CODE41 onthult de ANOMALY-T4:
iconisch, technisch en elegant

Lausanne, juni 2022 - CODE41 presenteert de ANOMALY-T4 Creator Edition, officieel
verkrijgbaar per pre-order van 29 juni tot 21 juli 2022. Het resultaat van meerdere jaren
ervaring die is opgedaan door de ontwikkeling van de vorige modellen in de
ANOMALY-collectie, onthult het nieuwste model van CODE41 een compleet uniek ontwerp
dat het zichtbare mechanisme op de voorgrond plaatst met een hoog technisch niveau. En
dat alles tegen een uitzonderlijke prijs die het binnen het bereik van alle liefhebbers van
Haute Horlogerie brengt.

Het ontstaan van de ANOMALY-T4
CODE41 gaf zichzelf de missie om al zijn modellen samen met zijn community te co-creëren,
om te voldoen aan de esthetische en technische verwachtingen van de leden en, bovenal,
hen het avontuur van het maken van horloges te laten ervaren als geen ander in de wereld
van horloges.
De ANOMALY-T4 voldoet aan al deze doelstellingen, als de waardige opvolger van de
ANOMALY-collectie, die het begin markeerde van het CODE41 horloge-avontuur in 2016. Na
het EVOLUTION-model, dat heel goed werd ontvangen, sprak de meerderheid van de leden
hun verlangen uit om het kloppende hart van het horloge te kunnen bewonderen. CODE41
heeft geluisterd en non-stop gewerkt aan een complexe en veeleisende lijst met
specificaties:

1. Het creëren van een horloge met een zichtbaar mechanisme als antwoord op de
wens van veel communityleden, door een uitstekend vervaardigd uurwerk te
selecteren
2. Vanuit het niets een ontwerp te bedenken dat 100% in het DNA van CODE41 zit,
met een uniek en direct herkenbaar karakter
3. De milieuvriendelijke toewijding van CODE41 nastreven door de ecologische
voetafdruk van dit model tijdens de productie drastisch te verkleinen
4. Behouden wat de vorige modellen zo succesvol maakte, met een eersteklas lijst
met technische specificaties
5. Een horloge aanbieden dat toegankelijk is voor alle liefhebbers van
mechanische schoonheid en een sensatie oproept die vergelijkbaar is met die van
Haute Horlogerie

ANOMALY-T4: sterke gevoelens gegarandeerd!

Na enkele maanden van ontwikkeling, presenteert CODE41 met trots de ANOMALY-T4, een
mechanisch horloge van hoge kwaliteit met een unieke identiteit die wordt verleend door zijn
opmerkelijke technische karakter en zijn verfijnde ontwerp. De asymmetrische bruggen, even
decoratief als functioneel, versterken de wijzerplaat in een subtiele balans tussen innovatie
en de erfenis van de gelijknamige collectie.
Op het eerste gezicht komt de ANOMALY-T4 pas echt tot zijn recht als hij eenmaal om de
pols is geplaatst: dit is zonder enige twijfel een CODE41. De kruisvormige bruggen, flens en
wijzerplaat zijn hier in concentrische lagen gerangschikt en bieden een betoverend

perspectief dat de blik onmiddellijk trekt. Alleen het schouwspel van het openhartuurwerk kan
de aandacht van dit gebeitelde uiterlijk stelen.
De transparante achterkant laat zich niet snel overtreffen als het gaat om imponeren, met de
decoratie van het oscillerende gewicht met Genève-strepen die een fascinerend landschap
tonen waar je nooit genoeg van krijgt.

”Met de ANOMALY-T4 wilden we een harmonieus horloge creëren met
een technische esthetiek waarin het beste van de ANOMALY-collectie is
verwerkt. We zijn enorm trots op het resultaat!”
Claudio D'Amore, oprichter van CODE41

ANOMALY-T4: wat maakt het uniek

ANOMALY-T4: mechanische schoonheid in de schijnwerpers
Veel leden van de CODE41-community vragen al lang om een nieuwe ANOMALY met een
zichtbaar uurwerk. Immer trouw aan zijn waarden, gaf CODE41 gehoor aan de oproep van
de community en begon ijverig aan het onderwerp te werken.
Het resultaat: de ANOMALY-T4, de beste ANOMALY die tot nu toe is gemaakt, aangeboden
in een compleet uniek ontwerp.
In navolging van de eerste liefdes van het merk, waardoor het een erezaak is om door de
community-aangedreven mechanische horloges aan te bieden, zal de vierde ANOMALY in
de collectie alle liefhebbers van automatische horloges verrassen, waarbij de schoonheid
van het uurwerk centraal staat in het ontwerp van het horloge. Met een uniek en direct
herkenbaar karakter, biedt de ANOMALY-T4 een elegant schouwspel, zowel door de
wijzerplaatzijde als ook door zijn transparante achterkant. Je moet het zien om het te
geloven.

Technisch en elegant: de waardige opvolger van een emblematisch icoon
De ANOMALY-T4 is zowel technisch als elegant en wordt tot leven gebracht door een Sellita
(SW200-1 S a) uurwerk, bekend om zijn uitstekende precisie (-7/+7s per dag) en zijn grote
betrouwbaarheid.
Bovendien bevat het nieuwste model in de ANOMALY-collectie alles wat je van een
automatisch horloge van hoge kwaliteit mag verwachten: een kast van gerecycled staal
316L, ontspiegeld saffierglas, waterdicht tot 100 meter (10ATM), ultrakrachtige
Super-LumiNova® (BGW9) toegepast op de wijzers en indexen, Incabloc-schokdemper,
transparante achterkant... Geen enkele technische innovatie is opgeofferd op het altaar van
elegantie: de ANOMALY-T4 combineert het beste van twee werelden voor een opmerkelijk
harmonieus en onberispelijk afgewerkt resultaat.

Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
Met de ANOMALY-T4 onthult CODE41 een meer betaalbaar model dat emoties biedt die
vergelijkbaar zijn met die van de meest hoogwaardige horloges op de markt. Dit is mogelijk
door CODE41's Direct-to-Consumer economisch model: door los te komen van
tussenpersonen (distributeurs, doorverkopers) en zijn modellen voor directe verkoop aan te
bieden via zijn website, verlaagt het merk zijn productiekosten drastisch, waardoor het in
staat is om een dergelijk uitzonderlijk lage prijs te kunnen aanbieden.
Verkrijgbaar vanaf 1.398 CHF (1.498 EUR / 1.298 GBP / 1.373 USD), de ANOMALY-T4 is
perfect in lijn met de normen en waarden van CODE41: het aanbieden van een prachtig
zichtbaar mechanisme met een hoog technisch niveau binnen het bereik van alle
horlogeliefhebbers.

Een kast vervaardigd van 100% gerecycled staal van de hoogste kwaliteit
De milieuvriendelijke kast van de ANOMALY-T4 (midden
van de kast, bezel en achterkant) is gemaakt van 100%
gerecycled 316L kwaliteit 4441 roestvrij staal. Met een zeer
laag koolstofgehalte is dit staal uitzonderlijk goed bestand
tegen corrosie.
Het staal van de ANOMALY-T4 wordt geproduceerd in
samenwerking met Panatere, een baanbrekend Zwitsers
bedrijf in de transformatie van 100% gerecyclede en
recyclebare grondstoffen. Het 316L-staal dat wordt gebruikt voor het nieuwe model van
CODE41 is van duidelijk superieure kwaliteit in vergelijking met de standaarden die
gewoonlijk in de sector worden aangetroffen. Herbruikbaar zodra de levenscyclus is voltooid,
onderscheidt het zich ook door zijn zeer kleine ecologische voetafdruk. Dit laatste is tijdens
de productie een tiende van normaal staal, aangezien de inzameling en het smeltproces
worden uitgevoerd in lokale netwerken binnen een straal van 250 km in Europa, en zonder
toevoeging van chemicaliën of ertsen.

Het staal van de ANOMALY-T4 is afkomstig van staalresten die uitsluitend worden gebruikt in
de Zwitserse medische en horloge-industrie, branches die extreem veeleisend en streng zijn
als het gaat om de grondstoffen die worden gebruikt voor hun apparatuur en componenten.
De traceerbaarheid en selectie van het staal wordt verzekerd door het gebruik van een
spectrometer, die de perfecte kwaliteit garandeert.

Een festival van kleuren en nieuwe milieuvriendelijke bandjes
De ANOMALY-T4 zal verkrijgbaar zijn in 6 kleuren, waardoor
er meer dan honderd verschillende combinaties mogelijk zijn,
samen met de verschillende aangeboden banden.
Bovendien worden er twee nieuwe modellen ecovriendelijke
banden aangeboden voor de ANOMALY-T4, beide gemaakt
van gerecyclede polyestervezels. Om dit te doen is CODE41
een samenwerking aangegaan met het Spaanse bedrijf
Seaqual®, specialisten in de productie van banden van plastic
flessen die zijn teruggewonnen uit de bodem en het oppervlak
van de Middellandse Zee. Door jouw ANOMALY-T4 te
combineren met een Seaqual®-band, help je actief mee tegen de plasticvervuiling van onze
zeeën en oceanen.

Een horloge, een reis, een authentieke geschiedenis
De ANOMALY-T4 is meer dan alleen een horloge, het is een reis die wordt aangeboden aan
de CODE41-community. Bij elke stap van het project stemmen en delen de leden hun
mening. Op deze manier kan elk lid deelnemen aan het ontwerp van toekomstige modellen
en de geschiedenis van het project schrijven. Bovendien kunnen leden tijdens het
productieproces van de horloges en accessoires van het merk getuige zijn van de geboorte
van hun eigen horloge door middel van foto's en video's, evenals door bezoeken aan de
workshops en nauwkeurige uitleg van de belangrijkste productiefasen.
Een unieke en ongeëvenaarde onderdompeling in de wereld van horlogerie, waarbij elk lid
van de community in het hart van het creatieve proces wordt geplaatst door hen te betrekken
bij een avontuur dat alleen CODE41 biedt aan elke eigenaar van een van zijn modellen.

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
#ANOMALYT4

