Het mechanische horloge dat
genderidentiteit: DAY41 Edition 3

breekt

met

Na bijna een jaar wachten, is de DAY41 eindelijk weer verkrijgbaar per pre-order! Bij de uitgave
van de eerste editie, trok dit mechanische horloge, bedacht door het communitymerk CODE41 en
zijn vrouwelijke leden, een flinke aanhang. En met goede reden: met zijn spectaculaire skeletstijl
en zijn ingetogen en elegante ontwerp, is de DAY41 onmogelijk te categoriseren. Dit verbluffende
uniseks horloge wordt gezien als uitzondering in het huidige horlogerielandschap. De 3e editie is
verkrijgbaar van 13 oktober, en slechts 3 weken lang!

DAY41: van dameshorloge… tot een horloge voor iedereen.
De DAY41 kwam 2 jaar geleden ter wereld, toen CODE41 besloot een mechanisch horloge voor
dames te creëren. Het idee van het project komt voort uit een bepaalde observatie: Haute
Horlogerie heeft nog steeds een overdriven neiging om de vrouwelijke markt te verwaarlozen.
Damesmodellen zijn vrijwel allemaal quartzhorloges waarbij steevast de nadruk wordt gelegd op
de decoraties, ten koste van intrinsieke horlogerie-kwaliteiten.
Geboren uit de wens om een nieuwe visie voor vrouwelijke horlogerie aan te bieden, begon
CODE41 in juni 2019 met de ontwikkeling van de DAY41 met behulp van zijn community. Om van
het project een succes te maken, besloot het team om alleen de meningen van het vrouwelijke
deel van de community te overwegen, en daarmee de mannen voor eens uit te sluiten van het
stemproces.
Naar mate het project vorderde, begon de DAY41 vorm te krijgen. Verrassing: het leek in de
verste verte niet op een traditioneel dameshorloge. Zijn lugs, de ‘gekamerde’ kast en zijn open
wijzerplaat, gaven het een rauwe, machinaal bewerkt uiterlijk. Een resultaat dat de eerste
vermoedens van CODE41 bevestigde: dat vrouwen wel degelijk van mechanische horloges houden,
en dat ook zij het belang van technisch vernuft en prestaties waarderen!
Het was tijdens de testfase, enkele weken vóór de initiële lancering, dat het team ontdekte dat de
DAY41 eigenlijk even goed om een herenpols stond als om een damespols! Zo had CODE41
onbedoeld een fantastisch mechanisch uniseks horloge gecreëerd.
“De DAY41 is een stoer, verfijnd horloge, zonder vlinders of eenhoorns; het werkt net zo goed om
een herenpols als om een damespols.” Claudio D’Amore, oprichter CODE41.
De Creator Edition werd in januari 2020 gelanceerd en werd met groot succes ontvangen door de
CODE41-community, wat blijkt uit de 1.910 verkochte exemplaren. De ontvangst van de tweede
editie, onthuld in November 2020, was al even enthousiast: met 1.109 verkochte exemplaren voor
een totaalopbrengst (van beide edities) van 3.831.865 CHF

Pre-orderdata en prijzen voor de DAY41
Gelet op dit succes en de aanhoudende verzoeken van de CODE41-leden, was de uitgave van een
3e editie slechts een kwestie van tijd. Deze 3e editie zal slechts 3 weken verkrijgbaar zijn, van 13
oktober tot 4 november 2021. Levering staat gepland voor zomer 2022.

De prijs van de DAY41 begint vanaf 1.150 CHF per stuk. Zoals bij alle CODE41-modellen, is er
niets willekeurigs aan deze prijs; om zo eerlijk mogelijk te zijn, heeft het team de prijs gebaseerd
op de productiekosten van het horloge en een minimale marge om het project rendabel te houden.
Deze transparante benadering is terug te leiden naar het TTO-label (Total Transparancy on Origin),
bedacht door CODE41. Het idee achter het TTO-label is ontstaan om een alternatief te bieden aan
het Swiss Made-label, dat ondanks zijn grote reputatie, misleidend is voor consumenten.

Technische kenmerken en prestaties
Zwitsers STP-uurwerk
De DAY41 is uitgerust met het STP-15-uurwerk. Dit automatische uurwerk, van zwitserse origine, staat bekend
om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en bovengemiddelde technische prestaties. Het heeft een
formidabele precisie, met een maximale dagelijkse afwijking van -/+ 15 seconden, een powerreserve van 44 uur
(in tegenstelling tot doorgaans 40 uur) en is getest in 5 verschillende posities (normaal 2 of 3).

Kast, kristal en waterdichtheid
De voor- en achterzijde van het horloge zijn uitgerust met krasbestendig saffierkristal, vooraf behandeld met een
anti-reflecterende coating. De kast is vervaardigd van hoge kwaliteits 316L-roestvrij staal. Tot slot, is de DAY41
waterdicht tot een diepte van 100 meter..

2 maten en 6 kleuren
Zodat het om zowel heren- als damespolsen past, komt de DAY41 in twee maten: 37mm en
40mm. Daar waar het kleuren betreft, zijn er 5 varianten verkrijgbaar voor de 37mm, waaronder
een model gezet met diamanten, en 3 varianten voor de 40mm.

Een breed assortiment aan banden
Toekomstige eigenaren van een DAY41 kunnen kiezen uit een breed assortiment aan banden om
alle smaken te voorzien. Nieuw dit jaar is de R41-band, de laatste toevoeging aan de CODE41-lijn.
Vervaardigd van FKM (Fluorkoolstof Rubber), zal deze hoogwaardige rubberen band verkrijgbaar
zijn in diverse kleuren.

Over CODE41
De missie van CODE41 is om de kunst van horlogerie voor iedereen toegankelijk te maken. Opgericht in 2016
door Claudio d’Amore, is CODE41 vandaag de dag een leidend community-merk in de wereld van mechanische
horlogerie, gevestigd in Lausanne, Zwitserland. Al vanaf het eerste begin, heeft CODE41 ervoor gekozen om zijn
community te betrekken bij iedere fase van de creatie van zijn projecten, terwijl het daarnaast volledige
transparantie op zowel de origine van zijn componenten garandeert, als op de prijzen van zijn horlogemodellen en
accessoires.

CODE41 in cijfers:
2016

2021

2 mensen

25 mensen

15’000 leden

530’000 leden

Maandelijkse website bezoekers

20’000

570’000

Omzet (CHF)

0.5 mio

10 mio

Aantal collecties

2

6

Manufacture uurwerken

0

2

Aantal liters koffie

1

12

CODE41 team

Community

Voor meer informatie, neem contact op met:
Mattias Fernandez
mattias@code41.com

Volg ons:
https://code41watches.com/
https://www.facebook.com/code41watches
https://www.instagram.com/code41watches/

https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/
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