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Eleganttia
Tyyliä

Luonnosta

XO-sarja
XO sarja on täsmävalinta Sinulle, joka arvostat laatua ja luontoa.  
Puinen kello on hengittävä ja miellyttävä jokapäiväisessä käytössä.
 
Kestävät materiaalit takaavat sen, ettei käyttöä tarvitse arkailla.  
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Koko 
• Halkaisija 43mm 
• Paksuus 8mm 
• Rannekkeen leveys 21mm

XO Jalava (Elm)

Materiaalit 
• Suomalainen Jalava 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi  
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Kellotaulu 
• Valkoinen 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Taipuu, muttei murru. Kotimaisesta jalavasta valmistettu Aarni XO on tyylikäs ja kestävä valinta.  
Mustavalkoinen värimaailma yhdistettynä tummasyiseen jalavaan tekee tästä mallista todellisen  

katseenvangitsijan, joka sopii erinomaisesti sekä miesten että naisten ranteeseen.
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XO Eeben (Ebony) 
Mystiikkaa ja klassista kauneutta. Eebenpuusta valmistettu Aarni XO yhdistää pyöreän kellotaulun kultaisiin 

yksityiskohtiin. Upea kello lumoaa kantajansa ja kääntää katseet sekä miesten että naisten ranteissa. 

Materiaalit 
• Mosambikilainen Eeben 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 43mm 
• Paksuus 8mm  
• Rannekkeen leveys 21mm

Kellotaulu 
• Musta 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi
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XO Tammi (Oak)

Materiaalit 
• Saksalainen Tammi 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 43mm 
• Paksuus 8mm 
• Rannekkeen leveys 21mm

Kellotaulu 
• Harjattu teräs 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Valtaa ja voimaa. Tammesta valmistettu Aarni XO on näyttävä rannekello, jonka tiheät ydinsyyt tuovat eloa kellon 
kovaan pintaan. Pyöreä, minimalistinen kellotaulu kunnioittaa kellon klassisia linjoja. Aarni XO sopii sekä naisille 

että miehille.
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XO Visakoivu (Curly Birch)

Materiaalit 
• Suomalainen Visakoivu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 43mm  
• Paksuus 8mm 
• Rannekkeen leveys 21mm

Kellotaulu 
• Samppanja 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Arvokasta kotimaista. Suomalaisesta visakoivusta valmistettu Aarni XO on elegantti rannekello Sinulle, joka etsit 
ainutlaatuista kelloa. Kultaiset yksityiskohdat yhdistettynä ohueen koteloon tekevät tästä mallista todellisen 

katseenvangitsijan, joka sopii erinomaisesti sekä miesten että naisten  
ranteeseen.
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Skandinaavista
Ajatonta

Designia

Vega-sarja
Toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus muodostavat pohjan  
skandinaviselle designille. 
 
Aarni Vega ilmentää tätä puhtaimmillaan: selkeä, minimalistinen 
design yhdistettynä puiden yksilöllisiin sävyihin luovat  
Vega-sarjan kelloihin sulavan ja harmonisen kokonaisuuden. 
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Vega Visakoivu (Curly Birch)

Materiaalit 
• Suomalainen Visakoivu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 38mm 
• Paksuus 7mm 
• Rannekkeen leveys 18mm

Kellotaulu 
• Yönsininen 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Kotimaista visakoivua ja taivaan syvää sineä. Tämä Aarni Vega on valmistettu suomalaisesta  
arvopuusta, visakoivusta. Yhdistettynä syvänsiniseen kellotauluun on tämä kello kuin  

Suomen suvi pienoiskoossa. 
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Vega Saarni (Ash)

Materiaalit 
• Suomalainen Saarni 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 38mm  
• Paksuus 7mm 
• Rannekkeen leveys 18mm

Kellotaulu 
• Ruusukulta 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Kauneutta ja ikiaikaista viisautta. Aarni Vega Saarni kietoo yhteen upealla tavalla suomalaisen 
saarnen ja hennon ruusukultaisen taustan. Mitoitukseltaan tämä malli sopii hyvin  

naisten ranteeseen.
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Vega Pähkinäpuu (Walnut)

Materiaalit 
• Pohjois-Amerikkalainen Pähkinäpuu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 38mm 
• Paksuus 7mm 
• Rannekkeen leveys 18mm

Kellotaulu 
• Hiilenharmaa 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Ripaus luksusta. Aarni Vega Pähkinäpuu on klassisen tyylikäs kello, jossa pyöreä hiilenharmaa 
kellotaulu yhdistyy tummanruskeaan, hienostuneeseen pähkinäpuuhun. Mitoitukseltaan kello sopii 

erinomaisesti niin miehille kuin naisille.
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Vega Eeben (Ebony)

Materiaalit 
• Mosambikilainen Eeben 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 38mm 
• Paksuus 7mm 
• Rannekkeen leveys 18mm

Kellotaulu 
• Musta 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Mystiikkaa ja klassista kauneutta. Tumma eebenpuu yhdistettynä kultaisiin yksityiskohtiin tekee 
tästä mallista todellisen katseenvangitsijan. Mitoitukseltaan kello sopii erinomaisesti niin miehille 

kuin naisillekin.
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Vega Oliivi (Olive)

Materiaalit 
• Espanjalainen Oliivipuu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen Ronda 1062 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 38mm 
• Paksuus 7mm 
• Rannekkeen leveys 18mm

Kellotaulu 
• Simpukankuoren valkoinen 
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi

Arvokkaasti hempeä. Aarni Vega Oliivi tuo yhteen ilmeikkään oliivipuun ja kauniin valkoisen kel-
lotaulun, joka heijastelee valoa simpukankuoren tavoin.
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Juuret
Syvällä

Suomen luonnossa

Loihi-sarja
Suomalainen luonto on tunnettu kauneudestaan, sinnikkyydestä 
ja periksiantamattomuudesta. Se käy kiertoaan läpi roudan 
ja kaamoksen, kohti yötöntä yötä ja tulvivaa valoa – jatkuvalla 
liikkeellä, kuin aika.  
 
Loihi -sarjan juuret pureutuvat syvälle Suomen luontoon.  
Suomalainen hirvennahka yhdistettynä puiseen kehykseen 
tekee tästä kellosta todellisen katseenvangitsijan.
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Loihi Oliivi (Olive)

Materiaalit 
• Espanjalainen Oliivipuu 
• 316L ruostumaton teräs 
• Suomalainen hirvennahka 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen ETA 902.002 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 40mm 
• Paksuus 8mm 
• Rannekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Hopea 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Ajatonta ja tyylipuhdasta arvokkuutta. Aarni Loihi Oliivi on klassisen tyylikäs rannekello, jota 
kehystää oliivipuinen reunus. Kokonaisuuden täydentää kotimaisesta hirvennahasta valmistettu 

ranneke, joka hurmaa pehmeydellään.
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Loihi Eeben (Ebony)

Materiaalit 
• Mosambikilainen Eeben 
• 316L ruostumaton teräs 
• Suomalainen hirvennahka 
 
Koneisto 
• Sveitsiläinen ETA 902.002 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 40mm 
• Paksuus 8mm  
• Rannekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Musta 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Lumoava katseenkääntäjä. Kellon hillittyä kellotaulua reunustaa arvokkuuta henkivä, lähes musta 
eebenpuu. Tyylikkään kokonaisuuden viimeistelee kotimaisesta hirvennahasta valmistettu  

ranneke, joka hurmaa pehmeydellään.
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Arvokas &
Samettisen

Pehmeä

Aurora -sarja
Aurora-kellon ranneke on valmistettu puun sijaan ainutlaa-
tuisesta suomalaisesta hirvennahasta. Miellyttävän pehmeä  
hirvennahka on poikkeuksellinen yhdistelmä kestävyyttä ja  
ulkonäköä. Nahan samettinen pinta tuntuu iholla ylelliseltä. 

Nahka on hirvenmetsästyksen sivutuote, jolle ei toistaiseksi ole 
ollut paljon käyttöä. Yhtäkään hirveä ei siis metsästetä nahan  
takia. Ekologinen ja kestävä hirvennahka on loistava valinta  
kellosi rannekkeeksi.
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Aurora Visakoivu (Curly Birch)

Materiaalit 
• Suomalainen visakoivu 
• 316L ruostumaton teräs 
• Suomalainen hirvennahka 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota 2025 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 36mm 
• Paksuus 7mm 
• Ranekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Valkoinen 
• Kupera mineraalikristallilasi

Siroa ja eleganttia arvokkuutta. Aarni Aurora on klassista designia arvostavan naisen valinta.  
Kultaiset yksityiskohdat ja valkoinen kellotaulu täydentyvät visakoivuisella kehyksellä.  

Herkän muotokielen viimeistelee kotimaisesta hirvennahasta valmistettu ranneke.
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Aurora Pähkinäpuu (Walnut)

Materiaalit 
• Pohjois-Amerikkalainen pähkinäpuu 
• 316L ruostumaton teräs 
• Suomalainen hirvennahka 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota 2025 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 36mm 
• Paksuus 7mm  
• Ranekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Musta 
• Kupera mineraalikristallilasi

Hienostunutta luksusta. Aarni Aurora on ajatonta ja klassista designia arvostavan naisen valinta. Mustaa  
kellotaulua kehystää tummanruskea pähkinäpuu, joka ruusukultaisiin yksityiskohtiin yhdistettynä luo  

elegantin kokonaisuuden. Tyylikkään muotokielen täydentää kotimaisesta hirvennahasta valmistettu ranneke.
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Kello,
Jolla on

Sinun luontosi

Sirius-sarja
Luonto on asia, joka yhdistää meitä suomalaisia niin maalla 
kuin kaupungeissa ja juuri tästä yhteydestä Aarni on meitä  
muistuttamassa.  
 
Sirius-sarjamme sopii sinulle, joka nautit rauhaisasta hetkestä 
mato-ongella tai aamu-usvasta keskuspuistossa.  
 
Sirius-mallistomme kelloihin on mahdollista vaihtaa 20mm 
hirvennahkainen ranneke puisen tilalle.
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Sirius Pähkinäpuu (Walnut)

Materiaalit 
• Pohjois-Amerikkalainen pähkinäpuu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota 1L45 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko  
• Halkaisija 42mm 
• Paksuus 8,5mm 
• Ranekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Yönsininen 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Mieleenpainuvaa tyyliä. Aarni Siriuksen upea ja selkeä muotoilu asettaa riman korkealle. 
Hopeiset yksityiskohdat sekä pieni sekuntinäyttö vangitsevat katseen. 

Sirius malleihin on mahdollista vaihtaa myös Aarnin suomlaisesta hirvennahasta valmistettu 20mm ranneke.
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Sirius Tammi (Oak)

Materiaalit 
• Saksalainen tammi 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota 1L45 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 42mm 
• Paksuus 8,5mm 
• Ranekkeen leveys 20mm

Kellotaulu 
• Musta 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Mieleenpainuvaa tyyliä. Aarni Sirius Tammen upea ja selkeä muotoilu asettaa riman korkealle.  
Pronssinväriset yksityiskohdat sekä pieni sekuntinäyttö vangitsevat katseen. 

Sirius-malleihin on mahdollista vaihtaa myös Aarnin suomalaisesta hirvennahasta valmistettu 20mm ranneke.
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Siro &
Säihkyvä

Saga-sarja
Aarnin pienin ja siroin malli Saga yhdistää metallin ja puun par-
haat puolet. Tuloksena maailman paras puinen kello, joka kestää 
sekä käyttöä, aikaa ja katseita. 
 
Saga-mallistomme kelloihin on mahdollista vaihtaa 16mm hir-
vennahkainen ranneke puisen tilalle.
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Saga Pähkinäpuu (Walnut)

Materiaalit 
• Pohjois-Amerikkalainen pähkinäpuu 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota GL20 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 34mm 
• Paksuus 7,5mm 
• Ranekkeen leveys 16mm

Kellotaulu 
• Ruusukulta 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Siro ja säihkyvä. Aarni Saga Pähkinäpuu on upea pähkinäpuinen kello erityisesti naisille. 
Ruusukultaisten yksityiskohtien myötä tämä kello todella säihkyy ranteessasi. 

Saga-malleihin on mahdollista vaihtaa myös Aarnin suomalaisesta hirvennahasta valmistettu 16mm ranneke.
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Saga Saarni (Ash)

Materiaalit 
• Suomalainen saarni 
• 316L ruostumaton teräs 
 
Koneisto 
• Japanilainen Miyota GL20 kvartsi 
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)

Koko 
• Halkaisija 34mm 
• Paksuus 7,5mm 
• Ranekkeen leveys 16mm

Kellotaulu 
• Hopea 
• Naarmuuntumaton mineraalilasi

Klassista säihkettä. Aarni Saga Saarni on upea kotimaisesta saarnesta valmistettu kello erityisesti naisille.  
Hopeiset yksityiskohdat sopivat hyvin yhteen muiden samansävyisten korujen kanssa. 

Saga-malleihin on mahdollista vaihtaa myös Aarnin suomalaisesta hirvennahasta valmistettu 16mm ranneke.
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Kestävätkö kellot vettä? 
Markkinoiden paras rakenne takaa sen, että kellon koneisto ja sisus ovat hyvin suojassa roiskevedeltä 

ja pölyltä (3 ATM). Vesikontaktista ei tarvitse olla huolissaan päivittäisessä käytössä. Riittää, kun muistaa 

ottaa kellon ranteesta uimaan tai saunaan mennessä.

 
Mitä puuta kelloissa käytetään? 
Suurin osa käyttämistämme puista on kotimaisia ja ne tulevat eri puolilta Suomea. Ulkomaiset puut tulevat 

mm. Pohjois-Amerikasta, Saksasta ja Mosambikista. Kaikki ulkomainen puu on FSC-sertifioitua.

 
Tarvitseeko kelloa huoltaa? 
Kvartsikoneistojen paristo kestää mallista riippuen 2-8 vuotta, jonka jälkeen se on mahdollista vaihtaa itse 

tai lähimmässä kelloliikkeessä. Kellojen puuosat on käsitelty luonnollisella ja ihoystävällisellä hoitoöljyllä, 

joten puuosat itsessään eivät vaadi erillistä huoltoa. Puhdistukseen sopii mieto puhdistusaine ja kostea 

liina. Säilyttääksesi puun luonnollisen kiillon, puuosat voi käsitellä puhdistuksen jälkeen esimerkiksi ap-

teekeista saatavalla parafiiniöljyllä. 

 

Takuu 
Myönnämme kaikille tuotteillemme 3 vuoden takuun toimituspäivästä alkaen. Takuu kattaa, että tuotteen 

käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Tuote korjataan tai vaihdetaan uuteen, mikäli 

siinä ilmenee valmistus- tai rakennevikoja. Takuu ei korvaa tuotteen väärinkäytöstä tai käyttötarkoituksen 

vastaisesta käytöstä aiheutuneita vaurioita mm. veden aiheuttamia vaurioita kellojen koneistoille.

Missä kellot valmistetaan? 
Kellojemme kokoonpano tapahtuu yrittäjävetoisella, perheen omistamalla tehtaalla Shenzhenissä Kii-

nassa. Käymme tehtaalla pari kertaa vuodessa. Tehtaan valinta ja vastuullisuus ovat olleet meille hyvin 

tärkeitä tekijöitä alusta asti. Voimme ilolla kertoa, että työympäristö ja -olot tehtaalla ovat mainiot. 

Työntekijöiden työajat ovat reilut ja he saavat hyvän korvauksen tehdystä työstä. Näin ollen myös työsuh-

teet ovat pitkiä ja työntekijät alansa parhaimpia. 
 
Rannekkeen säätäminen 
Kellon ranneke on mahdollista säätää juuri itselleen sopivaksi poistamalla tai lisäämällä puisen rannek-

keen paloja. Jokaisen kellon mukana toimitetaan ylimääräiset jatkopalat sekä pienet ruuvimeisselit, joilla 

rannekkeen säätö onnistuu kätevästi. 
 
Onko kelloihin saatavissa varaosia? 
Kelloihin on saatavilla varaosia. Mikäli tarvitset ylimääräisiä linkkejä, linkkitappeja tai muuta, olethan 

yhteydessä meihin. 
 
Koneistot 
Käytämme Aarni-kelloissa mallista riippuen laadukkaita sveitsiläisiä (ETA, Ronda) tai japanilaisia Miyota 

kvartsikoneistoja. Löydät kunkin kellon tuotekohtaisilta sivuilta tarkat tiedot koneistoista.

Usein kysytyt kysymykset
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