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Porque o relógio não tem que ser smart.
Mas você, sim.



pulseira

madeiras contato

Dial

Movimento

feito à mão



sucupira marm



Madeiras

Brasileiras e certicadas, o que reduz o impacto ambiental do transporte e contribui 
para a redução do desmatamento no país. A Sucupira e o Marm são de excelente 
qualidade: resistentes, duráveis e lindas





Dial

Feito de materiais naturais e tintas 100% orgânicas, o Maré marca as horas em um 
dial com reduzido impacto ambiental, tanto na fabricação, quanto no descarte.





Pulseiras

Couro de sobra de produção, câmara de pneu e lona de material reciclável 
completam o conceito de consciência ecológica do produto. 





Movimento

Assim como as maiores marcas do mundo, o movimento de quartzo japonês 
garante ao Maré a precisão que todo relógio de qualidade demanda. 





Feito à mão, mas com tecnologia

O Maré une dois mundos. Seu corpo é produzido a partir de laser e fresadora  
operados por controle numérico computacional. Por outro lado, seu acabamento e 
montagem são feitos à mão, um por um, para assegurar um resultado  impecável.



Além disso, ele é muito leve.
Sinta no pulso!

Quero o meu!
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Variações

35mm de vidro:
-Sucupira (escuro)
-Marm  (claro)

30mm de vidro:
-Sucupira (escuro)
-Marm (claro)

Corpo

Couro:
-Couro cru Marrom
-Couro cru Preto
Lona:
-Lona trançada azul
-Lona trançada verde
Câmara de pneu:
-Câmara crua

Pulseiras

Tinta Orgânica:
-Laranja com marcas 
pretas
-Preto com marcas 
laranjas
Cortiça:
-Cortiça com marcas 
gravadas a laser

Dial



Você é inteligente. Sabe que o tempo não para, 
nem o mundo. Também sabe que a melhor forma 
de tomar conta do tempo é cuidando também do 
planeta. O Maré foi minuciosamente pensado para 
reduzir ao mínimo seu impacto ambiental. Mas 
nem por isso você deixará de causar impacto: nos 
outros.

Maré é diferente. Sinta no pulso.
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