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Vindpinad
≥44 millimeter rostfritt stål 

med  regattanedräkning 
är Alpinas senaste bidrag till 
 tävlingsseglare och skeppar- 
wannabees. De perforerade 
hålen i boetten ändrar färg allt 
eftersom tiden tickar och  bäddar 
för perfekt positionering när start-
skottet går. Det automatiska 
urverket är egenproducerat och 
man kan se det genom safirglaset 
på boettens baksida. 

Yacht Timer är vattentät till 
300 meters djup och levereras 
med gummiarmband om man 
vill. Plaza väljer utan tvekan det 
 flätade stålarmbandet. 26 000 
kronor med stållänk. 

Happy B-day
≥Marc by Marc Jacobs fyller 

tio och det ska firas! Två jubi-
leumsmodeller släpps och endast 
30 exemplar hittar till Skandinavien. 
Svart eller vit, den som är snabb får 
förmånen att välja. Pris 3 395 kronor. 

ace of Space
≥Vad har en kreativ formgivare, en  driven 

entreprenör och en kompromisslös astro-
naut gemensamt? Svaret är Halda Space 
Discovery, det perfekta resesällskapet på rymd-
färden som alltid ställer upp. När det svenska 
industridesignföretaget No Picnic fick  uppdraget 
av Mikael Sandström på Halda var specen 
 mycket enkel – inga kompromisser. Den hög-
teknologiska produkten är en flexibel skapelse 
med två utbytbara moduler, en mekanisk för 
ovanliga jordbor och en digital för dedikerade 
rymdmänniskor. Pris 85 000 kronor.

flexiBel 
≥Dags att pimpa din 

Rolex? Rubber B  tillverkar 
schweiziska gummiarmband 
av högsta kvalitet. Arctic white, 
Pacific blue, Chocolate brown  
– du väljer, de levererar. 
www.rubberb.com

rymdkreatören 
≥Andreas, du formger produkter på No Picnic 

i Stockholm. Har du något favoritprojekt?
– Klockan Halda Space Discovery är nog 

 favoritprojektet hittills!
Varför?

– Ett nära samarbete med beställaren Mikael 
Sandström. Massor med design och tekniska utma-
ningar. Sist men inte minst: att få se uppskjutningen 
av rymdfärjan Discovery på riktigt nära håll.
Är Halda Space Discovery ditt första klock
projekt?

– Ja faktiskt. Jag bar inte ens någon klocka när  
vi startade. Vilket jag dock gör nu, en Halda förstås.
Vad var den största utmaningen i projektet?

– Att få den första testklockan klar till Fuglesangs 
uppfärd med Discovery STS-128. Den deadlinen var 
ganska så skarp.
Är det något särskilt man bör tänka på när man 
ritar fram en rymdklocka?

– En astronaut tar inte med några onödiga prylar 
på färden. Funktionerna måste vara klockrena!
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