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Adriatica este una dintre puţinele companii orologere rămase independente, care produce ceasuri de
înaltă calitate de aproape 90 de ani. Se pare că mărcile Adria şi Adriatica au fost înregistrate în 1931
sau chiar mai devreme, dar au fost inactive de la începutul celui de-al doilea război mondial până în
1949. Numele brandului provine de la oraşul etrusc Atria, care a dat, de asemenea, şi numele Mării
Adriatice. Istoria ceasurilor Adriatica poate fi însă urmărită până la mijlocul sec. al XIX-lea, fiindcă
este strâns asociată cu perioada Belle Époque, când Montilier Watch Co. lua naştere în apropiere de
Morat\ Murten, în 1852. Ca marcă înregistrată, Adriatica este asociată cu Swiss Watch Company,
cea care a şi creat marca şi a început producţia ceasurilor Adriatica în 1931. Treizeci de ani după
acest moment, fabrica Adriatica se relochează la Biel\ Bienne şi la Basel, continuând să producă
ceasuri de calitate şi relansând celebra colecţie Adriatica Worldchampion, care a devenit rapid unul
dintre cele mai populare ceasuri ale anilor ’60, cu toate că acest model fusese produs şi anterior, dar
nu cu acelaşi impact. Adriatica a fost o marcă răspândită mai ales în ţările scandinave (în special în
Finlanda) şi în blocul est-european. Există o mare asemănare de design între mărcile Atlantic şi
Adriatica, de aceea mulţi sunt tentaţi să creadă că au fost produse de aceeaşi manufactură, însă
istoria fiecărei mărci în parte ne arată altceva. Din 1999 ceasurile Adriatica sunt fabricate în propria
companie de ceasuri din Dongio, apoi în 2010 sediul a fost mutat în Camorino/ Ticino. S-au depus
eforturi și concentrări deosebite în perfecționarea proceselor de fabricație și îmbunătățirea stilizării
modelelor deja existente. Implementarea noilor tehnologii  și  crearea de piese moderne de artă
orologerească a devenit un alt obiectiv principal. Astăzi, Adriatica este un brand recunoscut la nivel
internațional, disponibil în multe țări precum Marea Britanie, SUA, Germania, Irlanda, Portugalia,
Ungaria, Egipt. Adriatica este membru al Federației industriei elvețiene a ceasurilor din decembrie
2006.  „Swiss  Made” întruchipează un concept  de  cea mai  înaltă  calitate,  acuratețe,  fiabilitate
combinat cu eleganța și originalitatea designului. Exact despre asta este vorba la Adriatica.
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