
 

Introductie Jaermann & Stübi “the Timepiece of Golf ” op Amsterdam Golf Event 2012  

Er zijn veel horlogemerken die zich afficheren met golf en de lifestyle van golfspelers.                    
De golfspeler behoort gemiddeld genomen tot de hogere welstandsklasse is daarmee een 
aantrekkelijke doelgroep voor veel luxe producten. Het is vooral bijzonder omdat juweliers 
klanten afraden hun dure dus meestal mechanische horloge te dragen tijdens het golfen. 

Jaermann & Stübi is geen gewoon horlogemerk, maar een Zwitsers horlogemerk dat 
uitsluitend horloges ontwikkelt specifiek voor golfspelers. Het merk heeft een echt golf DNA. 
Een Jaermann & Stübi horloge is altijd uitgerust met een door hen ontwikkelde en 
gepatenteerde G-guard shockabsorber, waardoor de belasting van het robuuste 
automatische uurwerk door de swing sterk wordt gereduceerd. 

Bovendien heeft Jaermann & Stübi een zgn. golfcounter complicatie ontwikkeld, waarmee 
een speler eenvoudig zijn strokeplay score kan bijhouden. Aan het einde van de 18 holes 
kan hij zijn score corrigeren voor zijn handicap en de eindscore aflezen.  

De uurwerken en complicaties zijn geheel mechanisch en verpakt in een horloge met een 
bijzondere uitstraling; geraffineerd afgewerkt en met gebruik van hoorgwaardige materialen, 
zoals het beste ontspiegelde saffierglas, handgemaakte kalfs- of aligatorbanden gevoerd met 
een vocht opnemende binnenzijde. Er zijn 3 basisuitvoeringen en meer dan 60 varianten. 

Jaermann & Stübi horloges worden handgemaakt in de Zwitserse Jura en zijn met een 
productie van minder dan 1000 horloges per jaar een exclusief product. Ze zijn leverbaar in 
staal, titanium, 18kt goud of platina, al dan niet gedecoreerd met diamanten en een 
winkelverkoopprijs vanaf € 4.200. Naast de huidige lijn met een diameter van 44 mm, komt in 
het najaar ook een 38mm model op de markt, specifiek ontwikkeld voor dames.  

In Jaermann & Stübi komen honderden jaren jaar golfhistorie en Zwitserse ervaring in de 
ontwikkeling en productie van mechanische horloges samen. Jaermann & Stübi heeft een 
nauwe samenwerking met  St Andrew Links; de “home of golf”. 

Meer informatie op www.jaermann-stuebi.com 
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