MODALO
Watch winders & Klockboxar 2009/2010

Funktion och prestanda
När du inte använder din klocka med automatiskt urverk
sätter du den helt enkelt i watch windern som roterar den
och på så sätt drar upp urverket vilket gör att du slipper
ställa klockan nästa gång du vill använda den. Att hålla igång
klockan är bra för oljan och ser till att urverket smörjs vilket
ökar livslängden och serviceintervallen på din klocka. Modalos
winders har fyra automatiska rotationsprogram för alla typer
av automatur.

Exklusiva och eleganta
Modalos exklusiva watch winders och klockboxar håller inte
bara mycket hög kvalitet. Tack vare 18 lager högblank,
handpolerad pianolack är de även vackra att titta på.
En Modalo watch winder håller igång dina klockor år efter år.
Motorer av högsta kvalitet ger tyst gång och lång livslängd.
Inredningen är gjord av mjukt pu läder för att skydda dina
klockor mot repor och stötar.
Modalos winders - ett måste för entusiaster, samlare och
för dig med ett eller några automatur!
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MODALO 120 & 123
Detta är våra minsta modeller. Båda
har en snurra med plats för två
klockor. Det som skiljer dem åt är
att Modalo 123 dessutom har fast
förvaring för ytterligare tre klockor
och är därför även något större.
Modalo 120 är vår populäraste och
mest sålda modell. Den passar dig
som har en eller två klockor med
automatiskt urverk.

MODALO 120

2995 kr

Winder för 2 klockor. Ingen fast förvaring.
Mått: H 20, B 18, D 18 cm.

Svart/Svart
# 033B

Svart/Vit
# 033W

Rött trä/Vit
# 033R

Brunt trä/Svart
# 072

MODALO 123

3195 kr

Winder för 2 klockor. Fast förvaring för 3 klockor.
Mått: H 24, B 18, D 27 cm.

Röd/Vit
# 070

Svat/Svart
# 024
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MODALO 224 & 220
Modalo 224 och 220 har två
snurror med plats för vardera två
klockor. I 224:ans låda finns plats
för ytterligare fyra klockor.

MODALO 224

3695 kr

Winder för 2x2 klockor. Fast förvaring för 4 klockor.
Mått: H 26, B 35, D 22 cm.

Svart/Svart
# 001B

Svart/Vit
# 037

Vit/Vit
# 068

MODALO 220

Mörkbrun/Svart
# 001BW

3495 kr

Winder för 2x2 klockor. Ingen fast förvaring.
Mått: H 20, B 35, D 180 cm.

Brunt trä/Vit
# 029

Brunt trä/Vit
# 028

Brunt trä/Vit
# 053
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MODALO 226 & 225
Precis som Modalo 224 har 226 och 225
två snurror med plats för vardera två
klockor men de har fast förvaring för sex
respektive fem klockor. I dessa finns
utrymmet för fast förvaring under locket
framför snurrorna.

MODALO 226

3995 kr

Winder för 2x2 klockor. Fast förvaring för 6 klockor.
Mått: H 24, B 35, D 27 cm.

Svart/Svart
# 018

Svart/Vit
# 031

Mörkbrun/Vit
# 011

Brunt trä/Vit
# 002

MODALO 225

3895 kr

Winder för 2x2 klockor. Fast förvaring för 5 klockor.
Mått: H 24, B 35, D 27 cm.

Rött trä/Vit
# 019B

Rött trä/Vit
# 051

Brunt trä/Vit
# 069
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MODALO 327, 429 & 420
Här finner ni våra största modeller. 327 och
429 har tre respektive fyra snurror med plats
för vardera två klockor och de har utrymme
för fast förvaring för 7 respektive 9 klockor.
Modalo 420 är ett stående skåp med fyra
snurror med plats för totalt åtta klockor.

MODALO 327

4995 kr

Winder för 3x2 klockor. Fast förvaring för 7 klockor.
Mått: H 24, B 52, D 27 cm.

Svart/Vit
# 039

6495 kr

Winder för 4x2 klockor. Ingen fast förvaring.
Mått: H 38, B 35, D 20 cm.

Mörkbrun/Svart
# 003

Svart/Svart
# 020

MODALO 429

6495 kr

Winder för 4x2 klockor. Fast förvaring för 9 klockor.
Mått: H 24, B 69, D 27 cm.

Svart/Svart
# 004

MODALO 420

Rött trä/Vit
# 023
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Boxar & Etuier
Förutom winders tillverkar
Modalo även klockboxar och
etuier för förvaring av
armbandsur.

MODALO B22

2990 kr

Klockbox för förvaring av upp till 22 klockor.
Mått: H 18, B 34, D 19 cm.

Svart/Vit
# 067

MODALO B40
Klockbox för förvaring av upp till 40 klockor.
Mått: H 18, B 56, D 19 cm.

Brunt trä/Vit
# 014

Brunt trä/Vit
# 064

3490 kr

MODALO E4

990 kr

Etui för förvaring av upp till 4 klockor.

Svart/Vit
# E2

Funktion
När du inte använder din klocka med automatiskt urverk sätter du den helt enkelt i windern som roterar den
och på så sätt drar upp urverket vilket gör att du slipper ställa klockan nästa gång du vill använda den. Att
hålla igång klockan är bra för oljan och ser till att urverket smörjs vilket ökar livslängden och serviceintervallen
på din klocka.
Inredningen i våra winders och boxar är tillverkad av mjukt pu läder av högsta kvalitet. Kuddarna som håller
klockan är justerbara i två storlekar (med tillbehör # 088) för att passa olika längder på armband.
Nätadapter medföljer och den kan även drivas med batterier om du vill ha den i t.ex. ett kassaskåp.
Modalos winders har fyra rotationsprogram för att passa alla typer av automatur. Varje snurra har en egen
motor som kan ställas in var för sig. I Modalo 420 och 429 ställs dock snurrorna in i par.
1.
2.
3.
4.

Av
Roterar medurs i två minuter, vilar i sex minuter. Oavbruten repetition.
Roterar moturs i två minuter, vilar i sex minuter. Oavbruten repetition.
Roterar både medurs och moturs. Först medurs i två minuter och vilar i sex
minuter. Sen moturs i 2 minuter och vilar i sex minuter. Oavbruten repetition.
5. Roterar både medurs och moturs. Fem minuter i vardera riktning i tre timmar
sen vilar den i nio timmar. Oavbruten repetition.

Garanti
Modalos winders håller genomgående hög kvalitet både vad gäller material och motorer. Skulle din winder
trots detta mot förmodan gå sönder så omfattas den av 2 års fabriksgaranti. Windern levereras med ett
garantikort som måste uppvisas vid garantiärenden. Garantiärenden ska i första hand gå genom din
återförsäljare. Om detta inte är möjligt går det även bra att kontakta oss direkt.
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