
CODE41 lanceert de Mecascape en neemt horlogerie 

mee op onbekend terrain 
 

 
 

Diegene die CODE41 kennen, begrijpen dat het moeilijk is om de horloges die het merk heeft gecreëerd, te 

omschrijven als ‘klassiek’. Echter, geen van de tot dusverre uitgebrachte 6 collecties is zover gegaan als het 

nieuwste project dat het kleine Zwitserse team, onder leiding van Claudio D’Amore, op het punt staat te lanceren. 

De naam? De Mecascape. Met dit buitengewone object, begeeft CODE41 zich ver buiten de gebaande paden en 

plaveit het de weg voor horlogerie dat zich ontdoet van het traditionele corset. Een oproep voor alle creatievelingen, 

de nieuwsgierigen en simpelweg fans van horlogeprojecten die nèt iets anders zijn: met de Mecascape, biedt 

CODE41 zijn community de mogelijkheid om anders te denken en van perspectief te veranderen. Iedereen aan 

boord! 

De terugkeer van mechanische magie naar zijn rechtmatige plek 

Wat als we een horlogerieproduct zouden bedenken dat zich kan losmaken van de limieten van de pols en het 

mechanische uurwerk de vrije loop kan laten? Dit zijn de vragen die CODE41 zichzelf stelde en de reden waarom 

het een nieuw hoofdstuk aan zijn verhaal toevoegt: de Mecascape. 

 

Sinds ze voor het eerst verschenen aan het begin van de 20e eeuw, verfraaien polshorloges de polsen van hun 

dragers. Beperkt door de kastgrootte van het horloge, worden componenten gedwongen een kleine ruimte met 

elkaar te delen, en het mechanisme blijft grotendeels verborgen. 

 

Echter, waar liefhebbers van mechanische horloges naar zoeken is niet hun precisie (quartz-horloges zijn duizend 

maal zo nauwkeurig), of hun functionele dimensie. Nee, wat deze enthousiastelingen echt fascineert, is de 

schoonheid van het uurwerk zelf, soms vergeleken met een kloppend hart: een complexe en geordende warboel, 

waarin ieder component, tot aan de kleinste aan toe, zijn plek en zijn rol heeft. 

 

Dus, wat is een beter cadeau dan dit fantastische spektakel van tandwielen in volle schwung? Een waar horlogerie-

panorama, dat zich voor je ogen uitstrekt en zich volledig bevrijdt van de beperkingen van de pols. Bijna een eeuw 

na de komst van het polshorloge, is het de hoogste tijd dat we eindelijk uit het gevestigde framework stappen…en 

uit de wijzerplaat! 

 

 

 



Het begin van een normbrekend project  

 

Flashback naar 2009, toen het idee van de Mecascape voor het eerst opkwam in het brein van Claudio D’Amore, 

oprichter van CODE41. Destijds, ontwerper bij sommige van de grootste horlogemerken, bedacht hij een format dat 

tot dusverre nog nooit is vertoond in horlogerie, een die het uurwerk eindelijk de ruimte geeft die het verdient. 

 

Zijn zoektocht naar het ideale ontwerp leidde hem langs vele probeersels en concepten aangaande de vorm en 

afmetingen. Langzaam maar zeker, kreeg het object gestalte in zijn hoofd: echter, een gebrek aan geld en middelen 

destijds, betekende dat het project helaas op de lange baan moest worden geschoven. 

 

Het zou nog een verdere 12 jaar duren voordat dit buitengewone project eindelijk het daglicht zou zien. Gedurende 

deze periode, richtte Claudio D’Amore CODE41 op, een participerend en innovatief horlogeproject dat zijn 

community laat meebeslissen over het ontwerpen van horloges. 

 

Na 6 horlogecollecties besloot het team dat de tijd eindelijk rijp was om de Mecascape te ontwikkelen. Dus in 2022 

zal CODE41 met zijn leden een gloednieuw avontuur aanvangen, dat het gekste en meest gedurfde van allemaal 

beloofd te worden! 

De Mecascape, een spectaculair mechanisch landschap  

 

Zoals je ondertussen zal hebben begrepen, is de Mecascape niet een horloge in de traditionele zin van het woord: 

het is noch een polshorloge, noch een zakhorloge, noch een klok. Een samensmelting van de woorden Mechanical 

Landscape, is het een horlogerie landschap: het mechanische uurwerk, in plaats van de behuizing in een kast, wordt 

herbouwd en gespreid op een plat oppervlak. 

 

Balanswiel, cilinder, echappement… Dankzij dit ongekende format, is ieder tandwiel zichtbaar tot op het kleinste 

detail. Als we dit product in één woord moeten omschrijven? Harmonie. Alles, van zijn afmetingen tot zijn vorm, 

staat volledig in dienst van het mechanisme, dat het hart van het spektakel vormt…en uiteraard ook de tijd perfect 

weergeeft. 

 

Na veel reflective, werd de gouden ratio gekozen om de afmetingen te bepalen. Bijzonder fijn, met een maximum 

dikte van 7mm, past het object makkelijk in je broekzak en kun je het altijd bij je hebben. Zijn horizontale format 

maakt het mogelijk om het ook op een meubelstuk te plaatsen, en het dus op deze wijze te bewonderen. 

Een oproep aan CODE41’s meest creatieve leden  

 

Oorspronkelijk erg persoonlijk, neemt dit project nu de community-richting, dat de basis van het CODE41-concept 
vormt. Dus, nu nog meer dan anders, heeft het merk de communityleden nodig om tot leven te brengen wat 12 jaar 
geleden nog slechts een simpele droom was! 
 

Maar, voor wie is de Mecascape eigenlijk bedoeld? Nou, eigenlijk voor alle liefhebbers van mechanische horlogerie, 
die iets anders willen dan wat ze nu al bezitten. Nieuwsgierige en creatieve types, die graag de norm breken en dol 
zijn op innovatie. Oftewel, iedereen die wil bijdragen aan een van de meest innovatieve projecten op de huidige 
horlogemarkt! 
 

Zoals met alle CODE41-projecten, zal de ontwikkeling van de Mecascape zich in diverse fases ontvouwen. Het 

begint met een eerste ronde stemmen en opmerkingen, die de basis van het project zullen vormen en waarmee we 

de eerste indrukken van de leden kunnen vergaren. Voor meer informatie, kijk op www.mecascape.com! 

 

 

 

 

 

http://www.mecascape.com/


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  

#Mecascape   
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