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Tudor Black Bay ref.: 79220N
”Tudor var i lang tid kendt som ”fattigmands Rolex” – en titel, som de i dag har
formået at lægge fra sig efter en vellykket rebranding af mærket b.la ved introduktionen af nye modelserier. En særlig interessant model er Black Bay referencen
79220N. Black Bay serien blev introduceret på BaselWorld i 2012. Modelserien blev
lanceret først i rød, blå og til sidst i sort med modificerede ETA-værker. Efter kort
produktionstid af netop den sorte udgave, fik Black Bay serien en indvendig samt
udvendig opdatering. ETA værket blev udskiftet med et ”in-house værk” produceret
af Tudor. Siden ref. 79220N udgik, er brugtpriserne steget væsentligt og grundet
den korte produktionsperiode af modellen, vil den med stor sandsynlighed blive
endnu mere interessant i fremtiden.”

Den gode
ur-investering
Prisen på det verdenskendte urmærke Rolex har holdt sig høj gennem de sidste mange år, hvilket
kan gøre uret til en god investering.

E

t ur fra Rolex er ikke bare en pyntegenstand - det kan vise sig at være
en rigtig god investering, hvis du
vælger at anskaffe et af de ikoniske
ure. Og det er der mange samlere,

som gør.
”Rolex står bag nogle af verdens mest ikoniske ure, og de har formået at bygge et stærkt
brand op, som alle kender til og anerkender. Det
betyder, at Rolex ure gennem tiden har holdt sin
høje værdi, og at ældre Rolex ure i dag er mange
penge værd, ” fortæller Julian Jensen, der fra
virksomheden Swisstime vejleder og hjælper
urentusiaster, der drømmer om at anskaffe sig et
af de eksklusive ure.
”Mange samlere ønsker at investere i Rolex ure,
eftersom uret er et klassisk element, der ikke
mister værdien, hvis man køber rigtigt. Det sjove
ved uret er, at det kan bruges og stadig stige i
pris. Det er de færreste brugsgenstande, som
har denne engskab. Men det er dog forskelligt
om samlerne vælger at bære uret eller sætte det
direkte ind i en bankboks, ” fortæller han videre.

Historien bag Rolex

ducenten blev for alvor anerkendt efter de i 1926
kom med det første vandtætte ur ”Oyster”. Uret
viste sit værd i 1927, hvor en svømmer krydsede
den engelske kanal med uret på armen. Rolex
har efterfølgende leveret pressionsinstrumenter
til forskellige brancher, herunder professionelle
racerkørere, piloter, erhvervsdykkere og i militæret. Netop pålidelighed og funktionalitet har gjort
Rolex populært, da urene har været anvendt som
et decideret værktøj for mange. Først senere hen
blev Rolex det statussymbol virksomheden har i
dag. Eksempelvis er modellen ’Submariner’ i dag
et af de mest kendte og ikoniske ure overhovedet.
”Historisk set er Rolex en af bedste og mest
sikre urinvesteringer. Rolex indtog også titlen
som det dyreste armbåndsur solgt til dato, da
Paul Newmans eget Rolex Daytona blev solgt for
$17.752.500 på aktion i 2017 hos Phillips i New
York, ” fortæller Julian Jensen.

Invester i dit eget Rolex ur
Drømmer du om at investere i et Rolex ur, er det
en god idé, at sætte sig ind i markedet, lyder det
gode råd.

”Som tommelfingerregel er stålsportsmodellerne
(Submariner, GMT Master II etc.) et godt sted at
sætte sine penge. Selv helt nye ure vil, hvis man
ser på prisudviklingen, være ”tjent hjem” eller
mere værd efter få år. Nogle nye modeller er så
attraktive, at du sågar kan tjene på dem, efter du
har forladt forhandleren – vel og mærke hvis du
har været heldig og få fat på et. Disse modeller,
især Daytona ref.: 116500LN, har flere års ventelister, ” fortæller Julian Jensen.
Kigger man efter ældre ure, de såkaldte vintageure, er der lidt mere man skal have for øje inden
køb.
”Urets stand er meget afgørende her. Uret skal
gerne være så originalt som muligt. I takt med
alder og service kan man være ude for udskiftning af dele som urskive, visere, urets lænke og
lignende. Ligeledes kan et ur været poleret for
meget, for at fjerne ridser og derved have mistet
sine oprindelige former/kanter. Det skal dog
tilføjes, at stort set alle ældre ure, på et eller andet
tidspunkt, har været under polermaskinen og de
få som ikke har, går til skyhøje priser, ” lyder det
fra Julian Jensen, der giver to gode bud på ure,
som du med fordel kan investere i.

Det hele begyndte tilbage i 1905 hvor Hans Wilsdorf stiftede sin ur-virksomhed i London. Først i
1908 kom navnet ”Rolex” til verden. UrproRolex Sea-Dweller ref.: 116600
”Modellen blev lanceret i 2014
på urmessen BaselWorld, men
blev allerede erstattet af en
ny Sea-Dweller (ref.: 126600) i
2017. Priserne på den udgåede
Sea-Dweller tog et ret kraftigt
ryk op med det samme, men det
er ikke for sent at gøre en god
investering, da modellen vil være
meget samlerværdig længere
ude i fremtiden, netop grundet
den meget korte produktionstid
på 3 år. I 2015 solgte vi en helt
ny Rolex Sea-Dweller 116600 for
59.900 kr. I dag ligger brugtpriserne mellem 70.000 – 100.000 kr.”

