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2595 krMODALO Clasico 120

Svart/Svart
# 111011

Färgalternativ

Brunt trä/Vit
# 111032

Svart/Vit
# 111012

Rött trä/Vit
# 111042

Brunt trä/Svart
# 111031

Röd/Vit
# 111052

www.modalo.se

Modalo Clasico 120 är en exklusiv watchwinder
för två klockor. Den är lackerad med 18 lager
högblank, handpolerad pianolack. Windern
håller dina automatiska klockor uppdragna och
ser till så att de alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter eller
med batterier och den har fyra automatiska
rotationsprogram för att passa alla typer av
automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2+0
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 18x24x21 cm
Garanti: 2 år



3295 krMODALO Clasico 220

Brunt/Vit
# 112032

Färgalternativ

www.modalo.se

Modalo Clasico 220 är en exklusiv watchwinder
för fyra klockor. Den är lackerad med 18 lager
högblank, handpolerad pianolack. Windern
håller dina automatiska klockor uppdragna och
ser till så att de alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter eller
med batterier och den har fyra automatiska
rotationsprogram för att passa alla typer av
automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x2+0
Ytskikt: Pianolack, efterliknar brunt trä
Interiör: Vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 32x24x21 cm
Garanti: 2 år



2695 krMODALO Magma 120

Svart/Svart
# 151011

Färgalternativ

Svart/Vit
# 151012

www.modalo.se

Modalo Magma 120 är en exklusiv watchwinder
för två klockor. Den är lackerad med 18 lager
högblank, handpolerad pianolack. Windern
håller dina automatiska klockor uppdragna och
ser till så att de alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter eller
med batterier och den har fyra automatiska
rotationsprogram för att passa alla typer av
automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2+0
Ytskikt: Pianolack, Svart
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 18x18x20 cm
Garanti: 2 år



2895 krMODALO Timeless 123

Svart/Svart
# 101011

Färgalternativ

Svart/Vit
# 101012

www.modalo.se

Modalo Timeless 123 är en exklusiv watchwinder för
två klockor. Den har även utrymme för fast förvaring
av ytterligare tre klockor. Den är lackerad med 18
lager högblank, handpolerad pianolack. Windern
håller dina automatiska klockor uppdragna och ser till
så att de alltid är redo att användas.  Den drivs med
medföljande nätadapter eller med batterier och den
har fyra automatiska rotationsprogram för att passa
alla typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2+3
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk. Medurs och/eller
moturs.
Mått: 18x24x21 cm
Garanti: 2 år

Brunt trä/Vit
# 101032

Mörkbrun/Svart
# 101061

Mörkbrun/Vit
# 101062

Svart/Röd
# 101014



3495 krMODALO Timeless 225

Svart/Svart
# 102011

Färgalternativ

Vit/Vit
# 102023

Svart/Vit
# 102012

Mörkbrun/Svart -/Vit
# 102061
# 102062

Rött trä/Vit
# 102042

Brunt trä/Vit
# 102032

www.modalo.se
© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x2+5
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 32x24x21 cm
Garanti: 2 år

Modalo Timeless 225 är en exklusiv watchwinder för
fyra klockor. Den har även utrymme för fast förvaring
av ytterligare fem klockor. Den är lackerad med 18
lager högblank, handpolerad pianolack. Windern
håller dina automatiska klockor uppdragna och ser till
så att de alltid är redo att användas.  Den drivs med
medföljande nätadapter eller med batterier och den
har fyra automatiska rotationsprogram för att passa
alla typer av automatur.



4495 krMODALO Timeless 327

Svart/Svart
# 103011

Färgalternativ

Svart/Vit
# 103012

www.modalo.se
© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 3x2+7
Ytskikt: Pianolack, svat
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 46x24x21 cm
Garanti: 2 år

Modalo Timeless 327 är en exklusiv watchwinder
för sex klockor. Den har även utrymme för fast
förvaring av ytterligare sju klockor. Den är lackerad
med 18 lager högblank, handpolerad pianolack.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter och den har
fyra automatiska rotationsprogram för att passa
alla typer av automatur.



5495 krMODALO Timeless 429

Svart/Svart
# 104011

Färgalternativ

Svart/Vit
# 104012

www.modalo.se
© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 4x2+9
Ytskikt: Pianolack, svart
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 61x24x21 cm
Garanti: 2 år

Modalo Timeless 429 är en exklusiv watchwinder
för åtta klockor. Den har även utrymme för fast
förvaring av ytterligare nio klockor. Den är lackerad
med 18 lager högblank, handpolerad pianolack.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter och den har
fyra automatiska rotationsprogram för att passa
alla typer av automatur.



3295 krMODALO Quanto 224

Svart/Svart
# 122011

Färgalternativ

Vit/Vit
# 122023

Svart/Vit
# 122012

Mörkbrun/Svart
# 122061

Brunt trä/Vit
# 122032

www.modalo.se

Modalo Quanto 224 är en exklusiv watchwinder
för fyra klockor. Den har även utrymme för fast
förvaring av ytterligare fyra klockor. Den är
lackerad med 18 lager högblank, handpolerad
pianolack. Windern håller dina automatiska
klockor uppdragna och ser till så att de alltid är
redo att användas.  Den drivs med medföl-
jande nätadapter eller med batterier och den
har fyra automatiska rotationsprogram för att
passa alla typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x2+4
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller vitt PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Ja (batterier medföljer ej)
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 34x22x30 cm
Garanti: 2 år



2995 krMODALO Victory 120

Svart/Svart
# 191016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 191017

www.modalo.se

Modalo Victory 120 är en exklusiv watchwinder för
två klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
automatiska rotationsprogram för att passa alla
typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2+0
Ytskikt: Pianolack, Svart
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 26x26x29 cm
Garanti: 2 år



3995 krMODALO Victory 220

Svart/Svart
# 192016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 192017

www.modalo.se

Modalo Victory 220 är en exklusiv watchwinder för
fyra klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
automatiska rotationsprogram för att passa alla
typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x2+0
Ytskikt: Pianolack, Svart
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 42x26x29 cm
Garanti: 2 år



4995 krMODALO Victory 320

Svart/Svart
# 193016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 193017

www.modalo.se

Modalo Victory 320 är en exklusiv watchwinder för
sex klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
automatiska rotationsprogram för att passa alla
typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 3x2+0
Ytskikt: Pianolack, Svart
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 56x26x29 cm
Garanti: 2 år



4995 krMODALO Avalon 210

Svart/Svart
# 202515

Färgalternativ

Brun/Svart
# 202555

Rödbrun/Svart
# 202535

Svart/Svart utan glas
# 202515-1

Rödbrun/Svart utan glas
# 202535-1

www.modalo.se

Modalo Avalon 210 är en exklusiv watchwinder
för två klockor. Den har ett ytskikt av fanér i
olika färger. Windern håller dina automatiska
klockor uppdragna och ser till så att de alltid är
redo att användas.  Den drivs med medföl-
jande nätadapter och den har fyra automatiska
rotationsprogram för att passa alla typer av
automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x1+0
Ytskikt: Fanér (olika färger)
Interiör: Svart PU-läder
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.
Mått: 34x23x25 cm
Garanti: 2 år



4995 krMODALO Allegra 210

Svart/Svart
# 182016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 182017

www.modalo.se

Modalo Allegra 210 är en exklusiv watchwinder för
två klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
digitalt styrda automatiska rotationsprogram för att
passa alla typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 2x1+0
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Digital. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 27x16x15 cm
Garanti: 2 år

Mörkbrun/Beige
# 182067

Brun/Beige
# 182087



5995 krMODALO Allegra 310

Svart/Svart
# 183016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 183017

www.modalo.se

Modalo Allegra 310 är en exklusiv watchwinder för
tre klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
digitalt styrda automatiska rotationsprogram för att
passa alla typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 3x1+0
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Digital. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 37x16x15 cm
Garanti: 2 år

Mörkbrun/Beige
# 183067

Brun/Beige
# 183087



6995 krMODALO Allegra 410

Svart/Svart
# 184016

Färgalternativ

Svart/Beige
# 184017

www.modalo.se

Modalo Allegra 410 är en exklusiv watchwinder för
fyra klockor. Den är lackerad med 18 lager högblank,
handpolerad pianolack och har en interiör av mocka.
Windern håller dina automatiska klockor uppdragna
och ser till så att de alltid är redo att användas.  Den
drivs med medföljande nätadapter och den har olika
digitalt styrda automatiska rotationsprogram för att
passa alla typer av automatur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 4x1+0
Ytskikt: Pianolack, svart
Interiör: Svart eller beige mocka
Nätadapter: Ja
Batteridrift: Nej
Styrning: Digital. Medurs och/eller
moturs. 650, 750, 850, 1000 TPD
Mått: 47x16x15 cm
Garanti: 2 år



1590 krMODALO B8

Mahognybrun
# 6080

Färgalternativ

Mörkbrun
# 6086

Mellanbrun
# 6083

www.modalo.se

Modalo B8 klockbox för förvaring av upp till
åtta armbandsur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 8
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Beige mocka



1990 krMODALO B12

Mahognybrun
# 6120

Färgalternativ

Mörkbrun
# 6126

Mellanbrun
# 6123

www.modalo.se

Modalo B12 klockbox för förvaring av upp till
tolv armbandsur.

© 2010 Modalo Nordic - Timekeeper HB

Antal klockor: 12
Ytskikt: Pianolack, olika färger
Interiör: Beige mocka



Automatic watch winders engineered in Germany

www.modalo.se




