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O que vale a pena saber sobre caixas, estojos, caixas mostradoras de relógios  
Existem caixas de relógio em diversos modelos: de madeira fina, MDF pintada ou de couro / 
couro sintético, etc. Sobre o aspecto da caixa do relógio não há nada a argumentar, pois é uma 
questão de gosto pessoal. Por isso, também não tomamos posição. 
 
 
No que você deve prestar atenção ao comprar uma caixa de relógio   
Muitos fatores são decisivos na compra de uma caixa / estojo de relógio, ainda que você 
guarde os relógios de forma móvel, uma caixa de relógios em madeira fina ou MDF pintado 
devido ao grande peso e superfície sensível separa tão bem – recomendamos neste caso 
estojos / caixas para relógios – como de couro ou couro sintético. Outra decisão que deve ser 
tomada ao comprar é a questão dos diâmetros de seus relógios de pulso – algumas caixas de 
relógio são adequadas somente para um diâmetro de até 42-45 mm, outras de até 65 mm. 
Você também deve ter em conta se seus relógios de pulso têm na maioria pulseiras de couro 
ou metal com ou sem fechos dobráveis, pois algumas caixas, em especial com tampa de vidro, 
estão limitadas em sua altura de assento.  
 
 
Caixas para relógios e a questão qualidade 
O fabricante europeu de caixas para relógios se distingue por uma longa tradição, elevado 
nível em design e também grande qualidade dos produtos; nos referimos especialmente às 
caixas de relógio da Alemanha e da Suíça e aos produtos em couro, nos referimos 
naturalmente à Itália. Também existem alguns países emergentes que têm feito renome em 
particular em caixas para relógios feitas em madeiras exóticas. As caixas para relógios 
chinesas na maior parte das vezes não são em madeira fina mas sim em MDF pintado ou 
revestido. 
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