
Een Edition 2 voor de Zwitserse NB24-chronograaf: het samengaan 

van gevoel en techniek. 

 

 
 

Volgend op de recordverkoop van de eerste editie, maakt de Zwitserse NB24-chronograaf zijn langverwachte 

rentree op 24 november met de Edition 2, slechts voor een gelimiteerde tijd verkrijgbaar! Dit mechanische horloge 

is het resultaat van vele maanden van intensieve samenwerking tussen CODE41 en zijn community van 

horlogeliefhebbers. Vrijwel volledig in Zwitserland geproduceerd en uitgerust met een perifeer oscillerend gewicht, 

waarin de NB24 echt uitblinkt is zijn hoge technische gehalte, vrijwel ongeëvenaard in de horlogewereld. Laten we 

eens terugkijken op een exceptioneel project! 

Verkooprecords voor de NB24 Edition 1 

 

Aanvankelijk gelanceerd in april 2020, werd het NB24-project getrakteerd op een ongelofelijk ontvangst toen de 

pre-orders van start gingen in januari van het volgende jaar! De ontwikkeling, met de samenwerking van de CODE41-

leden, werd gemarkeerd door enkele onverwachte gebeurtenissen. 

 

Ruim 9 maanden lang konden de eerdergenoemde leden stemmen en hun mening geven over de technische en 

uiterlijke aspecten van de NB24. Dezelfde benadering als voor ieder project van CODE41, dat de creatie van een 

horloge ziet als een buitengewoon avontuur waaraan iedereen kan bijdragen. 

 

Komt het door zijn sportieve, skeletachtige uiterlijk, zijn indrukwekkende technische aspecten of door zijn 

Zwitserse productie? Een ding is zeker: de CODE41-community is helemaal weg van de NB24; gedurende de pre-

orders van de Creator Edition werden 1.380 exemplaren verkocht, tegen een totaalopbrengst van 5.298.394 CHF! 

 

Dit overweldigende succes overtrof zelfs de verwachtingen van het team zelf, dat niet had gerekend op een 

dusdanig groot animo. Des te meer reden om de uitgave van de tweede editie in November te versnellen! 

 

Het is dus officieel: de NB24 is vanaf 24 november tot 16 december 2021 verkrijgbaar per pre-order, met prijzen 

vanaf 4.593 CHF (voor de titanium versie).  



Een exclusieve en bijzonder technische chronograaf  

 

Daar waar het het het ontwerp aangaat, zullen kenners waarschijnlijk de architectuur van het befaamde Valjoux 

7750-uurwerk herkennen, een keuze die de robuustheid en betrouwbaarheid van het horloge garandeert. 

herbewerkt door CODE41, heeft het exclusieve ontwerp van de NB24 enkele opmerkelijke veranderingen 

ondergaan. 

 

Met name de bruggen zijn herontworpen en de chronograaftellers zijn verplaatst, in zoverre dat de 30-minutenschijf 

op 6 uur staat en de secondenschijf op 3 uur. Maar CODE41 is zelfs nog een stap verder gegaan met de toevoeging 

van een perifeer oscillerend gewicht, zichtbaar vanaf de wijzerplaatzijde. 

 

Deze complicatie is een waar technisch hoogstandje, dat maar door een handvol merken wordt beheerst; dit is 

doorgaans alleen te bewonderen bij Haute Horlogerie, en dan tegen stratosferische prijzen! In ons geval, 

vertegenwoordigt het bijna eenderde van de productiekosten van het horloge. 

 

Al met al geeft het ons een uiterst nauwkeurig, robuust en high-performance skelethorloge. Zijn stoere, sportieve 

uiterlijk maakt van de NB24 een opvallend horloge dat absoluut uniek is op de markt. Een chronograaf in de puurste 

zin van het woord! 

NB24 – Karakteristieken en hoofdpunten  

Een horloge dat meer Zwitsers is dan Swiss Made  

 

Alhoewel het horloge niet het desbetreffende label draagt, zullen liefhebbers van Swiss Made niet teleurgesteld 

zijn: bijna 85% van de NB24 is afkomstig uit Zwitserland, inclusief bijna alle 326 componenten, met uitzondering 

van de hoofdveer en de juwelen! Een zeldzame prestatie, zeker wanneer je in ogenshouw neemt dat het meerendeel 

van de horloges die dit label draagt, slechts tot 60% komt. In plaats hiervan, draagt de NB24 het TTO-certificaat, 

een label dat is bedacht door CODE41, en dat transparantie op origine en productiekosten aan het hart van zijn 

aanpak stelt. 

42mm-kast met een keuze tussen grade 5-titanium en AeroCarbon  

 

Voor deze tweede editie, zal de kast van de NB24 42mm meten en verkrijgbaar zijn in twee varianten: AeroCarbon, 

een koolstofvezel met een hoge densiteit dat doorgaans alleen in de luchtvaartindustrie wordt gebruikt, en grade 

5-titanium. Eerstgenoemde bestaat uit blokken van 300 lagen, iedere laag op exact 90 graden van de vorige en 

samengeperst onder 10 bar druk in een autoclaafoven. Dit proces maakt het 2,5 maal zo resistent tegen buigen als 

staal, en 2 maal zo licht als titanium; oftewel, de crème de la crème van koolstofvezel! 

Evenzeer van hoge kwaliteit, is grade 5-titanium tweemaal zo duurzaam als staal. Daarnaast geeft dit materiaal 

een zeer fijne en gedetailleerde afwerking. 

Overige technische karakteristieken van de NB24  

 

Tot slot is het horloge uitgerust met hoge kwaliteit saffier kristal, zowel krasbestendig als anti-reflecterend, en 

maakt Luminova-technologie mogelijk voor de nachtdisplay. Het is waterdicht tot 100 meter, is afgesteld in 5 

posities, en heeft een powerreserve van 48 uur. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

CODE41 team  2 mensen 25 mensen 

 
Community 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 

 

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/  

 

#CODE41Watches 

#CODE41  

#NB24   

mailto:mattias@code41.com
https://code41watches.com/
https://www.facebook.com/code41watches
https://www.instagram.com/code41watches/
https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

