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Vyriškas įvaizdis ir laikrodis  

Laikas gali būti Jūsų atkaklumo sąjungininkas arba jūsų priešas – viskas 
priklauso nuo to kaip Jūs jį išnaudojate.  Laikrodžiais mėginame laiką suskaičiuoti arba jie padeda mums 
orientuotis. Laiko visiems duodama po lygiai, todėl daugiausiai laimi tas, kuris jį produktyviausiai išnaudoja.  
Laikas keičiasi ir mes keičiamės kartu – prisitaikome prie laiko reikalavimų  Laiko trūkumu nesiskundžia tik 
tie, kurie mokosi neskubėti ir racionaliai dirbti. Dažnai girdime, jog laikas – pinigai, tačiau žmogaus 
gaišinimas – nebaudžiamas laiko vogimas. „Laikas – gal ir pinigai, bet vis dėlto lengviau įtikinti žmogų 
pasidalyti su jumis savo laiku, nei savo pinigais“. Neturėti laiko dažniausiai reiškia neturėti noro. Jei brangini 
gyvenimą, tai saugok laiką.  
 
Vienintelis aksesuaras, kurio vyrui reikia – laikrodis (taip pat vestuvinis žiedas, jei jau vedęs). Nešiojamas 
laikrodis susilaukia daugiausia dėmesio. Tačiau keletas kitų dalykų kalba daugiau apie vyrą, nei laikrodis, 
tai: jo charakteris, išvaizda ir stilius. Visi šie dalykai leidžia daryti prielaidą apie apie vyro išsilavinimą, 
kilmę, biografinius faktus ir prioritetus, net neužduodant jokio klausimo. Štai kodėl laikrodžio įsigijimas – tai 
labai asmeniškas ir svarbus dalykas. Ne visi vyrai gali įsigyti aukščiausios kokybės, brangius laikrodžius, 
tačiau gerai šiek tiek praplėsti žinias apie juos. Tai tas pats, kaip rinktis Mercedes vietoj kitos markės 
automobilio. Viskas priklauso nuo to, kai supranti automobilių inžinerijos niuansus. Tas pats ir renkantis 
laikrodį. Vieną laikrodį nuo kito skiria sumanius meistriškumas ir subtilus techninis painumas.  
 
Rankiniai laikrodžiai būna įvairių formų ir dydžių. Tai aksesuarus, kuris nešiojamas kaip atliekantis funkciją 
(parodo laiką) arba kaip madingas akcentas įspūdžiui padaryti. Jis taip pat gali būti nešiojamas norint 
parodyti jūsų asmenybę, nuo keistumo, jei segėsite įnoringus, keistus (Mickey Mouse ar pnš.) iki finansinės 
sėkmės (jei segėsite deimantas nusagstytą/inkrustuotą Rolex).  
 
 
Knygoje „The Style Bible“ James Bassil rašydamas apie garsiausius pasaulio laikrodžius rašo:  
„Dauguma iš jūsų pasakys, jog Rolex – pats garsiausias ir žinomiausias. Taip, nes gamintojai kontroliuoja 
gaminių kiekį ir mažmeninės prekybos tinklą, griežtai rekomenduodami rinkoje mažmeninę pardavimo 
kainą. Jie stengias išlaikyti kainą, kaip ir De Beers – juvelyrinių dirbinių, deimantų pardavėjai. 
http://www.debeers.co.uk/ 
Jei mažmeninkas parduoda Rolex su nuolaida, tai jo distribucijos teisės gali būti atšaukiamos. Taip kad 
sudėtinga arba neįmanoma įsigyti Rolex su nuolaida ir jūs visada mokėsite už aukščiausios kokybės ženklą. 
Štai kodėl dauguma ekspertų sako, jog už Rolex kainą jūs galite įsigyti aukštesnės kokybės (kalibro) 
mechaninį laikrodį iš kito gamintojo.  Tačiau Rolex visad išliks statuso ir prestižo simbolis nepriklausomai 
nuo mechanizmo konstrukcijos. http://www.rolex.com/en#/home#rolex-watches . Mąstantys laikrodžių 
mėgėjai, kuriems svarbus ir svoris žino Patek Philippe. http://www.patek.com/ 
 
Kaip sužinoti, ar laikrodis, kuris tau patiko – mechaniškas?  
 
Dažniausiai jie ant laikrodžio nugarėlės ar instrukcijoje nurodyta. Tačiau mechaniniai laikrodžiai dažnai nėra 
labai tikslūs, nes jie reaguoja į rankos judesius. Kvarciniai laikrodžiai, kurie laikomi paprastesniais ir 
pigesniais, naudoja baterijas, kurios siunčia elektrines sroves mažam kvarco kristalui ir garantuoja laikrodžio 
tikslumą. Kvarciniai laikrodžiai pigesni, nes jie nėra tokie įmantrūs, sudėtingi. Kam tai rūpi, svarbu, kad jie 
patikimi ir tikslūs. Nors šiandieną dauguma populiarių mechaninių laikrodžių gaminami jau su automatiniu 
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judesiu. Šveicarų laikrodininkai gamina aukščiausio standarto laikrodžius. Nors šiandieną yra daug mažų, 
pasaulyje gerai žinomų įmonių, kurios gamina ir žemesnės klasės laikrodžius tik kitu prekiniu ženklu.   
Jei negalit sau leisti įsigyti prestižinio Movado, http://www.movado.com/ 
tuomet galite įsigyti šiek tiek pigesnį kokybišką Esquire. http://www.movado.com/esq-by-movado.html 
gamintojas tas pats.  
Taip pat galite įsigyti  kur kas brangesnį Omega  http://www.omegawatches.com/ ir pigesnį, tačiau labai 
kokybišką Tissot http://www.tissot.ch/  - jie abu priklauso Swatch Goup.  
 
Prieš įsigydami laikrodį skirkite tam laiko ir pasidomėkite bei pasimatuokite kuo daugiau. Neužtenka turėti 
tik vieną laikrodį. Įsigykite bent 2 ar 3.  Vieną laisvalaikiui, kitą klasikinį ir trečią šiuo metu labai madingą. 
Yra daug laikrodžių, kurie atrodo labai geros kokybės, kol akis neįgudusi. Vieni iš tiesų labai kokybiški, kiti 
tik žadantys, o dar kiti pervertinti. Turite atrasti jums tinkantį ir jus atitinkantį.  
 
Tikrai labai kokybiški, jau minėti Patek Philippe ir Breitling http://www.breitling.com/en/intro.php 
Tai prekiniai ženklai, kurie pripažinti IWC (Rytinė Šveicarija)  http://www.iwc.com/en-us/ , kurie turi 
elegancijos ir mechanizmų derinį, kaip kad:  Flieger, Portugieser, Aquatimer linijos.  Franck Muller 
http://www.franckmuller.com/en/home/ ir jo žinomi laikrodžiai Revolution 2, Revolution 3, Crazy Hours, 
Color Dreams.  
 
Daug žadantys, perspektyvūs: Itališkas prabangus Panerai http://www.panerai.com/ 
 ir  laikrodžių mėgėjai įvertino Radiomir, Luminor. Taip pat Oris (1904 metų įmonės pradžia) 
http://www.oris.ch/home.aspx 
 
 Pervertinti labai brangių laikrodžių rinkoje: Tag Heur  http://www.tagheuer.com/ 
ir Movado. Tačiau labai puikus populiarinimas. Tag Heur labai Europoje kotiruojasi kaip prabangaus 
jaunimo laikrodžiai ir yra gana aukštai vertinami, - kokybiški laikrodžiai (nedaug atsilieka nuo Omegos). 
 
 
Rekomenduoju dar apsilankyti šiuos tinklalapiuose:  
Audemars Piguet - http://www.audemarspiguet.com/ 
Breguet - http://www.breguet.com/ 
Hublot - http://www.hublot.com/ 
Glashütte - http://www.glashuette-original.com/ 
Milus - http://www.milus.com/ 
Blancpain - http://www.blancpain.com/ 
Damiani - http://www.damiani.com/en/products/collections/watches/luxury-watches--damiani-fine-watches 
Frederique Constant - http://www.frederique-constant.com/en/ 
Longines - http://www.longines.com/ 
Jaeger-LeCoultre -  http://www.jaeger-lecoultre.com/LT/en/luxury-watches/home-page.html 
Maurice Lacroix - http://www.mauricelacroix.com/#ACCUEIL 
 
Bertolucci - http://www.bertolucci-watches.com/ 
Roger Dubuis - http://www.rogerdubuis.com/en-us 
Locman - http://www.locman.com/ 
Ulysse Nardin - http://www.ulysse-nardin.ch/ 
Glam Rock - http://www.glamrockwatches.com/ 
Citizen - http://www.citizenwatch.com/ 
Choparda - http://www.chopard.com/ 
Dior Christal - http://www.dior.com/ 
Devitt - http://www.dewitt.ch/ 
Cartier - http://www.cartier.com/ 
http://cartiertank.net/tag/cartier-tank-watch/ 
Givenchy – http://www16.watches-givenchy.com/ 
Chanel - http://www.chanel.com/en_GB/Watches/ 
Tiffany & Co - http://www.tiffany.co.uk/Shopping/Default.aspx?mcat=148205 
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Gucci - http://www.gucci.com/int/home 
BVLGARI - http://en.bulgari.com/department.jsp?cat=cat00003 
Bulova - http://www.bulova.com/en_gb 
Tendence - http://www.tendencewatches.com/ 
Casio - http://www.casio.com/ 
 
Sidabrinio ar auksinio rėmelio? 
 
Abu klasikiniai rėmeliai. Sidabrinis geriau tinka labiau su juodomis, pilkomis, sidabrinėmis ir mėlynomis 
spalvomis.  
Auksinis laikrodis gražiau atrodo su ruda, rusva (smėlio), gelsvai rudos ir kitomis žemės spalvomis.  
Jei laikrodis sidabro spalvos, tai ir diržo sagtis, sąsagos sidabro spalvos.  
Rinkitės plokščią, apvalų, stačiakampio formos laikrodį su juoda odine ar metaline apyranke. Metaliniai 
laikrodžiai nedideli, nestambūs ir nestori. Venkite vaikiškų, elektroninių ar giluminio nardymo guminių, 
įvairių su kompasais, kalkuliatoriais ar labai storų laikrodžių dalykiniam stiliui. Tokius galite nešioti 
laisvalaikiu.  
 
Šveicarijoje yra keletas įmonių, kurios garantuoja Šveicariškų laikrodžių gamintojų reputaciją ir   
principingumą. Standartas – Swiss-made,  Swiss laikrodžio judėjimo mechanizmas įdėtas į gaubtą, karkasą 
(ciferblatą) pagamintą Šveicarijoje. Dažniausiai bus pažymėta ant laikrodžio ciferblato ar nugarėlės Swiss, 
Swiss Made, Swiss Quartz, Suisse, Produit Suisse ar Fabriqué en Suisse.  
 
Jei parašyta Swiss Movement, tai reiškia, jog laikrodžio mechanizmas šveicariškas, o gaubtas ne. Jei 
laikrodžio gaubtas yra Šveicariškas, tačiau mechanizmas ne šveicariškas, tai bus parašyta Swiss Case.  
Chronometriniai laikrodžiai patvirtinami COSC ar  Swiss Chronometer Testing Institute. Tai reiškia, jog šie 
laikrodžiai turi chronometro sertifikatus ir išlaikė įvairiausius testus, nustatytus Šveicarijos chronometrų 
kontrolės. Tai laikrodžio ypatybės žymuo, kuris turi pati aukščiausią tikslumą. Gali būti automatiniuose ir 
mechaniniuose laikrodžiuose.  
 
Chronografas laikrodyje – reikia nagrinėti laikrodžio išklotinę, kaip laikrodį nustatyti, nes daugiafunkciniai 
mechanizmai sudėtingai reguliuojami. Geriau išsaugoti išklotinę (instrukciją) ir jei kas nors nepavyksta, 
drauge su ja nunešti laikrodininkui sureguliavimui. Tai laikrodžiai turintys atskaitos funkciją  ir galima 
apskaičiuoti laiko trukmę.  
 
 
Jei  ant laikrodžio yra „T“ ant ciferblato, tai reiškia, jog jis turi tričio, jei yra žalios spalvos baltame fone ant 
skaičių ar taškelių, tai reiškia, jog šviečia tamsoje. 
Raidė „O“ ant ciferblato, reiškia jog rodyklės auksinės.  
 
Visuomet sekite naujienas kiekvieną pavasarį Bazelio parodoje, Šveicarija. http://www.baselworld.com/en-
US.aspx  2012 metais kovo 8-15 d. 
 
Beveik visi prestižiniai, kokybiški laikrodžiai turi serijos numerį, kuris garantuoja jog jūsų įsigytas laikrodis 
teisėtas. Visi oficialūs atstovai, platintojai, turi prisijungimą prie duomenų bazių, kuriose išvardinti visi 
serijiniai numeriai. Jei skiriate gana didelę sumą pinigų laikrodžiui, tai turite įsitikinti, jog laikrodis tikrai 
originalus. Galite pasitikrinti, susisiekę su gamintoju arba užsukę į atstovo parduotuvę ir paprašyti, jog jie 
patikrintų ar jūsų planuojamas pirkinys originalus.  
 
Pirkdami Internetu kokybišką laikrodį, jūs galite gauti nuolaidas, kurių galbūt negautumėte mažmeninės 
prekybos tinkle. Kai didmenininkai valosi savo sandėlius, tai gali būti puiki galimybė įsigyti pigiau. 
Oficialūs atstovai turi parduoti laikrodžius už mažmeninę kainą, nes kitaip jie gali prarasti savo distribucijos 
teises. Laikrodžių gamintojų įmonės stengias palaikyti ir kontroliuoti brangių laikrodžių kainas mažmeninėje 
prekyboje. Tačiau perkant internetu visuomet išliks rizika nusipirkti ne originalų laikrodį. Be serijos numerio 
jūsų laikrodis nebus priimamas gamintojo ar atstovo firminės parduotuvės remontui ir be jo jūs prarandate 
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garantinio remonto privilegijas. Iš interneto pardavėjo turite gauti patvirtinimą, jog tai originalus produktas ir 
turi garantijas, bei serijos numerį. Geriausia pirkti iš patikimos elektroninės laikrodžių parduotuvės.  
 
Laikrodžių priežiūra  
 
Dauguma žmonių galvoja, jog jei jie jau nusipirko brangų laikrodį, tai jis ir privalo jiems tarnauti visą 
gyvenimą ir niekad juo nesirūpina, tarsi važinėtų automobiliu, kuriam nereikia keisti tepalų, nereikia 
benzino, nereikia valymo ... 
 
Laikrodžiai waterproof nėra nepraleidžiantys vandens. Jie gali būti atsparūs vandeniui. Kokybiški laikrodžiai 
būna atsparūs vandeniui ir rašoma, jog su jais galima nerti nuo 100 iki 1000 m. gylį. Kuo didesnis skaičius, 
tuo aukštesnis laikrodžio reitingavimas. Jei laikrodžio instrukcijoje nenurodyta, jog atsparus vandeniui, tai 
nereikia jo segėti, kai einate plaukioti ar į dušą. O jei ir labai mėgstate nardyti, tai vis tiek 
nerekomenduojama segėti laikrodžio jūroje ar baseine, nes ten daug chloro ir druskos, kurie vėliau pažeis kai 
kurias laikrodžio dalis. O jei jau segėjote, tai iš karto nuplaukite šiltu vandeniu.   
 
Laikas nuo laiko nuplaukite savo laikrodį muiluotu vandeniu, jog palaikyti žvilgesį. Dantų šepetėliu 
išvalykite apyrankę.  
 
Nuneškite savo laikrodį kas 3-5 metai patikrinimui ir išvalymui. Kaip ir kiekvienas prestižinis instrumentas 
ar įrenginys reikalauja suderinimo ir sureguliavimo.  
 
Laikykite laikrodį minkštame audinyje, jog apsaugotumėte nuo subraižymų ar sudaužymo. 
 
Venkite didelių temperatūrinių pokyčių, kas gali sudaryti kondensatą ciferblate.  
 
Nesvarbu kiek metrų nurodytą ant jūsų vandeniui atsparaus laikrodžio instrukcijos, niekad nemeskite jo 
testavimui.  
 
Laikrodžio ciferblatas sudarytas iš kristalų ir tai yra apsaugos elementas.  Yra trys kristalų rūšys: akrilinis, 
mineralinis ir safyrinis.  
 
Akrilas – nebrangus plastikas ir neišvengia įbrėžimų, tačiau galima poliruoti.  
 
Mineralinis kristalas – stiklas – kuris sudarytas iš kelių elementų, kurie atsparūs įbrėžimams (septynis kartus 
stipresnis nei akrilo kristalas). Dažniausiai būna brangesniuose laikrodžiuose.  
 
Safyrinis kristalas – labai kokybiškuose brangiuose laikrodžiuose. Jis tris kartus  kietesnis, nei mineralinis 
kristalas. Jis pagamintas iš labai stiprios, įbrėžimams atsparios, sintetinės medžiagos. Kai kurie turi plėvelę, 
kuri nuima blizgėjimą.  
 
Laikrodžio nešiojimas  
 
Laikrodis nešiojimas ir ant kairės ir ant dešinės rankos riešo – nėra didelio skirtumo. Tradiciškai nešiojamas 
ant ant kairės rankos riešo, nes dauguma žmonių dešiniarankiai.  
 
Laikrodžio apyrankė neturėtų būti nei per stipriai įveržta, nes trukdys kraujo cirkuliacijai, nei perdaug laisva, 
bei besisukiojanti aplinkui ranką. Jei tai odon apyrankė – galite padaryti papildomą skylę, o jei metalinė – 
nuneškite laikrodininkui, kad sumažintų apyrankę.  
 
Kišeninio laikrodžio nešiojamas sukuria senovišką, aukštos kokybės įspūdį (vintage). Tai gali būti puikiu 
jūsų stiliaus išskirtinumo detalė ir tema pokalbiui pradėti.  
Džinsuose ir kai kuriose kelnėse yra tam skirta nedidelė kišenėlė laikrodžiui. Grandinėlė prisegama prie 
diržui skirtos kelnių kilpelės. (Diržas taip pat juosimas).  
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Laikrodžiai ir soc.atsakomybė Green  (žaliųjų) judėjimas  
 
Ko gero visi sutiksime, jog mechaniniai laikrodžiai išties „žali“, nes jie reaguoja į rankos judesį. Tačiau ir 
kiti laikrodžiai labai aplinkos neteršia, nes kvarciniuose laikrodžiuose keičiamos baterijos, tačiau jos tokios 
didelės įtakos aplinkai nedaro.  
 
Laiką išnaudoti reikia prasmingai, tada galime matyti ir rezultatus. Veltui praleistas laikas, - tai savo 
gyvenimo trumpinimas ir neatlikimas reikšmingų darbų, kurių atėjote atlikti.  
 
„Dykinėjimas sukelia protinį ir fizinį glebumą“ D.Pisarevas. 
„Dykinėjimas nėra poilsis. Žmogus taip jau sukurtas, kad ilsisi po vieno darbo tik ėmęsis kito“ (A.Fransas).  
Todėl mums taip svarbu derinti protinį ir fizinį darbą.  
 
 
http://www.esquire.com/ - vyriškas e-žurnalas  
http://www.askmen.com/ - vyriškas e-žurnalas 
 
http://www.style.com/ - stiliaus idėjų rasite  
http://www.fashionscandal.com/ 
 
http://www.laurentperrierus.com/  - šampanas  
http://www.roedererestate.com/History.php - Louis Roederer šampanas  
http://www.youtube.com/watch?v=znstXXtZs9k 
 
http://www.duboeuf.com/# 
http://www.larochewines-corporate.com/philosophie.php 
 
http://www.torreschile.com/wps/portal/tch/general?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebPublicaTorresChile/
en/MenuPrincipal/MiguelTorres/Historia/Historia - gražus dizainas  
 
http://www.relaischateaux.com/en/5c-club/ - viešbučiai  
http://www.ritzcarlton.com/en/Default.htm 
 
http://www.privatebanking.societegenerale.com/ - galbūt įdomu  
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