Lausanne, 23 augustus 2022
Persmap – Geen Embargo

Geboorte van de eerste ‘Mecascape’
Een nieuw mechanisch horloge-object dat gebruikelijke dimensies
overstijgt en een nieuwe architecturale visie op tijd,
ruimte, volume en licht onthult.
Noch polshorloge, noch zakhorloge, noch klok... Mecascape raakt de kern van het verstrijken van de
tijd en symboliseert de geboorte van een nieuwe horlogeklasse.
Een samentrekking van ‘mechanical’ en ‘landscape’,
het is de creatie van een nieuwe categorie tijdobjecten,
die van Clockwork Landscapes: 'Mecascapes'.

Om vastgeroeste codes te breken! Break free! Ontdek nieuwe wegen! Laat creativiteit binnen!
Stimuleer innovatie! Ga van de gebaande paden af! Niet herhalen, maar uitvinden, op een andere,
ingenieuze manier denken! Onder de bedrieglijke schijn van eenvoud, opent de Mecascape een
nieuwe categorie mechanische ‘tijdobjecten’.
In tegenstelling tot wat je zou denken, is de Mecascape noch de vergroting van een horloge(!), noch
de afvlakking van een klok(!). Naast precisie en vindingrijkheid, is het in de eerste plaats een ruimte
die een nieuwe vorm van creatieve vrijheid in horlogerie opent, een nieuwe, andere, unieke en tot
nu toe onontdekte vrijplaats voor expressie.
Dit nieuwe mechanische object genaamd 'Mecascape', een samentrekking van 'mechanical' en
'landscape', gaat vooral over balans en harmonie tussen de elementen. Het vergt een andere manier
van kijken en begrijpen van het object - omdat het op een meer instinctieve manier wordt
gewaardeerd, als geheel, met een volledig zichtbaar mechanisme, geplaatst op een plat oppervlak
met een globale esthetiek waarvan de complexiteit exponentieel toeneemt.
Je moet de ruimte en de afmetingen ervan omarmen en de verhoudingen herdefiniëren. ‘Vlakheid’
wordt vanzelfsprekend, een nieuw ideaal van mechanische schoonheid, een elegantie in zijn puurste
vorm. Ruimtelijke volumes worden losgelaten en worden genereuzer dan die van een horloge of klok,
wat op zijn beurt een bekwaam aanpassingsvermogen vereist.
Alles is een kwestie van perceptie, van reliëfs, van schaduwen en licht. Zijn uitgestrektheid overstijgt
het tijdobject en creëert zijn eigen, nieuwe magie. Vervaardigd van Grade 5-titanium (de hoogste
kwaliteit titanium in horlogerie), onthult de Mecascape een nieuwe architecturale fusie van ruimte,
tijd en licht.

Alleen het concept geeft de illusie van eenvoud.
Het verleden kennen om het beter te kunnen interpreteren; het erfgoed als Zwitsers merk te
respecteren om de grenzen beter te kunnen verleggen, om uiteindelijk iets compleet nieuws uit te
vinden. De codes dusdanig beheersen zodat je er helemaal vrij van bent om design in emotie om te
zetten, en mechanica in pure schoonheid. Het Mecascape behoort tot beide werelden. Het spreekt
even vloeiend over emotie en precisie, als over vorm en ruimte.
Zijn talloze verschillende vormen, halfrond, hol, bolvormig, de schakering van satijnen en gepolijste
afwerkingen, zorgen voor een onafgebroken spel tussen licht en schaduw. Het unieke van het geheel
ligt in het feit dat CODE41 precies het tegenovergestelde heeft bereikt van wat gebruikelijk is in de
wereld van horlogerie: het merk heeft door de veelheid aan componenten geprobeerd de ruimtelijke
volumes naar voren te brengen, en tegelijkertijd het object als geheel uit te strekken en te verfijnen.
De ontspannen, gedeconstrueerde ruimte biedt een originele visie op de tijdwaarnemingsmechanica
die speelt met ruimtelijke volumes met behoud van harmonie en natuurlijk evenwicht. Zijn uniciteit,
de innovatie van zijn platte uurwerk en zijn functie, zijn op een geheel nieuwe manier heroverwogen.
Bevrijd van vormen, schalen, proporties... de Mecascape is dus de vrucht van een nieuw soort
creatief streven, waarbij de mechanica volledig in dienst staat van het ontwerp - waarvan tijd slechts
één element is. Met de creatie van de Mecascape verbeeldt CODE41 een nieuwe vorm van
mechanisch object, dat de gebruikelijke ruimtelijke volumes overstijgt.

Het resultaat van een creatieve visie en een passie voor een ander soort horlogerie, hebben CODE41
en zijn oprichter Claudio D'Amore een nieuw ‘tijdobject’ gecreëerd, waarmee een nieuwe categorie
is geopend - Mecascapes - die uniek is in het traditionele horlogelandschap.

Een benadering die zowel anders als nieuw is
Bij het creëren van deze eerste Mecascape, is de benadering in wezen emotioneel. Het
horloge-object neemt een nieuwe vorm aan en drukt zich uit met meer volume, meer ruimte dan in
een horloge of een klok waar de mechanica ultra-gecondenseerd is.
Met de Mecascape wordt de droom stilaan werkelijkheid en vandaag ziet Claudio D'Amore, oprichter
en CEO van het Zwitserse merk CODE41, zijn jarenlange creativiteit - eerst als ontwerper voor de
grootste horlogemerken, daarna als oprichter van CODE41 - resulteren in een prachtig object dat
alles combineert wat hij hoopte uit te drukken: een nieuw soort horlogerie, zowel in geest als in
benadering.
12 Jaar nadat het eerste idee van het concept bij hem opkwam, in 2009, als je Claudio D'Amore hoort
praten over de ontwikkeling ervan, voel je dat hij de osmose heeft gevonden die hij zocht, tussen zijn
geloof in zuivere lijnen, zijn passie voor modern design, zijn smaak voor architectuur, gekoppeld aan
een gevoelige, pure intuïtie, gevoed door zijn Italiaanse roots. Alles in deze Mecascape stelt ons in
staat om de visie van CODE41 te begrijpen: een unieke horlogerie, vrij van traditionele codes.
Een Mecascape verwerven is een ander, uniek en intiem universum betreden. Het betekent een
originele visie op ultramoderne en onafhankelijke horlogerie. Het is je overgeven aan een
gemoedstoestand die nieuwe gebieden van technische en esthetische expressie verkent en nieuwe
emoties oproept.
Claudio D'Amore, oprichter en CEO van CODE41 zegt: "Mijn idee voor de Mecascape gaat terug tot
2009, ruim 12 jaar geleden. Vandaag, na CODE41 te hebben opgericht, 6 collecties te hebben
voortgebracht en 5 jaar gerichte ontwikkeling aan het project te hebben gewijd, is de tijd gekomen,
de volwassenheid en ook de middelen om de eerste Mecascape te ontwikkelen. Met het team wist ik
vanaf het begin dat we aan iets heel bijzonders werkten. Een ambitieus en gedurfd project in elke zin
van het woord. Het vertalen van mijn visie naar een uniek en origineel horloge-object was een echte
collectieve uitdaging en we zijn allemaal erg trots op het resultaat. Werken met tijd vanuit alle
hoeken (en dat is het juiste woord hier) is zelden zo lonend geweest.”

Fundamentele principes
Bedacht en ontworpen volgens de wiskundige taal van de Gulden Ratio 1.618 en de rij van Fibonacci,
is deze eerste Mecascape visueel op een natuurlijke wijze uitgebalanceerd, harmonieus, pittig,
eigentijds, zowel esthetisch als geometrisch, dankzij de harmonie en natuurlijke schoonheid van zijn
goddelijke properties, voortkomend uit de algoritmen waarop CODE41 zijn ontwerp heeft gebaseerd.
Met een architectuur die opvalt door zijn grafische kracht en originaliteit, resoneren de
componenten, vorm, uurwerk en buitenkant met elkaar in een geest van grote schijnbare eenvoud.
Slank, met een dikte van slechts 8 mm, past het mechanische object gemakkelijk in een jaszak, zodat
je het makkelijk kunt meenemen.
Zijn horizontale vorm, als een tijdloze mechanische sculptuur in zijn puurheid van intentie en
uitvoering, maakt het mogelijk om het op een meubel of bureau te plaatsen, waardoor je het op een
andere manier beschouwt en de tijd kunt waarderen, terwijl het zijn moderne uitstraling behoudt.

Ondanks dat de complexe mechanische magie, met de balans, de loop, echappement en alle
versnellingen heel duidelijk zichtbaar zijn, en op het eerste gezicht elk hun eigen functie prefereren,
blijft het lezen van de tijd uiterst duidelijk en gemakkelijk.
De urenteller, minutenteller, secondenteller, tweede tijdzone met de weergave van een wereldkaart
in het hart van de GMT-schijf om de esthetiek te verrijken, en powerreserve-indicator - het geheel
combineert balans en optimale leesbaarheid. Twee kleine gekartelde kroontjes aan elke zijde, subtiel
geïntegreerd in het profiel, zorgen ervoor dat de tijd kan worden ingesteld en de Mecascape
mechanisch eenvoudig en aangenaam kan worden opgewonden, met een kleine drukknop aan de
zijkant voor het instellen van de datum.
Terwijl het hele ‘landschap’ van de Mecascape wordt beschermd door een antireflecterend
saffierglas, beschermt de solide Grade 5-titanium achterkant het tegen mogelijke verdraaiing van de
kast en zorgt het voor een solide structuur, geschikt voor het dagelijks leven. Door een kleine opening
- zoals een patrijspoort, ook in saffierkristal - kun je ook een deel van de plaat en enkele
versnellingen van het uurwerk bewonderen, de stevige achterkant maakt het mogelijk om de
Mecascape verticaal op een meubel of een bureau te plaatsen, dankzij de daarvoor bestemde
metalen steun - of zelfs om op een tafel te plaatsen en/of neer te leggen.
Ten slotte, als resultaat van de samenwerking van CODE41 met de Cercle des Horlogers, een
onafhankelijke Zwitserse horlogemaker in het kanton Neuchâtel (halverwege tussen Neuchâtel en La
Chaux-de-Fonds), heeft de Mecascape - die werd geboren onder impuls van Claudio D 'Amore geleid tot een aantal buitengewoon technische uitdagingen die moesten worden aangegaan, te
beginnen met zijn ongekende afmetingen, de complexe kalibratie van de machines en de structurele
integriteit.

Variaties en accessoires
Met een creatieve esthetiek die een kracht uitstraalt die liefhebbers van hoogwaardige, unieke en
exclusieve objecten aanspreekt, zal de eerste Mecascape niet komen in een veelvoud aan
kleurvariaties. De focus ligt op de display-elementen, waardoor de structuur, functies, lijnen en
rondingen worden benadrukt, die prachtige contrasten bieden met het uurwerk als geheel.
De Mecascape wordt geleverd met twee accessoires: een metalen standaard waarmee de
Mecascape verticaal op bijvoorbeeld een meubel of bureau kan worden geplaatst, en een reisetui
van hoogwaardig Italiaans leer, bekleed met microvezel, waarmee de eigenaar het veilig kan
meenemen, gecombineerd met een vakje om een bankpas of visitekaartje elegant in op te bergen.
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CODE41: Om het grootste aantal mensen het
ongelooflijke avontuur van het maken
van een horloge te laten ervaren.
CODE41, opgericht in 2016 door Claudio D'Amore, is een onafhankelijk Zwitsers horlogemerk
gevestigd in Lausanne met als doel de kunst van horlogerie voor iedereen toegankelijk te maken.
CODE41 is het eerste op een community-gebaseerde mechanische horlogemerk. Vanaf het
allereerste begin is CODE41 de uitdaging aangegaan om zijn community te integreren in elke stap van
de creatie van zijn projecten, terwijl volledige transparantie wordt gegarandeerd over de origine van
de componenten en over de prijzen van zijn horlogemodellen en accessoires. Vandaag de dag, met
meer dan 550.000 leden, 590.000 maandelijkse bezoekers van zijn website, leveringen aan meer dan
130 landen en een omzet van 10 miljoen CHF (in 2021), wordt het in het hart van Lausanne
gevestigde merk nog steeds geleid door de oprichter Claudio D 'Amore. Het team van 28
medewerkers heeft 6 horlogecollecties gecreëerd (ANOMALY01 & ANOMALY02, DAY41, X41,
ANOMALY Evolution, NB24 en ANOMALY-T4) aangedreven door 2 Manufacture-uurwerken.

Een terugblik op een succesverhaal dat de codes van de traditionele Zwitserse horlogerie uitdaagt
Tussen maart en oktober 2016 creëerde CODE41 het eerste mechanische horloge in samenwerking
met een community van 57.000 leden. Het is ook de eerste keer dat een horloge op een volledig
transparante manier wordt vervaardigd, onder een nieuw en uniek label in de branche - en een met
grote betekenis - geïnitieerd door CODE41: TTO, een afkorting voor Total Transparency on Origin.
Fase 1 kwam tot stand op 22 december 2016 met een crowdfunding-campagne die 543.150 CHF
opleverde.
2017-2019: CODE41 zet productie, distributie, logistiek, aftersales-service op... de codes opschudden
en sterke banden smeden met zijn immer groeiende community. Regel nummer één: volledige
transparantie. In oktober 2017 wordt de droom werkelijkheid, de eerste horloges worden afgeleverd.
Het volgende jaar, in maart 2018, ziet het X41-project het levenslicht: het eerste Manufacture
CODE41-uurwerk, ontwerp, kast, architectuur... alles is ontworpen en ontwikkeld om Haute
Horlogerie te democratiseren, voor een ongekende verkoopprijs in de categorie: onder 5.500 euro. In
minder dan 3 uur staat de teller op meer dan 1.000.000 euro en bijna 2.000.000 euro in 48 uur.
2019-2021 markeert fase 3 van het project: CODE41 versterkt zijn community, die is vermenigvuldigd
met een factor 30(!). Het idee is simpel, inclusief, open voor de wereld en een krachtig idee waarvoor
de tijd rijp is: deel uitmaken van het fantastische avontuur van de creatie van een uitzonderlijk
horloge en blijven bijdragen aan de geschiedenis ervan.
2022: Geboorte van de Mecascape. HET project, origineel, uniek, ongekend... 12 jaar na het eerste
idee voor het concept van Claudio D'Amore, en na 5 jaar technische en esthetische ontwikkeling, ziet
dit nieuwe horloge-object eindelijk het levenslicht, en daarmee een nieuwe klasse van ‘tijdobjecten’.
2023 – Sneller en verder gaan: CODE41 begint fondsen te werven waarmee het ook nieuwe gebieden
kan verkennen. Hoewel het merk momenteel levert aan meer dan 130 landen over de hele wereld, is
de CODE41-community vandaag de dag nog steeds overweldigend Europees (ruim 80%).

Dankzij talrijke uitwisselingen met horloge-influencers over de gehele wereld, heeft CODE41 zich
gerealiseerd dat elke cultuur andere verwachtingen en zijn eigen codes heeft waar het horloges
betreft, die niet hetzelfde zijn in de Verenigde Staten, Azië of het Midden-Oosten.
In de toekomst hoopt het Zwitserse merk nieuwe CODE41-communities over de hele wereld te
creëren, die zich lokaal zullen verspreiden, en hen op hun beurt de mogelijkheid bieden om het
avontuur van het creëren van hun horloges te ervaren.
Hoe da nook, CODE41 zal altijd trouw blijven aan zijn principes: restvoorraad vermijden en strijden
tegen de grijze markt en verspilling. Hoe doet CODE41 dit? Vooral dankzij de voordelen van het
direct-to-consumermodel, dat vanaf het begin in 2016 werd ingevoerd. Terwijl de verkoop en
klantrelaties van traditionele horlogemerken nog steeds voornamelijk worden beheerd door hun
agenten, dochterondernemingen en retailers, kan met het direct-to-consumermodel een
rechtstreeks verkoopkanaal met de klant worden opgezet voor berichten, producten en
aanbiedingen.

Voor meer info, bezoek ons op https://www.mecascape.com

CODE 41
Mecascape
Technische Specificaties

Functies:

Uren – minuten – datum – tweede tijdzone (GMT-functie),
Powerreserve-indicatie

Materiaal:

Grade 5-Titanium

Uurwerkt:
Made

Mechanisch, handmatig opwindbaar Manufacture uurwerk, 100% Swiss

Frequentie:

28,800 vph (vibraties per uur) (4Hz)

Componenten:

237, inclusief 39 robijnen

Powerreserve:

8 dagen

Kristal:

Saffier met 1800 Vickers antireflectie-coating

Achterzijde kast:

Gesloten, Grade 5-Titanium

Afmetingen:

108mm x 71mm

Dikte:

8mm

Verkoopprijs:

Vanaf USD 9'360 / EUR 9’995
Pre-orders starten vanaf 2 november 2022

