


ru m wat c h

Rum Watch to wyjątkowy zegarek, w którym połączono świat szwajcarskiej 

precyzji z duchem karaibskich mórz i żeglarskich przygód. Jest to drugi na świe-

cie zegarek wyposażony w kapsułę z alkoholem i pierwszy, we wnętrzu którego 

kryje się rum. Nie jest to jednak zwykły trunek, ale Harewood Rum z 1780 r., czyli 

najstarszy rum na świecie. Rum Watch to gratka zarówno dla miłośników unika-

towych zegarków mechanicznych, jak również rzadkich i ekskluzywnych alkoholi.

Stworzenie tak wyjątkowego zegarka było możliwe dzięki współpracy firmy 

Wealth Solutions oraz szwajcarskiej manufaktury zegarków Speake-Marin. 

Pierwsza z nich jest ekspertem w dziedzinie budowy kolekcji rzadkich alkoho-

li, dzieł sztuki, czy zegarków. Wealth Solutions jest również pomysłodawcą linii 

Spirit Watches, czyli zegarków mechanicznych, w których kryją się rzadkie i stare 

trunki. Speake-Marin to z kolei szwajcarska manufaktura tworząca ekskluzywne 

zegarki, które przetrwać mają próbę czasu zarówno pod względem technicznym, 

jak i estetycznym.

da n e t e c h n i c z n e:
Mechanizm: Calibre Vaucher 3002, automatyczny, customizowany przez firmę 
Speake-Marin

Rezerwa chodu: ok. 50 h

Koperta: Typ Piccadilly (charakterystyczna dla marki), wykonana z tytanu 
lub złota, szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną

Średnica: 42 mm

Wodoodporność: 3 bary (30 metrów)

Tarcza: Biała, wielowarstwowa, lakierowana

Pasek: Wykonany ze skóry aligatora z tytanową lub złotą klamerką

Znaki szczególne:
• Kapsuła z rumem Harewood z 1780 r. umieszczona na tarczy na godzinie 11

• Grawerowane napisy: “One out of 100” na kopercie oraz „Stand fast the Holy 
Ghost” na deklu

• Koronka wyposażona w kaboszon wykonany z akwamarynu w wersji 
tytanowej lub rubelitu w wersji złotej

• Zegarek z pojedynczą wskazówką godzinno-minutową wzorowany na tra-
dycyjnej morskiej busoli

Edycja limitowana: 100 sztuk

stand fast the holy ghost

Kapsuła z rumem Harewood 1780 została umieszczona na tarczy zegarka dokładnie 

na godzinie 11. Nie jest to oczywiście przypadek, lecz nawiązanie do starej morskiej 

tradycji. W brytyjskiej marynarce wojennej był to bowiem czas, w którym załoga 

otrzymywała swoją przepisaną regulaminem porcję rumu. Moment ten nazywano 

„Up Spirits”, a w jego trakcie każdy marynarz miał prawo do wypicia jednej ósmej 

imperialnej pinty, czyli ok. 70 ml trunku. Z zegarkiem Rum Watch możesz poczuć 

łączność z tym minionym już światem i tradycjami sprzed wieków. Razem z daw-

nymi morskimi wilkami możesz krzyknąć: „Stand fast the Holy Ghost!”*.

* Stand fast the Holy Ghost – okrzyk wzywający marynarzy  na wydawa-
nie rumu. Duchem Świętym (ang. Holy Ghost) nazywano osobę wydającą 
racje trunku.



k a r a i b s k a k a p s u ł a c z a s u

W czasach gdy po morzu karaibskim pływały wyłącznie żaglowce, a podróż 

na tutejsze wyspy ze Starego Kontynentu zajmowała dwa miesiące, na Barbados 

narodził się trunek użyty do produkcji Rum Watch. Był rok 1780. Do wybrzeży 

Anglii powróciły dwa statki z ostatniej ekspedycji Jamesa Cooka. Tym razem bez 

swojego dzielnego kapitana, któremu nie było dane dożyć jej końca. Stany Zjed-

noczone wciąż walczyły o swoją niepodległość i dopiero budowały państwowe 

struktury. Silnik parowy, który parę lat wcześniej został wynaleziony przez Jamesa 

Watta, był nowością i dopiero miał zrewolucjonizować oblicze przemysłu. Z tym 

tak odległym i minionym dawno temu światem łączy nas właśnie Rum Watch.

h a r e wo o d ru m

W 2011 r. Mark Lascelles, brat ósmego Earla Harewooda, wraz z pracownika-

mi posiadłości Harewood w środkowej Anglii postanowił pewnego dnia zejść 

do pałacowych piwnic. Razem mieli dokonać inwentaryzacji znajdujących się tam 

przedmiotów i alkoholi. Podczas wspólnego przeglądania starych, omszałych 

butelek odkryli prawdziwy skarb - rum z 1780 r. Trafił on do pałacowej kolekcji 

w początkach XIX w., w czasach gdy wyspa Barbados była jeszcze brytyjską ko-

lonią. Zapomniany, przez dwa wieki spokojnie czekał i pokrywał się patyną czasu. 

Niedługo po jego odnalezieniu butelka rumu Harewood 1780 trafiła do firmowej 

kolekcji Wealth Solutions. Dziś jej właściciel dzieli się swoją niezwykłą zdobyczą 

z miłośnikami wyjątkowych zegarków i rzadkich alkoholi. Po prawie 250 latach 

od wydestylowania ten niezwykły trunek zostaje wprowadzony na rynek w nowej 

odsłonie, jako część wyjątkowego projektu - Rum Watch.



w e a lt h s o l u t i o n s

Firma powstała w 2007 r. i została stworzona przez prawdziwych pasjonatów 

dla kolekcjonerów i miłośników luksusowych przedmiotów oraz trunków. Najlep-

sze bordoskie wina, wyśmienita szkocka whisky, unikatowe koniaki, dzieła sztuki, 

czy inne przedmioty kolekcjonerskie to podstawa jej oferty. W ciągu ostatnich 

ośmiu lat firmie zaufało już ponad 7000 Klientów.

Wealth Solutions na swoim koncie ma między innymi wprowadzenie na ry-

nek jednych z starszych whisky w historii, takich jak 67-letnia Glen Grant 1949. 

Dla jej klientów domy koniakowe Tiffon i Bache-Gabrielsen przygotowały także 

specjalne edycje koniaku pochodzące z przełomu XVIII i XIX w. Wealth Solutions 

jest również pomysłodawcą stworzenia linii zegarków Spirit Watches, czyli zegar-

ków z kapsułami wypełnionymi wyjątkowymi i bardzo starymi trunkami. Pierwszy 

z serii – Cognac Watch – krył w swoim wnętrzu koniak Gautier z 1762 r. Trunek ten 

został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy koniak 

sprzedany na rynku aukcyjnym.

s p e a k e-m a r i n

Speake-Marin to niezależna, szwajcarska manufaktura prowadzona przez 

zegarmistrza pasjonata. Jej celem jest budowa zegarków, które przetrwają próbę 

czasu zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. Twórcą przedsię-

biorstwa jest Peter Speake-Marin, pochodzący z Wielkiej Brytanii mistrz sztuki 

zegarmistrzowskiej, który jest absolwentem Hackney Technical College w Londy-

nie oraz prestiżowego WOSEP (Watchmakers of Switzerland Educational Program) 

w Neuchâtel. Speake-Marin należy również do Académie Horlogère des Créateurs 

Indépendants (AHCI). 

Przez wiele lat był związany z londyńską firmą Somlo Antiques, specjalizującą 

się w restauracji i obrocie zegarkami zabytkowymi.Współpracował również 

z wieloma szwajcarskimi manufakturami takimi jak MB&F, Christophe Claret 

czy Roger Dubuis. Od 2000 r. zajmuje się  budową własnych zegarków mecha-

nicznych. Jego manufaktura znajduje się w miejscowości Bursins nad Jeziorem 

Genewskim. Na swoim koncie posiada również przygodę ze srebrnym ekranem, 

ponieważ w 2014 r. był konsultantem Pierce’a Brosnana, przygotowującego się 

do roli zegarmistrza w filmie „Ocalona”. Dziś Pierce Brosnan jest ambasadorem 

marki Speake-Marin, łączącej w sobie brytyjską klasyczną elegancję ze szwajcar-

ską technologią.



Wealth Solutions S.A.

ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa

tel: 22 378 99 78, fax: 22 378 99 51

www.wealth.pl, kolekcja@wealth.pl


