X41 Edition 5: wanneer Haute Horlogerie het
luxe-imago van zich afschudt
23 Juni 2021 markeert de start van de pre-orders voor de X41 Edition 5 van CODE41, het
eerste en enige community-uurwerk in Haute Horlogerie.
Door een exceptioneel horloge aan te bieden voor een prijs van 5.443€, waar vergelijkbare
horloges rond 20.000€ kosten, is het idee om Haute Horlogerie transparanter, authentieker,
en bovenal, toegankelijker te maken.
Maar dit project gaat zelfs nog een stapje verder en heeft als doel om een ware kentering
teweeg te brengen in de horloge-industrie, door zichzelf te bevrijden van de soms
ondoorzichtige en subjectieve luxewaarden en zich te focussen op

X41: een community-project gebaseerd op transparantie
Sinds 2016 heeft CODE41 liefhebbers van mechanische horloges uitgenodigd om mee te
gaan in een exceptioneel avontuur waarin zij actief participeren in de creatie van een stuk
Haute Horlogerie.
De visie achter dit community-idee, gebaseerd op creativiteit, transparantie en kwaliteit, is
om de huidige horloge-industrie te hervormen.
Het X41-project is geen uitzondering: dit automatische horloge zag in maart 2019 het
daglicht, na 12 maanden van ontwikkeling is nauwe samenwerking met de leden van de
CODE41-community. Deze duizenden horloge-liefhebbers krijgen zij de kans om te
participeren in elke stap in het ontwerpproces door hun meningen te geven en
commentaar/aanbevelingen te geven op diverse foto’s en video’s. Een authentieke en
meeslepende ervaring achter de schermen van een horlogemerk!
De lancering van de eerste pre-orders in maart 2019, van de Creator Edition en de Edition 2,
markeerde zowel de eerste crowdfundingcampagne als het eerste community-gecreëerde
horloge in de geschiedenis van Haute Horlogerie. Ondanks de initiële twijfels over de
ontvangst van het project, was het enthousiasme bij het publiek gelijk groot. In totaal,
werden 700 exemplaren gepre-orderd in amper 30 dagen tegen een totaalopbrengst van
bijna 3 miljoen Zwitserse francs.

X41 Edition 5: eigenschappen en nieuwe functies
Voor deze 5e editie, houdt de X41 vast aan de formule die het tot dusverre zoveel succes
heeft gebracht: een ontwerp en architectuur exclusief voor de CODE41-community, en een
perifeer oscillerend gewicht, een extreem technisch hoogstandje dat slechts enkele merken
beheersen. Het uurwerk zelf is volledig met de hand ontworpen, geproduceerd en
geassembleerd in Zwitserland, in gelimiteerde oplages.
De X41 is verkrijgbaar per pre-order van 23 juni tot 14 juli 2021, met prijzen vanaf 5.443€;
oftwel, bijna vier keer zo laag als de prijs die doorgaans wordt gevraagd voor een horloge van
dit kaliber. Het is dus een unieke kans voor liefhebbers van mechanische horloges om een
hoogwaardig model te bezitten tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs.
Er zijn ook enkele nieuwe functies te ontdekken:
●

Waterdichtheid tot 10 ATM (100m), in tegensteling tot de 3 of 5 ATM waarover de
meerderheid van de huidige mechanische horloges beschikken. Dit staat gelijk aan
100 meter in kalm water, en zonder plotse veranderingen in temperatuur en druk.

●

De keuze voor grade-5 titanium voor de titanium-modellen, een materiaal dat twee
keer zo licht is als staal. De grade-5 vervangt de grade-2 die we voor de vorige editie
hebben gebruikt, waarbij de hogere prijs zich rechtvaardigt door de verhoogde
duurzaamheid, betere krasbestendigheid en de verfijnde details in de afwerking.

●

Twee nieuwe kleuren voor de AeroCarbon-modellen. Doorgaans alleen gebruikt in de
ruimte- en luchtvaartindustrie, staat dit bijzonder compacte materiaal bekend om zijn
weerbaarheid (2,5x zo buigbestendig als staal), zijn lichte gewicht (2x lichter dan
titanium en 4x lichter dan staal), en zijn waterdichtheid (100m zonder kamer).

Zoals met de meeste horloges van CODE41, zou de X41 het recht kunnen claimen om het
‘Swiss Made’-label te kunnen dragen. Sterker, hoewel 90% van de componenten uit
Zwitserland afkomstig zijn (tegen een minimumeis van 60% voor dit label), draagt het
horloge geen enkele verwijzing naar het Swiss Made-label. CODE41 is al vanaf het eerste
begin een fervente tegenstander van dit misleidende label.

Is het einde van het luxe-bewind over Haute Horlogerie nabij?
Voor CODE41 is het succes van de X41-horloges een onmiskenbaar teken dat er een
verandering aan het plaatsnemen is in de horlogewereld. Haute Horlogerie werd altijd gezien
als een ontoegankelijke, luxe-industrie, alleen voorbehouden aan de elite. Op de huidige
markt weerspiegelen de prijzen van de modellen helaas niet altijd de werkelijke waarde en
kwaliteit. Met kunstmatig opgestuwde prijzen, reflecteren ze tegenwoordig een mate van
sociaal succes.
Het X41-project onthult echter een ander aspect van Haute Horlogerie: authentieker,
transparanter, een die zich focust op kwaliteit en expertise. Deze waarden worden meer en
meer geapprecieerd door klanten die de ondoorzichtigheid van de traditionele merken beu
zijn. Zij eisen, en terecht, een betere traceerbaarheid van de materialen, informatie over de
origine van de componenten, en zelf details van de gehanteerde marges.
Deze observaties hebben de oorspronkelijke visie van CODE41 alleen maar versterkt,
bedacht door oprichter Claudio D’Amore. Wat nu voor CODE41? Doorgaan met innoveren, de
status quo blijven doorbreken, en het blijven creëren van exceptionele mechanische horloges
tegen een onverslaanbare magie en prijs-kwaliteitverhouding.
Pre-orders zijn open tot 15 juli.
Ontdek de X41 Edition 5: https://code41watches.com/nl/projects/x41/

De X41 EDITION 5 in een notendop

●

Pre-orders open: 23 juni 2021, 15.00 uur (CET)

●

Einde van pre-orders: 15 juli 2021, 15.00 uur (CET)

●

Levering: Begin maart/april 2022

●

Prijs: Vanaf 5.443€ - 5.393 CHF – 5.443 USD – 4.995 GBP

●

Aantal exemplaren: 3 batches van 150 horloges

●

Betaalmethoden: betaling in 6 termijnen zonder additionele kosten, betaling ook
mogelijk per bankoverschrijving

Het CODE41-project: unieke waarden
Onverslaanbare magie en prijs-kwaliteitverhouding
Rechtstreekse distributie, minimale marges en transparantie van kosten zijn slechts enkele
criteria die het ons mogelijk maken om de NB24 aan te kunnen bieden tegen een prijs waar
onze concurrenten niet tegenop kunnen.
"De winkelprijs is niet het resultaat van marktpositionering, maar een directe reflectie van de
productiekosten." CODE41 - Claudio D'Amore, Oprichter and CEO

Voorbestellingen: produceren wat nodig is, wanneer het nodig is
80% van onze omzet wordt gegenereerd door voorbestellingen van onze projecten: de
productie van een serie gaat pas van start indien een minimum aantal horloges zijn verkocht.
Deze benadering geeft ons 2 specifieke voordelen:
●

Het optimaliseren van cashflow: we produceren alleen datgene dat besteld is, dus is
er geen risico van onverkochte voorraad of stilstaand kapitaal.

●

Productieveiligheid: de financiering van onze volledige productie is vooraf
gegarandeerd door onze cashflow, en staat los van enige winsten.

Volledige transparantie
Met ons TTO-label (Total Transparancy on Origin), zetten we transparantie centraal in onze
aanpak. We geven duidelijk uitleg over de productiekosten en marges die nodig zijn om het
project rendabel te laten zijn, zodat we ons kunnen concentreren op datgene waar onze
passie ligt: het creëren van mechanische horloges van hoge kwaliteit.

Hoe worden de hoeveelheden voor iedere editie beslist?
Voor iedere collectie definiëren we de kwantiteit per batch conform de maandelijkse
productiecapaciteit van onze leveranciers. In het geval van de X41, worden het er 800 per
maand.
Gedurende pre-sales, zodra de eerste batch is uitverkocht, wordt een nieuwe batch gestart
met een leveringsdatum een maand na de eerste. Voor iedere editie, produceren we
maximaal 3 of 4 batches.

