Pulseiras de relógio
Pulseiras de couro e o que você deve saber antes de comprar
Pulseira de couro, introdução
Uma pulseira de couro não é apenas uma peça de desgaste do relógio de pulso; mas ela
contribui decisivamente para a impressão que o relógio produz. Apesar de todas as diferenças
de qualidade, gostaríamos de salientar que uma pulseira de couro é a peça do relógio mais
afetada por fatores externos como luz, suor, água, sabão, etc. Por isso, nossa dica é a seguinte:
considere se não é aconselhável, até por razões de higiene, trocar regularmente uma pulseira
de couro – nesse caso, coloca-se a questão se a pulseira de couro deve ser realmente peça
original do relojoeiro da marca, ou se não poderá também servir bem uma pulseira de couro
com uma boa relação preço-desempenho, como p.ex. Birkenstock ou Rios1931 (ambas
fabricadas na Alemanha), etc.
Pulseira de couro – como medir a largura?
Você determina a largura necessária de uma pulseira de couro, medindo a distância entre as
pernas (chifres) da caixa do relógio; este método de medição se aplica também para os pinos
de mola, o que significa que a largura da pulseira de couro e do pino de mola é sempre igual.

Pulseiras de couro – o que há para considerar no comprimento?
As pulseiras de couro comuns têm normalmente um comprimento standard de 18-20cm em
relógios masculinos e 17-19cm em relógios femininos sem contar com o fecho. As pulseiras
de couro de maior comprimento estão marcadas (longa, extralonga ou XL, XXL) e têm um
comprimento total de aprox. 20-22cm sem contar com o fecho.
Como devo cuidar corretamente de uma pulseira de couro?
Uma pulseira de couro, por razões de higiene (suor, influências ambientais, a luz / radiação
UV, etc.) não dura para sempre, mas uma boa conservação pode prolongar muito a
durabilidade de uma pulseira de couro. O couro liso deve ser primeiro muito bem limpo com
um pano de limpeza ligeiramente úmido (não molhado). Em seguida, deixe a pulseira de
couro secar lentamente. O tratamento da pulseira é concluído com leite ou creme para couro,
composto por óleos, gorduras, filtros UV contra perda da cor e antioxidantes, para impedir a
deterioração do couro. As pulseiras de couro muito rugosas, baças e de poros abertos devem
apenas ser escovadas e tratadas com spray impregnante.
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