Protid J. Gjertsen.
Galleriet. 55 32 75 45.
BERGEN
Protid Iversen & Co. Ur-Smykker.
Lagunen Storsenter. 55 13 51 77.
DRAMMEN
Protid Roll Hansen
Nedre Storgate 3. 32 83 54 24.
HAUGESUND
Protid Lervik Ur.
Haraldsgate 93. 52 70 03 50.
KRISTIANSUND
Protid Carlsen Ur.
Alti Storkaia. 71 67 53 33.
MOLDE
Protid Jermstad.
Storgaten 50. 71 25 50 57.

OSLO
Protid Christensen Stortingsgt.
Stortingsgaten 10. 22 42 11 43.
FORNEBU
Protid Malmnes.
Fornebu S. 67 53 53 49.
SANDEFJORD
Protid Næss Sandefjord. Storgt.
2. 33 46 22 97.
SANDNES
Protid Grøtteland. Langgaten 26.
51 66 27 43.
TROMSØ
Protid Hansen.
Storgt. 47. 77 68 52 17.
TRONDHEIM
Protid Håkon Lian. Nordregt. 9.
73 52 04 11.
TRONDHEIM
Protid Næss Trondheim. Byhaven.
73 52 52 69.

Forbehold for utsolgte varer, feil og endringer priser.
Alle priser i magasinet er veiledende utsalgspriser. November 2019.
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The Aviation Pioneers Squad
Scott Kelly
Rocio Gonzalez Torres
Luke Bannister

grand-seiko.com

GRAND SEIKO

Da Seiko ble etablert av Kintaro Hattari i
1881, var visjonen for 22-åringen å alltid
være et steg foran. Det hele begynte med
en enkelt klokkebutikk i Tokyo, før Seiko 11
år senere etablerte sin første fabrikk. Seiko
ble kjent for sine armbåndsur og produserte
også den gang alle sine klokker og
urverk på sin egen fabrikk. Dette gjør
at Seiko blir uavhengig av underleverandører, som vil si at de kan stemple
urene sine med «manufacture».
Senere, nærmere sagt 1960, startet Seiko et
nytt kapittel. Under navnet «Grand Seiko»
ville den japanske produsenten realisere
visjonen om «den ideelle klokken».
En klokke som skulle være så presis, lesbar,
vakker og brukervennlig som mulig. Med
sitt nye mekaniske kaliber 3180, var Grand
Seiko den første japanske klokken som
mottok karakteren «Excellent» fra det
sveitsiske organet Beureaux Officiels de
Contrôle de la Marche des Montres.
1960 var bare starten på det japanske klokkeeventyret kalt Grand Seiko. Den dag i dag
står Grand Seiko som frittstående merke, og
gir oss et inntrykk av Seikos innovasjon og
håndverkstradisjoner. Den mekaniske kaliber
9S-familien viderefører arven etter kaliber
3180, og eksisterer i åtte ulike versjoner.
Grand Seiko har også kaliber 9F-familien,
som ofte omtales som klokkeverdenes beste
kvartsurverk. Med sitt høye dreiemoment

SPORT
modell SBGE248G
(Grand Seiko Spring Drive.
44mm. 200m. Sapphire)
Veil. 128.950,-

ELEGANCE
modell SBGK007
(Grand Seiko Mecanichal.
39mm. 30m. Sapphire)
Veil. 77 950,-

HERITAGE
modell SBGA211
(Grand Seiko Titan. 41mm.
100m. Sapphire Spring Drive)
Veil. 62.950,-

gjør kaliber 9F det mulig å trekke tyngre og mer detaljrike visere.
Med sin tredje kaliber-familie, 9R, viser virkelig Grand Seiko sin
innovative side. 9R har mekanisk design med en drivfjær som trekkes opp via kronen eller rotoren. Spring Drive-urverkene reguleres
med Seikos «Tri-synchro» regulator. Tri-synchro er en kvartsbasert
regulator. De batteriløse urverkene kombinerer det beste fra to
verdener og har et avvik ned mot ±0,5 sekunder per dag.
Grand Seiko er blitt en del av en eksklusiv gruppe klokkeprodusenter som baserer seg på fullstendig vertikalt integrert
produksjon. Grand Seiko oppnår en enestående kvalitet i alle ledd
ved å styre produksjonen «in-house». Et samarbeid med
Shizuku-ishi Watch Studio har en nøkkelrolle i produksjonen
av Grand Seikos tradisjonelle mekaniske klokker.
Designet av Grand Seiko er basert på renhet, enkelhet og praktikalitet, tre verdier som reflekterer Grand Seikos fokus på presisjon,
skjønnhet, lesbarhet og brukervennlighet. Denne filosofien preger
hver generasjon av Grand Seikos klokker.

Skipsreder Herbjørn Hansson:

Tid gir muligheter
“Jeg har det ofte travelt, for da får jeg gjort
mye. Jeg har dessuten lagt merke til at alle som
har mye å gjøre, faktisk har god tid, sier Nordic
American Tankers-sjef Herbjørn Hansson. Tid
er verdi og verdifullt. Tid gir muligheter, mener
skipsrederen.
Tekst: Lene Tangevald-Jensen, Kapital

I en alder av 70 år er han fortsatt både styreleder og
administrerende direktør i selskapet han etablerte på
1980-tallet, og som på New York-børsen i dag går under tickeren NAT. “Det aller viktigste for meg er å være
avslappet og i godt humør den tiden jeg lever fordi
tiden er tilmålt. Nå som jeg er blitt eldre, har jeg fått
en viss frihet. Jeg liker ﬂeksibilitet, og avtaler sjelden
møter første halvdel av dagen”, forteller han.
Bruker ikke tid på småting
Hansson er oppvokst på Hjelmeland i Ryfylke, har
eksamen fra Norges Handelshøyskole og Harvard,
var tidligere ﬁnansdirektør i Kosmos og har viet sin
yrkeskarriere til internasjonal skipsfart og offshore. Fra
hovedkontoret i Sandefjord styrer han et av verdens
største tankredier, som han for øvrig selv har tjent en
anselig formue på. “Jeg er født optimist, og velger
heller å se etter muligheter enn problemer.”
Er tid penger for deg?
“Nei! Noe av det morsomste og meningsfylte jeg bruker tid på er Anders Jahres Humanitære
Stiftelse, som leier kontor hos oss. Men om noen
kommer til meg og sier: Du, jeg har en liten ting jeg vil
snakke om, svarer jeg at jeg aldri snakker om småting.
Jeg snakker kun om store ting. Det har noe med tid
å gjøre. Jeg kan ikke bruke min tid til å holde på med
masse småting, som andre gjør mye bedre enn meg.”
Hva slags klokke går du med?
“Jeg har et gullur, en Zenith, som jeg kjøpte i USA for
seks måneder siden. Det var ikke dyrt, rundt 6–7.000
kroner. Jeg kjøpte også en annen klokke, en selvtrekkende Omega fra 1960, ﬁkk jeg opplyst. Da jeg kom
hjem til min klokkemann i Sandefjord, fortalte han
meg at klokken ikke var fra 1960, men 1947 som er
mitt fødselsår. Så hvis jeg en gang blir gammel og
rørete og glemmer alderen min, kan jeg bare se inn i
klokken, haha.”
Nekter å bli kjedelig pensjonist
Har du noen tidstyver?

“Jeg kan ikke bruke min tid til
å holde på med masse småting,
som andre gjør mye bedre enn meg.”

“Tidstyver? Nei, men tannlegen min sa forleden at jeg
aldri må pensjonere meg. Folk som pensjonerer seg,
blir kjedelige. Og jeg kunne da fort blitt en gammel,
sur mann.
Hvis du skulle sløst med tiden, hva ville du sløst den på?
“Jeg var jo veldig god på skøyteløp i min ungdom. Jeg
snakker selvsagt ikke om å gå selv, men alle tidene jeg
noterte på dem som gikk. De ti beste på 500, 1.500,
5.000 og 10.000 meter i NM, EM og VM. Jeg liker fortsatt å se på skøyteløp. Du kan kanskje si at jeg kaster
bort tid på det, men det synes jeg er morsomt.”
Hvilken tid på døgnet er best for deg?
“Første del av dagen, men all tid er god. Jeg bruker
heller aldri vekkerklokke. Jeg legger meg tidlig og står
opp med solen. Så går jeg på kontoret mellom halv ni
og ti. Hver dag i lunsjen svømmer jeg førti minutter på
Park Hotell før jeg igjen er på plass på kontoret hvor
jeg bruker tiden frem til rundt syv på kvelden.
Følelser – ingen plass i business
Har du opplevd øyeblikk hvor tiden har stått stille?
“Jeg har vært heldig i livet, men en gang hadde jeg
problemer og stor sorg. Den 4. juli 1967 mistet jeg
min søster som var halvannet år yngre enn meg. Det
var tungt, og svært sårt og vondt å se hvor hardt dette
gikk inn på mine foreldre. Det plaget meg veldig, og
var en tung tid. Men så kommer man over det. Jeg har
jo prøvd å ha godt humør, og ha venner i stedet for
uvenner. Å ha uvenner bringer deg ingensteds hen.”
Når du ser deg tilbake, er det noen muligheter du ikke grep?
“Nei, jeg hopper på toget når det står på perrongen.
Muligheter skal gripes! Da jeg var trettifem, var jeg
nummer to i et konsern med 6.500 ansatte. De var
kanskje litt gale som ansatte meg? Jeg var 41 da jeg
begynte business for meg selv. Det var jo et stort skritt
å ta, men viktig. Nå jobber jeg med prosjekter hele
tiden. Når jeg så ser at det blir til noe, blir jeg veldig
glad. Det er morsomt å skape. Og lykkes jeg ikke, sier
jeg bare “skitt, au” og er like avslappet. Jeg blir ikke
skuffet. Emosjoner har ingen plass i business.”

NURK -Norsk urog klokkesamlerforening
«Det begynte med at jeg som klåﬁngret guttunge
skrudde fra hverandre familiens gamle vekkerur, og
det åpenbarte seg for meg en fascinerende verden av
ørsmå tannhjul og ﬁnjustert mekanikk som vekket en
lidenskap som bare har tiltatt med årene. (Familiens
vekkerur ble imidlertid aldri i stand til å kunne vekke
noen igjen)» Dag Braanaas er en av mange norske
samlere med hjerte for klokker og ur. «Det var et stort,
men fragmentert miljø i Oslo og omegn, bestående av
samlere og kremmere som gjerne møttes på på Vestkanttorget, eller på «Stampen» (pantegodsauksjonene)
på lørdagene» forteller Braanaas.
Sammen med klokkesamler (og nabo) Sverre Langseth
gikk turen ofte til Stockholm for å besøke SKR (Sveriges
Klocksamlares Riksförening) og det var på en av disse
turene at ideen om å stifte en tilsvarende forening i
Norge så så dagens lys!
NURK ble etablert 1. Mai 1997 av Sverre Langseth og
Dag Braanaas med mål om å være «en ideell interesseforening for samlere og interesserte i ur og klokker,
fortrinnsvis eldre/antikke. NURK skal bidra til å spre
informasjon og engasjement omkring ur og klokker.
Vi ønsket å bidra til et organisert samlermiljø, og ikke
være bare et sted for kjøp og salg. NURK skal være et
sted man trygt kan komme og spørre om råd»
I dag teller medlemmene ca 350 klokkefrelste sjeler
- og av disse er det vel rundt 100 som i løpet av året
deltar på møter og arrangementer.
Foreningen er åpen for alle som har interesse og lyst.
Vi tar imot nye medlemmer med åpne armer.
«Vi har mest fokus på sveitsiske ur, men har også
mange medlemmer med Japanske og Russiske ur. Alt
er “innafor”, også nyere ur.»
Møtene holdes i lokalene til møbelforretningen Rom
for Idé i Jacob Aalls gate 54. Roger Sveian som eier

forretningen er også en ivrig samler og driver i dag
foreningen sammen med primus motor og grunnlegger
Dag Braanaas! «Møtene består ofte av at vi rett og
slett treffes og prater, mange har med seg ur de viser
frem, eller har spørsmål om. Vi har 2-3 urmakere som
jevnlig er innom våre møter og det er et både hyggelig
og kompetent miljø. Vi har jevnlige temamøter, og vi
ser at disse trekker medlemmer.
«Jeg er mest begeistret for vintage sveitsiske armbåndsur fra ca 1940 til ca 1970. Spesielt kompliserte ur som
har ﬂere funksjoner; kronografer og kalenderur med
ﬂere visere. Jeg blir fortsatt imponert når jeg åpner en
70 år gammel Tissot eller Longines og ser hvor vakkert
det ser ut! Det er ikke mange “maskiner” som ser like
bra ut etter så mange år i drift.»
Jeg begynte vel så smått å
samle da jeg var ca 25. Det
ble mange kjøp av billige
prosjekter på loppemarkeder,
men også uavhentede ur hos
urmakere. Veldig mye skrot
og håpløse prosjekter, men
det var lærerrikt. Det tok noen
å før jeg ble litt mer kresen,
og klarte å styre unna de
ﬂeste 50-100 kroners klokker
på feks Vestkanttorget. Jeg
tror de ﬂeste samlere, uansett
hva de samler på, har vært
igjennom tilsvarende reise.
Det er gledelig å se at interessen for å ta vare på gamle
ur er økende. De urmakerne jeg kjenner har lange venteliste på reparasjoner og opplever at kundene er villige
til å spandere full service på sine gamle klokker. De
gode, gamle urene er som god vin - de blir bare mer
tiltalende med årene. Har du en lidenskap for klokker
og ur er du hjertelig velkommen i NURK.
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Seiko og verdenseneren i tennis,
Novak Djokovic
Allerede i januar i år vant han
Australian Open i Melbourne,
og Novak Djokovic har nå vunnet
turneringen syv ganger, én mer
enn noen annen person i historien.
Han har nå hele femten Grand
Slam-titler, og nok en gang har det
vært en fryd for Seiko å se Novak
ha på seg Seiko Astron-klokken mens han hever sitt
Australian Open-trofe, og vi er utrolig beæret over å
være hans klokkepartner.
Viktig å bry seg
Et av Seiko Watch Corporation brands, Lorus, har også
siden 2014 støttet Novak Djokovic Foundation i sitt
arbeid for å bidra til opplæring og sosial utvikling av
vanskeligstilte barn i Djokovic hjemland, Serbia.

I likhet med Seiko, er Novak Djokovic dedikert
til perfeksjon. Og i likhet med Novak er Seiko
“ett skritt foran resten av verden”

Novak Djokovic foundation har bl.a et eget Schools of
life-program, som bidrar til å gi ﬂere førskolebarn plass
i barnehage. Her kan de bli sosialisert gjennom både
lek og moro, og ikke minst muligheter til å utvikle seg.

Helt siden 2014 har verdens beste tennisspiller, Novak
Djokovic, vært Seiko Watch Corporations brand partner. Hans prestasjoner har vært ekstraordinære; han
vant ikke mindre enn 25 turneringer, inkludert fem
Grand Slams og var nummer én i verden i 28 måneder på rad! Selvfølgelig tar Seiko ingen ære for hans
suksess, men det er klar at vi er stolte over at vi hjelper
han med å holde tiden på hans reiser verden rundt.
Novak Djokovics rekordår
2019 har vært et godt år for Djokovic, og i juli skrev
han nok et kapittel i sin utrolige historie, og vant Wimbledon for femte gang. Novak elsker Wimbledon, og
han har nå vunnet 72 kamper på de berømte gressbanene i London.

Jeg elsker å være i barnehagen for der kan jeg
tegne familien min og hus og mye annet. Jeg liker
spesielt godt å tegne…. Eller nei, jeg liker ALT i
barnehagen. Jeg elsker barnehagen!
Iva, 4 år

Victorinox
ambassadører
Tiril Sjåstad Christiansen
Tiril er den sprudlende jenta fra Geilo, som i en årrekke
har vært Norges beste fristil kjører. Hennes største
meritter er 2 gull og
2 sølv fra X-games.
Siste gull kom i Big
Jump konkurransen i
Oslo i 2016. Hun har
også OL gull fra ungdoms OL i Innsbruck.
Pyeongchang i 2018
ble hennes siste OL
som aktiv utøver. Etter en suksessfull idrettskarriere har
Tiril blitt mer å se på TV skjermen de siste årene. Hun
vant andre sesongen av Farmen Kjendis og senere har
hun vært programleder for samme program.

Tiril var
programleder for
Idrettsgallaen i 2019.
Her på rød løper
med samboer
Stian Lauritzen.

Dag Otto Lauritzen
Dag Otto er den blide
syklisten fra Grimstad.
Høydepunkt i karrieren
er bronsemedalje fra OL
i 1984 og selvfølgelig
Norges første etappeseier i Tour de France
i 1987. Vinner av
Mesternes Mester i
2009 er også verdt å
nevne. Dag Otto har de
siste årene jobbet med TV som ekspert i Tour de France
og diverse egne programmer som På tur med Dag
Otto og Huskestue for å nevne noen. Neste år kommer
Kompani Lauritzen på TV 2. Der utfordrer Dag Otto et
antall kjendiser til å teste sine egne grenser.

Drømmen er å kunne vise folk at det å utfordre
seg selv, komme seg utenfor komfortsonen, få
mestringsfølelse og fysisk aktivitet er en viktig
ting for alle. Jeg tror alle kommer til å vokse på
det. Jeg håper folk vil se at det å slå av mobiltelefonen, PC og iPad – og komme seg ut i frisk luft,
tøye grenser og lære seg disiplin. Det kan bli en
fantastisk opplevelse, sier Dag Otto Lauritzen.

Tiril er den perfekte ambassadøren for Victorinox klokker; ung, sprudlende og full av pågangsmot. I tillegg er
hun kvalitetsbevisst og ikke redd for å si fra og stå for
sine egne meninger. Vi er stolte av å ha henne med i
familien vår.

Protid Urmaker Marcussen i Arendal er Dag Otto
sin nær butikk. Her får han god hjelp av Lars og
teamet hans.

The artistry of Japanese craftsmanship

Seiko Presage
Det japanske klokkemerket Seiko ble startet i 1881. Det var en ambisiøs 22 åring med navnet Kinator Hatteri som
startet en liten klokkebutikk i Tokyo, og 11 år senere etablerte Seiko sin første fabrikk. Seiko produserte alle
sine klokker og armbåndsur «in-house» og kan stemple urene sine med ekte manufacture.

Presage Emalje

Japanese garden
Japa

Med Presage-kolleksjonen til Seiko går vi til japanske
kulturtradisjoner og møter inspirasjon fra både kunst
og natur. I løpet av noen korte år har Presage klokkene
vunnet hjertet til mange klokkeentusiaster verden
rundt. Presage klokkene kombinerer Seiko sin
tradisjonsrike klokkekunst med japansk håndverk,
dette ser vi blant annet ved bruken av emalje
og Urushi lakk, og ikke minst høy kvalitet
i automatikk-verkene.
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Arita Porcelain

Cocktail
C
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Seiko Presage hyller japansk håndverk med porselen
fra Arita, og viser en kolleksjon med dype røtter
i japansk kultur og historie. Arita er fødestedet til
porselen i Japan, og i over 400 år har verdens ﬁneste
porselen kommet herfra. Med urskiver i porselen
kombinert med Seikos erfaring og håndverk,
med håndverket og historien fra Arita porselen
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dype farger. Fra Manhattan til Espresso Martini til
Margarita vil Presage Cocktail alltid ha noe
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884

Mer enn 130 år med Sveitsisk
tradisjon og erfaring...
Den røde Sveitsiske lommekniven er selve kjernen i
Victorinox konsernet. Karl Elsener startet sitt selskap i
1884 og allerede i 1897 kom den første lommekniven
på markedet. Siden den gang har det vært produsert
millioner av denne berømte kniven. Nylig ble den nr 2 i
en kåring som tok for seg produkter som har forandret
vår verden, kun slått av Apple sin iphone. I dag er den
utstilt på MOM samt en del av standard utrustningen
til alle NASA astronautene. Victorinox er fremdeles eiet
av familien Elsener og i dag er det femte generasjon
som styrer konsernet.

Produksjonen av klokker startet i 1989 og kom som en
naturlig utvidelse av produkt porteføljen. I dag lager
Victorinox kniver, klokker og reisevesker. Klokkefabrikken ligger i den lille byen Delemont, rett utenfor Biel/
Bienne. For tre år siden ble fabrikken kraftig oppgradert og i dag er den topp moderne og et solid
kompetanse senter for klokker.

Victorinox klokker produseres fremdeles etter vår
grunnleggers prinsipper; ikonisk design, innovasjon,
funksjonalitet og ikke minst høy kvalitet.
Til 25 års jubileet satt Victorinox et høyt mål.
Ønske var å lage verdens mest solide klokke.

Det tok 6 år med utvikling og utallige tester for å få
frem den ikoniske INOX klokken. INOX er laget for å
tåle det aller meste og har blitt testet i 130 ekstreme
tester, deriblant ett slipp fra 10 meters høyde, vekten
av en 55 tonn lastebil og ikke minst at den ble frosset
ned i 14 dager for deretter bli varmet opp med blåselampe. I dag får du denne signaturklokken i mange
ulike materialer, som stål, titan og carbon. Den leveres
som quartz for den ekstreme og i automatikk for den
mer soﬁstikerte brukeren.
2019 er damenes år hos Victorinox. Det har lenge vært
jobbet med en oppdatert damekolleksjon og det er en
glede å vise frem vår nye
Alliance XS. En klokke designet av damer for damer. Serien
består 10 ulike modeller i ulike
materialer og design. Selv om
dette er en søt smykkeklokke,
har den de samme kvalitetene
som våre andre klokker; vanntett 100m, saﬁrglass og
ikke minst selvlysende indekser og visere.
Kvalitet er en av grunnpilarene
hos Victorinox. Alle produkter
lages med dette for øye, og
klokker er ikke noe unntak.
Victorinox har alltid hatt en
generøs garantiordning, men
nytt i 2019, er at denne
ordningen utvides til 5 år.

IMPROVED
TO RESIST

MUDMASTER GG-B100

Use of carbon
Even more robust and
lighter due to carbon
reinforced case

G-SHOCK Connected
Smartphone App with
location indicator for
navigation

With many functions like barometer, altimeter, thermometer and compass
as well as steptracker in a carbon reinforced case the Connected Watch
HS^H`ZJ\[ZHNVVKњN\YLL]LU\UKLY[OLTVZ[HK]LYZLJPYJ\TZ[HUJLZ

#NeverGiveUp

For more information about the
Master of G collections: g-shock.eu

Easy Setting via
Smartphone app

Image shows:
GG-B100-1A3ER

Rustet for eventyr
G-SHOCK MUDMASTER GG-B100 er som skapt for ekstreme forhold.
Tekst: Jon Henrik Haraldsen

Siden introduksjonen av den første G-SHOCK i 1983,
har konseptet tatt mange ulike former, og utfordret
grensene for hva en moderne klokke kan være.
MUDMASTER GG-B100 er Casios nyeste tolkning av
den ultimate verktøyklokken – hvor stikkordene er
innovasjon, funksjon og ytelse.

Bak urskiven med analog tidsvisning jobber en avansert
modul fullspekket med moderne teknologi.

Enhver G-SHOCK er konstruert for eksepsjonell støtbeskyttelse og bestandighet. MUDMASTER GG-B100
er basert på Casios nye “Carbon Core Guard”, som er
en ny støtbeskyttende struktur med en karbonﬁberforsterket urkasse.

Utstyrt med termometer, barometer/altimeter, digitalt
kompass og skritteller, fanger Casios sensorer opp
endringene i miljøet brukeren beﬁnner seg i. Kobles
klokken opp mot en smarttelefon via appen G-SHOCK
Connected, får man tilgang til funksjoner som Mission
Log, Location Indicator, kalorikalkulator, automatisk
tidsjustering og Phone Finder. Andre funsjoner omfatter verdenstid (over 300 byer via app), stoppeklokke,
nedtelling og fem alarmer.

Det lufttette designet sikrer også god beskyttelse mot
støv, gjørme og vann. Baklokket består av to ulike lag,
og fronten prydes av et tre-lags bezel av resin og synlig
karbonﬁber.

Med en innovativ robust konstruksjon og et høyteknologisk indre, er MUDMASTER GG-B100 en ypperlig følgesvenn på eventyr i både urbane og naturlige
omgivelser.

Protid service

PROTID: 13 URMAKERFORRETNINGER
– IKKE 13 KLOKKEBUTIKKER
Ser du forskjellen? Vi Protid urmakere selger klokker,
men vi legger helt klare krav i bunnen for de klokkene
vi selger og den jobben vi gjør for at du skal kunne
stole på dem 24 timer i døgnet. For en klokke trenger
jevnlig ettersyn. Vi kaller det Protid Service. Trenger
uret ditt nytt batteri, rem, lenke eller service, har vi
både utvalg og fagkunnskap til å hjelpe deg på best
mulig måte.
PROTID BYTTESERVICE. DU HAR FÅTT EN KLOKKE
I GAVE, MEN VIL BYTTE DEN
Så lenge den er ubrukt og kjøpt hos en Protid urmaker, kan du bytte den innen 30 dager hos alle Protid
Urmakere. Du kan få utført garantireparasjoner, service
og tilpasse lenken på de samme stedene. Bare husk å
ta med deg gyldig garantikort når du kommer.
PROTID SERVICE. GRATIS TILSTANDSVURDERING
Når du fornyer forsikringen din, er du velkommen til
å få utført en gratis tilstandsvurdering innen første
året. Det kalles årskontroll og innbefatter sjekk av
vanntetthet, lenkefeste og lås på klokken din.
PROTID AVTALE – FIRMA AVTALE
Protid urmakerne er sentralt lokalisert over hele landet.
Vår fokus på fagkunnskap og merkevare, gir oss
de beste forutsetninger til å være din ﬁrmaleverandør
når tiden er inne for å verdsette medarbeidere. Stikk
innom en av våre forretninger, besøk protid.no eller
kontakt kjedekontoret, vi hjelper deg gjerne.
PROCARD: FAKTURA ELLER DELBETALING
Kanskje ser du en klokke i dette magasinet du liker
ekstra godt. Eller kanskje ﬁnner du en klokke i en av
butikkene våre. Da skal du vite vi kan tilby deg en
kostnadsfri faktura som har forfall 30-60 dager etter
kjøpet, eller opptil 12 måneders rentefri delbetaling.
Med vårt ProCard gjennom Resursbank tilbyr vi gunstig

Representativt eksempel for delbetaling 12 måneder*
Kredittbeløp/Kjøp
12 000 kr
Effektiv rente
9,53 %

Årsrente
0%
Kredittkostnad
643 kr

Adm.gebyr/mnd
29 kr
Ord. delbet./mnd**
1 029 kr

Etableringsgebyr
295 kr
Totalbeløp
12 643 kr

*Eksempelet baseres på kjøp gjort den femtende dagen i kalendermåneden og er beregnet
11-10-2012. Eksempelet forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden. Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere effektiv rente.
Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv. **Beløp avrundes
opp til nærmeste krone. Måneden etter valgt delbetalingsplan påløper etableringsgebyr på
ordinært delbetalingsbeløp. Etableringsgebyret er inkludert i Kredittkostnad og Totalbeløp.

ﬁnansiering. Du søker om ønsket kreditt inntil 50 000
kroner på www.procard.no. Måneden etter kjøpet
velger du hjemme i fred og ro hvordan du vil betale.
Du kan velge faktura 30–60 dager uten gebyr! Eller
så kan du velge å dele opp betalingen uten nominell
rente i opptil 12 måneder. Dersom du ønsker et lavere
månedsbeløp kan du velge å dele opp betalingen i
opptil 48 måneder med rente.
PROTID FORSIKRING – NÅR UHELLET ER UTE
Det kan skje for den beste. Du har fått deg en ny
klokke som blir stjålet eller ødelagt. Protid urmakerne
samarbeider med SOLID Försäkringar. Kjøper du en
klokke for mellom 1500 og 50 000 kroner, tilbyr vi
kostnadfri klokkeforsikring i 6 måneder. Deretter blir
du som Protid kunde tilbudt en 12 måneders forsikring
til en gunstig pris. Skulle du være uheldig, gir vi deg
rask hjelp. Dessuten legger vi dagens pris på klokken til
grunn, på den måten utsettes den ikke for en verdiforringelse. Forsikringen dekker skader grunnet uforutsette hendelser og tyveri som ikke erstattes av garanti
eller forbrukerkjøpsloven og er basert på klokkens pris
ved kjøpstidspunkt. Før den kostnadsfrie forsikringen
utløper, vil du motta i posten tilbud om å forlenge
tryggheten i ytterligere 12 måneder til en meget
gunstig pris.
EKSEMPEL:

KLOKKENS PRIS
2.000 KR.
4.000 KR.
10.000 KR.
30.000 KR.

BESØK OSS PÅ WWW.PROTID.NO

FORSIKRINGSPREMIE
150 KR.
200 KR.
350 KR.
850 KR.

Du får best mulig
veiledning og oversikt
hos Protid urmakere…
På de neste sidene ﬁnner du de 10 mest populære modellene fra noen
av merkene vi stolt kan tilby i butikken vår. Det er mye å velge mellom
så vi anbefaler deg et besøk i butikken vår. Valget blir enklere
når du får hjelp av fagfolk.
Velkommen til butikken vår!

Det er alltid åpent
på protid.no!
Du kan også møte oss i vår nettbutikk på www.protid.no,
hvor du kan se ennå ﬂere ur. På protid.no kan du kjøpe direkte,
eller gå til den enkelte butikks nettbutikk. Det er enkelt og raskt.
Uansett hvilken Protid-nettbutikk du velger,
får du god service og profesjonelle faglige råd.
Vi selger ikke bare klokker – vi skaper fornøyde kunder!

GRAND SEIKO TILBYR URVERK FOR ALLE.

Enten klassisk, tradisjonell eller for sport, hver Grand Seiko tilbyr
samme høye standarder for presisjon, holdbarhet og lesbarhet
som er Grand Seikos kjennetegn.
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1. SBGE248G Grand Seiko - 129.950,-

6. SBGK009G Grand Seiko - 97.950,-

44 mm. 200 m. Safirglass. Spring Drive.

39 mm. 30 m. Safirglass. Mekanisk.

2. SBGN003G Grand Seiko - 33.950,-

7. SBGX263G Grand Seiko - 23.450,-

39 mm. 100 m. Safirglass.

37 mm. 100 m. Safirglass. Spring Drive.

3. SBGA229G Grand Seiko - 64.950,-

8. SBGJ217G Grand Seiko - 72.950,-

44 mm. 200 m. Diver. Safirglass. Spring Drive.

40 mm. Safirglass. Hi Beat Gmt.

4. SBGR307G Grand Seiko - 47.950,-

9. SBGM221G Grand Seiko - 51.950,-

42 mm. 100 m. Safirglass. Automatikk.

41 mm. 100 m. Safirglass. Titan. Spring Drive.

5. SBGA211G Grand Seiko - 62.950,-

10. SBGA407G Grand Seiko - 62.950,-

41 mm. 100 m. Spring Drive.

40 mm. 100 m. Safirglass. Spring Drive.

10

LAGET FOR VARIGHET

Tre enkle ord som beskriver produktene, selskapet, forretningskulturen ... fremtiden.
Som en ledende verdensomspennende leverandør av GPS-navigasjon, er vi forpliktet til å lage
premium produkter for bil, ﬂy, båt, friluft og sport som er en viktig del av kundenes liv.
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1. Fenix 6 Sapphire Titanium Gray - 11.799,-

6. Vívomove Luxe - 5.899,-

010-02157-24. Lenke. Titan. 51 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02241-04. Lenke. Stål. 42 mm. 5 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

2. Fenix 6 Sapphire Black DLC Nylon - 9.599,-

7. Vívomove Luxe - 5.899,-

010-02158-17. Rem. 47 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02241-03. Lenke. Stål. 42 mm. 5 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

3. Fenix 6X Sapphire Black - 10.199,-

8. MARQ Adventurer GPS Watch - 18.499,-

010-02157-14. Rem. 51 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-27. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

4. Fenix 6S Sapphire - 9.599,-

9. MARQ Athlete GPS Watch - 15.999,-

010-02159-37. Rem. 42 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-16. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

5. Fenix 6S Sapphire - 9.599,-

10. MARQ Captain GPS Watch - 19.499,-

010-02159-40. Rem. 42 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-07. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

SEIKO BLE STARTET PÅ EN VISJON OM PERFEKSJON.
«Alltid et steg foran resten» var Kintaro Hattoris motto, og i dag
etter mer enn 130 år med innovasjon er Seiko fortsatt dedikert til
den perfeksjonen som grunnleggeren alltid prøvde å oppnå.
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1.SEIKO PRESAGE - 5.298,-

6. SEIKO PRESAGE - 6.498,-

SRP855J1. Automatikk. 34 mm. 50 m.

SRPD42J1. Automatikk. 42 mm. Saﬁrglass. 30 m.

2. SEIKO PRESAGE - 5.998,-

7. SEIKO PROSPEX - 4.998,-

SRP852J1. Automatikk. 34 mm. 50 m.

SNJ025P1. Solar. 48 mm. 200 m. Diver.

3. SEIKO PRESAGE - 4.998,-

8. SEIKO PROSPEX - 9.998,-

SRPB41J1. Automatikk. 41 mm. 50 m.

SPB101J1. Automatikk. 45 mm. Saﬁrglass. 200 m. Diver.

4. SEIKO PRESAGE - 4.898,-

9. SEIKO PROSPEX - 4.798,-

SRPD37J1. Automatikk. 41 mm. 50 m.

SRP779K1. Automatikk. 44 mm. 200 m. Diver. Xl.

5. SEIKO PRESAGE - 5.798,-

10. SEIKO PROSPEX - 4.998,-

SRPD39J1. Automatikk. 42 mm. Saﬁrglass. 30 m.

SRPC25K1. Automatikk. 45 mm. 200 m. Diver. Xl.

Victorinox lager produkter som er ment å være en følgesvenn for livet.
Fortsatt lages våre produkter etter de samme prinsipper som vår grunnlegger hadde da han grunnla Victorinox i 1884:
Funksjon, innovasjon, ikonisk design og kvalitet.
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1. Victorinox Alliance - 5.395,- KAMPANJEPRIS: 4.495,-*

6. Victorinox Fieldforce - 5.395,-

V241831. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 10 atm.

V241855. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 42 mm. 10 atm.

2. Victorinox Alliance - 4.295,- KAMPANJEPRIS: 3.495,-*

7. Maverick - 7.395,-

V241801. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 40 mm. 10 atm.

V241791. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 10 atm.

3. Victorinox Alliance - 5.295,-

8. Maverick - 5.895,-

V241877. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 28 mm. 10 atm.

V241605. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 10 atm.

4. Victorinox Alliance - 4.895,-

9. I.n.o.x. - 5.295,-

V241841. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 28 mm. 10 atm.

V241682. Rem. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 20 atm.

5. Victorinox Fieldforce - 4.295,-

10. I.n.o.x. ProDiver - 7.395,-

V241851. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 42 mm. 10 atm.

V241781. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 45 mm. 20 atm.

(*Kampanjepris: Gjerlder til 24/12-19 - begrenset antall)

Klar for ekstreme utfordringer.

Noen ganger krever omstendighetene at man må sprenge grensene,
og være både sterk og urokkelig. Da kan du stole på G-SHOCK!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. G-SHOCK GG-B100-1AER - 3.498,-

6. G-SHOCK GST-B200D-1AER - 3.498,-

Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Kompass.
Høydemåler. Barometer. Termometer. Skritteller. Karbonforsterket.
Led-lys. 200m vanntett.

Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Solceller.
Phone ﬁnder. 5 alarmer. Verdenstid. Stoppeklokke.
Karbonforsterket. Led-lys. 200m vanntett.

2. G-SHOCK GG-B100-1A3ER - 3.498,-

7. G-SHOCK GST-B100-1AER - 3.498,-

Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Kompass.
Høydemåler. Barometer. Termometer. Skritteller. Karbonforsterket.
Led-lys. 200m vanntett.

3. G-SHOCK GG-B100-1A9ER - 3.498,Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Kompass.
Høydemåler. Barometer. Termometer. Skritteller. Karbonforsterket.
Led-lys. 200m vanntett.

4. G-SHOCK GMW-B5000D-1ER - 5.998,Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Solceller. Radiosignal.
Phone ﬁnder. 5 alarmer. Verdenstid. Stoppeklokke. Led-lys. 200m
vanntett.

5. G-SHOCK GST-B200-1AER - 2.998,Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Solceller.
Phone ﬁnder. 5 alarmer. Verdenstid. Stoppeklokke.
Karbonforsterket. Led-lys. 200m vanntett.

Støtsikker. Bluetooth. App for smarttelefon. Solceller.
Phone ﬁnder. Alarm. Verdenstid. Stoppeklokke.
Led-lys. 200m vanntett.

8. G-SHOCK GW-M5610-1ER - 1.598,Støtsikker. Solceller. Radiosignal. 5 alarmer. Verdenstid.
Stoppeklokke. Lys. 200m vanntett.

9. G-SHOCK DW-5600E-1VER - 898,Støtsikker. Alarm. Verdenstid. Stoppeklokke. Timer. Lys.
200m vanntett.

10. G-SHOCK DW-5600BB-1ER - 898,Støtsikker. Alarm. Verdenstid. Stoppeklokke. Timer. Lys.
200m vanntett.

The Aviation Pioneers Squad
Scott Kelly
Rocio Gonzalez Torres
Luke Bannister
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