
Rolex Dinilai sebagai Merek Jam Tangan
Mewah, Ini Sejarah Pendirian
Perusahaan Rolex

Rolex sebagai merk arloji eksklusif asal  Swiss dengan kantor pusat perusahaan di Jenewa.
Saat sebelum namanya Rolex, perusahaan ini pernah memakai nama Wilsdorf dan Davis
Ltd. pada 1905 - 1915.
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Diambil dari Britannica, Hans Wilsdorf sebagai pendiri perusahaan Rolex asal Jerman, tapi
beralih ke Swiss saat muda. Saat remaja, dia memperoleh tugas di perusahaan pengekspor
arloji di La Chaux-de-Fonds, salah satunya pusat industri horologi Swiss.

Tetapi, selang beberapa saat, Wilsdorf beralih ke London. Sampai pada 1905, dia bersama
saudara iparnya, Alfred Davis, membangun Wilsdorf dan Davis Ltd. untuk membuat dan
pasarkan arloji memakai kreasi yang di-import dari Swiss.

Pada tahun itu, beberapa lelaki cenderung pilih memakai jam tangan kantong memiliki
ukuran besar dibanding jam tangan gelang, panggilan arloji waktu itu, karena dipandang
lebih maskulin.

Walau cukup berlawanan dengan standard sosial dan keelokan waktu itu, Wilsdorf
menaruhkan masa datang perusahaan dengan mendaftar nama Rolex sebagai merk
dagang arlojinya pada 1908.

Lalu, pada 1914, sebagai atraksi awalnya atas talentanya yang hebat, Wilsdorf minta
pemerintahan Inggris mensertifikasi Rolex sebagai arloji pertama kali yang bisa lolos tes
ketahanan dan ketepatan yang umumnya cuma diberi pada kronometer laut.

Mulai sejak itu, perusahaan yang sebelumnya namanya Wilsdorf dan Davis Ltd. ganti nama
jadi Rolex Watch Co. Ltd. pada 1915. Menurut Britannica, penggantian nama ini karena
nama Wilsdorf berkesan menghasut prasangka anti-Jerman di Britania Raya sepanjang
Perang Dunia I.

Sukses dengan gagasan sertifikasi itu, Rolex buka kantor di Jenewa pada 1919 dan
selekasnya mengalihkan kantor pusat ke Swiss.

Berlalu 7 tahun dengan beragam eksperimen, pada 1926, pada akhirnya Rolex
mengenalkan mode Oyster yang tahan terhadap air dan kedap udara. Waktu itu, mode
Oyster Perpetual dikatakan sebagai arloji pemuntir automatis pertama di dunia
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Selanjutnya, pada 1956, Rolex bereksperimen kembali dengan mengenalkan mode
Milgauss, yakni arloji yang paling tahan pada magnetisasi. Awalnya, pada 1952, Rolex
sempat juga mengenalkan mode arloji tambah murah namanya Tudor.

Masih dari Britannica, semenjak awalnya pendirian, Rolex memang dikenali secara stabil
selalu menafsirkan diri dengan atlet, petualang, atau olahragawan baik lelaki atau wanita.

Pada 1927, Wilsdorf memberikan Mercedes Gleitze, wanita Inggris pertama kali yang
berenang di Selat Inggris, sebuah Rolex untuk dikenai di pergelangan tangannya saat coba
seberangi Selat.

Sopir Inggris Sir Malcolm Campbell memberi support ke Rolex sesudah menggunakan
arlojinya sepanjang eksperimen rekor kecepatan daratnya pada awal 1930-an.

Rolex makin ke arah pucuk populeritasnya pada 1953 saat Edmund Hillary dan anggota lain
dari ekspedisinya lakukan pendakian pertama kali yang sukses ke pucuk paling tinggi bumi,
Gunung Everest, sekalian kenakan arloji Rolex.

Pada Januari 1960, Rolex sempat juga menunjukkan kualitas arlojinya saat pakar kelautan
Jacques Piccard, turun ke Palung Mariana. Waktu itu, sebuah Rolex yang dibikin khusus
dengan kristal gelembung tebal terpasang di lambung kapal dan rupanya masihlah berperan
secara baik sesudah kapal ada kembali.

Wilsdorf, pendiri Rolex, wafat pada 1960. Saat wafat, dia memberi pemilikan perusahaan ke
Yayasan Hans Wilsdorf, sebuah perwalian amal Swiss yang dirikan oleh Wilsdorf pada
1944.

Di awal era ke-21, Rolex menjaga namanya dalam informasi dan mengoles citranya dengan
mensponsori beragam acara olahraga, seperti motor balap, balap kapal pesiar, dan naik
kuda.

Paling akhir, pada 2002-an, Rolex tingkatkan keamanan arloji lewat penempatan seperti
code tangkai pengujian laser memiliki ukuran mikroskopis sebagai alat pendeteksi
orisinalitas arloji.

Arloji Rolex asli tidak mempunyai suara detak jam yang bisa didengarkan oleh telinga.
bagaimana check orisinalitas arloji Rolex yang lain?

Petinggi AS dan Eropa berusaha cari tahu bagaimana menolong kurangi kritis COVID-19 di
China yang dicemaskan akan bikin rugi ekonomi global

Berikut negara berlangganan juara piala dunia wanita.

Kepolisian Jerman hapus tiga komunitas darknet khusus yang membagikan pornografi anak

Piala Dunia FIFA sebagai pucuk dari olahraga sepak bola. Ada beberapa catatan riwayat
dan bukti bagus yang selalu terhidang pada setiap edisi Piala Dunia.

Lima kreasi agung Ludwig van Beethoven, komposer asal Jerman yang membuat kreasi
musik yang memengaruhi dunia. Ini 5 kreasi legenda itu.



16 Desember ini, sebagai kelahiran komponis dunia Ludwig van Beethoven 252 tahun
kemarin. Tidak banyak yang mengetahui figur pemasti musik Barat ini tuli.

BPS mengutarakan export nonmigas paling besar ke negara Korea Selatan, bertambah
senilai US$ 252,empat juta secara month to month.

Olaf Scholz tidak ingin seutuhnya memutus hubungan dengan Rusia. Bila perang Ukraina
usai, jalinan ekonomi ke-2 nya harus dipulihkan.

Bukannya menang gampang, beberapa team kuat bertabur pemain bintang favorite juara
Piala Dunia 2022 malah kalah hadapi team-team yang dipandang kurang kuat.


