
CODE41 geeft zijn Haute Horlogerie
meesterwerk, de X41, een nieuwe

saffieren uiterlijk

Officieel verkrijgbaar voor pre-order van 12 april tot 4 mei 2022, laat de X41 waar het
van gemaakt is met een Edition 6 die tjokvol zit met technische en esthetische
innovaties. Het is een kans voor alle liefhebbers van mechanische schoonheid en
leden van de CODE41-community om zichzelf te verwennen met dit exceptionele
horloge, tegen de best mogelijke prijs. De X41 Edition 6 is het product/resultaat van
oprechte, technische horlogeriehoogstandjes, in het bijzonder dankzij zijn kast,
volledig vervaardigd van saffier.

Saffier: oogverblindend, elegant, robuust
In Haute Horlogerie staat saffier bekend als een uitermate moeilijk te bewerken materiaal, en
een die een zeldzame expertise vereist. Tijdens iedere productiefase kan de horlogemaker
zich geen enkele fout veroorloven, van het frezen tot het polijsten, en tot aan de assemblage
toe. Een uitdaging CODE41 waardig, dat de handschoen met succes heeft opgepakt, gezien
de release van deze 6e editie van de X41.

CODE41 heeft om meerdere redenen voor saffier gekozen: zijn ongeëvenaarde schoonheid,
maar ook omdat met dit materiaal de pracht van ieder component van het uurwerk wordt
uitvergroot. Uiteraard zijn dit niet de enige voordelen van saffier. Het wordt ook geroemd om
zijn legendarische hardheid (niet veel minder dan diamant), en wegens zijn superioriteit t.o.v.
staal, titanium en zelfs AeroCarbon.



Deze unieke kwaliteit geeft het ook een ongelofelijke krasbestendigheid. En, aangezien het
tweemaal zo licht is als staal, biedt saffier ook een exceptioneel comfort voor de pols. Nog
een belangrijk voordeel: zijn transparantie, waardoor de pracht van het X41-skeletuurwerk
vanuit alle hoeken valt te bewonderen.

Technische en esthetische ontwikkelingen voor de X41 Edition 6
9 Nieuwe brugkleuren werden de community voorgelegd om op te stemmen, waarvan er
twee zijn gekozen voor deze Edition 6: groen en regenboog. Deze twee kleuren zijn aan de
reeds bestaande lijst toegevoegd en zijn verkrijgbaar in alle mogelijke X41-kastconfiguraties:
Saffier, AeroCarbon en grade 5-Titanium.

De doorzichtige band is een andere nieuwe feature voor deze 6e editie van de X41. Naast
een kast volledig gemaakt van saffier, wat zorgt voor een hypnotiserende transparantie, kan
de X41 Edition 6 worden gepaard met een doorzichtige band voor een nog immersievere
transparante ervaring.

De doorzichtige band is verkrijgbaar voor alle modellen van deze 6 editie.



X41 Edition 6: een geweldig saffieren horloge, voor een ieder
toegankelijk
Dankzij zijn saffieren kast, profiteert de X41 Edition 6 van alle voordelen die dit veeleisende
materiaal biedt, met een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding. Absoluut, de saffieren kast
is 22 maal zo duur om te produceren als de titanium kast (3.600 CHF tegen 160 CHF).
Verkrijgbaar vanaf 14.793 CHF, biedt de X41 Edition 6 Saffier een uitmuntende
prijs-kwaliteitverhouding, mogelijk gemaakt door een (nog) drastischere vermindering van de
marges op dit model, met het doel om dit exemplaar Haute Horlogerie zo toegankelijk
mogelijk te maken.

Daarnaast blijft, voor zowel de CODE41-community als voor liefhebbers van mechanische
schoonheid, de prijs onveranderd: de X41 Edition 6 is verkrijgbaar vanaf 5.393 CHF
(Titanium-versie met lederen band), en dit ondanks de aanzienlijke verhoging van
productiekosten als gevolg van de stijgende prijzen van grondstoffen.

X41: wat maakt het uniek

● Een uniek project in Haute Horlogerie
○ 1e participatieve, community-gecreëerd Haute Horlogerie exemplaar: met en

voor de CODE41-leden

● Product
○ Exclusieve architectuur en ontwerp, gereserveerd voor de

CODE41-community
○ Prijs vanaf 5’393 CHF (5’443Eur, 4’995GBP, 5’443 USD), waar vergelijkbare

horloges 20.000 CHF kosten (en vele malen meer)
○ De kans om een Haute Horlogerie-exemplaar te bezitten tegen een

onverslaanbare prijs
○ Met de hand afgewerkt en geassembleerd

● Technisch
○ Een oogverblindend mooie transparante saffieren kast om het kloppende hart

van de X41 bloot te leggen
○ Twee andere materialen van hoge kwaliteit voor de X41-kast: titanium (grade

5) en AeroCarbon
○ Een exclusief CODE41 manufactuur uurwerk
○ Uurwerk volledig in Zwitserland ontworpen, geproduceerd en geassembleerd

in gelimiteerde oplages
○ Exclusief perifeer oscillerend gewicht, een technisch hoogstandje dat slechts

door een handvol merken wordt beheerst

Dankzij een community van liefhebbers, is er geen gebrek aan succes vanaf de release van
de Creator Edition in maart 2019 tot aan de Edition 5 in juni 2021! In totaal zijn 1.850
horloges verkocht tegen een totaalopbrengst van 9.621.167 CHF.



Een horloge, een avontuur, een authentiek verhaal
De X41 is een perfect voorbeeld van de grote vraag onder liefhebbers van mechanische
schoonheid voor een authentieke Haute Horlogerie-industrie, een gefocust op creatie,
kwaliteit en de virtuositeit van Zwitserse horlogemakers. Op deze wijze bevrijdt CODE41 dit
exceptionele horloge van de subjectieve waarden van luxe, om zich te focussen op de ware
essentie van horlogerie: superieure expertise met onverslaanbare magie en
prijs-kwaliteitverhouding.

Meer dan alleen een horloge, wordt de CODE41-community een avontuur aangeboden. Bij
iedere fase gedurende het project krijgen leden de kans om te stemmen en hun mening te
geven. Hierdoor participeren ze tevens in het ontwerp van toekomstige modellen. Daarnaast
zijn ze gedurende de productie, getuige van de geboorte van hun horloge via foto’s en
video’s, en kunnen ze de workshop bezoeken. Een unieke immersie in de wereld van
horlogerie waarbij ieder lid van de community aan het hart van het creatieve proces wordt
geplaatst.

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.

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
#X41Edition6
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