
FA
S

H
IO

N
 &

 S
T
Y

L
E

 M
A

G
A

Z
IN

E
  |  Z

IM
A

 2
0

11
/2

0
1

2

FASHION & STYLE MAGAZINE  |  ZIMA 2011/2012

Bożena Walter

Ikona telewizji i dobroczynności 14

Mariusz Przybylski

Projektant z malarską duszą 24

Miłość, diamenty i Paryż... 8

Listy do M. 17

Poznaj z nami: Fope 28

Ceramika high-tech 30

Harry Winston 148

sssssssssstttttttttrrrrrrrrrr.. 

Diamant 
Mon Amour



Największa sieć salonów Jubilerskich

Informacja na temat dostępności prezentowanych marek zegarków
znajduje się na www.apart.pl/pl/zegarki,Gdzie-kupic

Wydawca: Apart Sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Redaktor Naczelny: Michał Stawecki. 
Apart Fashion & Style Magazine nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Apart partnerem Miles & More

Dokonując zakupów w salonach Apart, otrzymają Państwo 
1 milę za każde wydane 5 zł. Partnerstwo Apart i Miles & More daje 

możliwość połączenia wyjątkowej radości związanej z nabywaniem 

i noszeniem wspaniałej biżuterii oraz doskonałych czasomierzy 

ze zbieraniem mil premiowych.

Przedświąteczna oferta specjalna w Apart! 
Kup w listopadzie w dowolnym salonie Apart gwiazdkowe 
prezenty, a otrzymasz 2 mile zamiast 1 za każde wydane 5 zł!
więcej na www.apart.pl

Miles & More to ekskluzywny międzynarodowy program dla często podróżujących drogą lotniczą. 
Za korzystanie z usług lub zakupy u Partnerów Programu Uczestnicy otrzymują mile wymienialne 
na atrakcyjne nagrody. Partnerami są m.in. linie lotnicze, sieci hotelowe, wypożyczalnie samochodów 
oraz szereg bardzo atrakcyjnych marek różnych branż.

www.miles-and-more.pl                 www.apart.pl

Apart F&S Magazine Edox 10020 37R NIR Class-1 Chronoffshore Big Date [2011-10].indd   1 2011-10-26   13:23:04

BIAŁYSTOK CH Auchan, CH Alfa, CH Galeria Biała, 
CH Galeria Zielone Wzgórze, CH Auchan Hetmańska, 
BIELSKO-BIAŁA CH Auchan, CH Sarni Stok, CH Tesco, 
CH Gemini Park, CH Sfera, BOCHNIA CH Galeria Ron-
do, BYDGOSZCZ CH Galeria Pomorska, CH Auchan, 
Salon Apart, ul. Gdańska 27, CH Focus Mall, CH Rondo, 
BYTOM CH Agora, CH M1, CH Plejada, CZELADŹ 
CH M1, CZĘSTOCHOWA CH M1, CH Galeria Jurajska, 
DĄBROWA GÓRNICZA CH Pogoria, DĘBICA 
CH Galeria Dębicka, ELBLĄG CH Ogrody, GDAŃSK 
CH Morena, CH Galeria Bałtycka, (2 salony: Apart 
Exclusive, Apart), CH Osowa, CH Galeria Chełm, Galeria 
Handlowa Madison, Park Handlowy Matarnia, GDYNIA 
CH Wzgórze, CH Tesco, CH Klif – Apart Exclusive, 
GLIWICE CH Arena, CH Forum, GŁOGÓW CH Galeria 
Głogów, GNIEZNO CH Galeria Gniezno, GORZÓW 
WIELKOPOLSKI CH Galeria Askana, GRUDZIĄDZ 
CH Galeria Grudziądzka, IŁAWA CH Jeziorak, 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ CH Galeria Jastrzębie, JELENIA 
GÓRA CH Pasaż Grodzki, KALISZ CH Galeria Kalisz, 
CH Galeria Tęcza, KATOWICE CH Silesia City Center 
(3 salony), CH Trzy Stawy, CH Auchan, KIELCE 
CH Galeria Echo (2 salony: Apart Exclusive, Apart), 
CH Real, CH Pasaż Świętokrzyski, KŁODZKO CH 
Galeria Twierdza, KONIN CH Galeria nad Jeziorem, CH 

Ferio Stare Miasto k. Konina, KOSZALIN CH Atrium, 
KRAKÓW CH Galeria Kazimierz, CH Galeria Kra-
kowska (2 salony), CH M1, CH Czyżyny, CH Tesco, CH 
Zakopianka, Bonarka City Center (2 salony: Apart Exclusive, 
Apart) CH Krokus, LEGNICA CH Galeria Piastów, 
CH Ferio, LESZNO CH Galeria Leszno, LUBIN CH 
Cuprum Arena, LUBLIN CH Plaza, CH Tesco, CH Galeria 
Lubelska, CH Galeria Olimp, ŁÓDŹ CH Manufaktura 
(2 salony), CH Galeria Łódzka, CH Port Łódź, CH Pasaż 
Łódzki, CH Tulipan, CH M1, MIKOŁÓW CH Auchan, 
NOWY SĄCZ 
CH Galeria Sandecja, OLSZTYN CH Alfa, OPOLE 
CH Karolinka, CH Tesco, CH Solaris, CH Turawa Park 
Zawada, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
CH Galeria Ostrowiec, OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
CH Galeria Ostrovia, PIŁA CH Galeria Kasztanowa, 
CH Tesco, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI CH Focus 
Mall, PŁOCK CH Galeria Wisła, CH Galeria Mazovia, 
POZNAŃ Bazar Poznański, CH King Cross, CH Plaza, 
CH Kupiec Poznański, CH M1, CH Galeria Pestka, 
CH Galeria Malta, CH Auchan Komorniki, CH Auchan 
Swadzim, CH Pasaż Rondo, PRZEMYŚL CH Galeria 
Sanowa, PUŁAWY CH Galeria Zielona, RACIBÓRZ 
CH Galeria Młyńska, RADOM CH M1, CH Galeria 
Słoneczna, RUMIA CH Auchan, CH Galeria Rumia, 

RYBNIK CH Plaza, CH Focus Mall, RZESZÓW 
CH Agora Pasaż, CH Auchan Krasne, CH Tesco, 
CH Millenium Hall, SŁUPSK CH Galeria Słupsk, 
CH Jantar, SOSNOWIEC CH Plejada, CH Plaza, 
STALOWA WOLA CH Tesco, SUWAŁKI CH Plaza, 
SZCZECIN CH Galaxy, CH Molo, CH Ster, CH Galeria 
Gryf, CH Turzyn, CH Galeria Kaskada (2 salony: Apart 
Exclusive, Apart), ŚWIDNICA CH Tesco, TARNÓW 
CH Gemini Park Tarnów, CH Tarnovia, TORUŃ CH PDT, 
CH Copernicus, CH Carrefour, WAŁBRZYCH CH Galeria 
Victoria, WARSZAWA CH Arkadia, CH Złote Tarasy, 
(2 salony: Apart Exclusive, Apart), CH Galeria Mokotów 
– Apart Exclusive, CH Klif – Apart Exclusive, CH Sadyba 
Best Mall, CH Blue City, Salon Apart, al. Jerozolimskie 29, 
CH Promenada, CH M1 Marki, CH Targówek, CH Fort 
Wola, CH Wileńska, CH Wola Park, CH Janki, CH Reduta, 
WŁOCŁAWEK CH Wzorcownia, WROCŁAW 
CH Galeria Dominikańska (2 salony: Apart Exclusive, 
Apart), CH Arkady Wrocławskie, DH Renoma – Apart 
Exclusive, CH Borek, CH Pasaż Grunwaldzki (2 salony), 
CH Ferio Gaj, CH Auchan Kobierzyce, CH Magnolia Park, 
CH Korona, ZABRZE CH M1, CH Platan, ZAMOŚĆ 
CH Lwowska, CH Twierdza, ZGORZELEC CH Plaza, 
CH Galeria Słowiańska Łagów, ZIELONA GÓRA 
CH Focus Mall, CH Tesco.
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Miles & More

W listopadzie podwójne mile 
dla Klientów Apart!
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Miłości, radości, ciepła,
złotego blasku domowego ogniska,

białego puchu skrzącego się w słońcu
niczym miliony diamentów.

 Pięknych Świąt!



TTo dlatego najnowsza kampania diamentowa o dlatego najnowsza kampania diamentowa 
Apart została zrealizowana w Paryżu – mieście Apart została zrealizowana w Paryżu – mieście 

miłości,  a jej bohaterami jest zakochana para świa-miłości,  a jej bohaterami jest zakochana para świa-
towej mody: Anja Rubik i Sasha Knezevic. Podczas towej mody: Anja Rubik i Sasha Knezevic. Podczas 
realizacji kampanii byli jeszcze parą narzeczonych. realizacji kampanii byli jeszcze parą narzeczonych. 
Na uroczystość inauguracji oraz premierę w Polsce Na uroczystość inauguracji oraz premierę w Polsce 
zegarków Harry Winston, zorganizowaną w war-zegarków Harry Winston, zorganizowaną w war-
szawskich Łazienkach Królewskich, przybyli już szawskich Łazienkach Królewskich, przybyli już 
jako małżeństwo.jako małżeństwo.
Anja Rubik tego wieczoru założyła do czerwonej Anja Rubik tego wieczoru założyła do czerwonej 
sukni diamenty Apart oraz wysadzany diamentami sukni diamenty Apart oraz wysadzany diamentami 
biżuteryjny zegarek Harry Winston wart ponad biżuteryjny zegarek Harry Winston wart ponad 
milion złotych! milion złotych! 
Nowa odsłona diamentów Apart to historia roman-Nowa odsłona diamentów Apart to historia roman-
tycznej miłości, osadzona we wnętrzach paryskich tycznej miłości, osadzona we wnętrzach paryskich 
pałaców i luksusowych, stylowych willi. To inny pałaców i luksusowych, stylowych willi. To inny 
Paryż, nie ten znany z pocztówek, choć w tle widać Paryż, nie ten znany z pocztówek, choć w tle widać 
Wieżę Eiffl  a. Naturalną konsekwencją tak zrealizo-Wieżę Eiffl  a. Naturalną konsekwencją tak zrealizo-
wanej kampanii był wybór miejsca na jej inaugura-wanej kampanii był wybór miejsca na jej inaugura-
cję: królewski Teatr Stanisławowski i Stara Poma-cję: królewski Teatr Stanisławowski i Stara Poma-

rańczarnia idealnie harmonizują z koncepcją sesji rańczarnia idealnie harmonizują z koncepcją sesji 
zdjęciowej. Jak relacjonowały media, to był wieczór zdjęciowej. Jak relacjonowały media, to był wieczór 
prawdziwie królewski, a wnętrza, które pamiętają prawdziwie królewski, a wnętrza, które pamiętają 
czasy króla Stanisława Augusta, były świadkiem czasy króla Stanisława Augusta, były świadkiem 
niezwykłego wydarzenia na miarę swojej świetności niezwykłego wydarzenia na miarę swojej świetności 
i historii. Anja Rubik powiedziała: „Kiedy kobieta i historii. Anja Rubik powiedziała: „Kiedy kobieta 
ubiera diamenty, zupełnie inaczej się zachowuje, ubiera diamenty, zupełnie inaczej się zachowuje, 
inaczej się porusza, inspiruje, olśniewa. Z drugiej inaczej się porusza, inspiruje, olśniewa. Z drugiej 
strony, dzięki eleganckiej, pałacowej stylizacji, ko-strony, dzięki eleganckiej, pałacowej stylizacji, ko-
bieta czuje się w diamentach naturalnie, a nie jak bieta czuje się w diamentach naturalnie, a nie jak 
w przebraniu”.w przebraniu”.
Inaugurację kampanii uświetnił magnetyzujący Inaugurację kampanii uświetnił magnetyzujący 
spojrzenia pań i panów na widowni pokaz najnow-spojrzenia pań i panów na widowni pokaz najnow-
szej kolekcji biżuterii Apart oraz ekskluzywnych szej kolekcji biżuterii Apart oraz ekskluzywnych 
i pożądanych na świecie zegarków Harry Winston. i pożądanych na świecie zegarków Harry Winston. 
Nazywane bywają oskarowymi, bo Hollywood je ko-Nazywane bywają oskarowymi, bo Hollywood je ko-
cha – na wielkiej gali wręczania słynnych fi lmowych cha – na wielkiej gali wręczania słynnych fi lmowych 
statuetek markę tę łatwo wypatrzeć wśród gwiazd. statuetek markę tę łatwo wypatrzeć wśród gwiazd. 
Dzięki Apart, zegarki dostępne będą również Dzięki Apart, zegarki dostępne będą również 
w Polsce. Z kolei dzięki powiązaniu biżuterii w Polsce. Z kolei dzięki powiązaniu biżuterii 

Królewski wieczór
Diamant Mon AmourDiamant Mon Amour
Mijają lata, zmieniają się trendy, style, moda, jednak 
niezmienne pozostają… diamenty. Są symbolem luksusu 
i prestiżu, a także miłości i nierozerwalności związku. 

Zebranych gości przywitali właściciele fi rmy 
Apart: Piotr Rączyński i Adam Rączyński.
Poniżej: Diamentowy, królewski wieczór prowadził 
Olivier Janiak, na zdjęciu z Michałem Staweckim, 
dyrektorem marketingu Apart.
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Anja Rubik promieniała i zachwycała 
w diamentowej kolii i kolczykach Apart 
oraz wyjątkowo ekskluzywnym, biżu-
teryjnym zegarku Harry Winston mo-
del Lace, wysadzanym diamentami 
i wartym ponad 1,2 miliona złotych!

Gdy Anja Rubik wkroczyła na scenę 
jako wyjątkowy gość specjalny po 
pokazie – publiczność wstrzymała od-
dech. Przy boku top modelki nie mo-
gło zabraknąć jej ukochanego – Sashy 
Knezevica, który również jest bohate-
rem kampanii Apart.

55www.apart.plwww.apart.pl



Tego wyjątkowego wieczoru gościem była także Tego wyjątkowego wieczoru gościem była także 
Teresa Rosati. Na zdjęciu podczas rozmowy Teresa Rosati. Na zdjęciu podczas rozmowy 
z Piotrem Rączyńskim.z Piotrem Rączyńskim.

Niesamowicie kosztowne i luksusowe zegarki Harry Niesamowicie kosztowne i luksusowe zegarki Harry 
Winston prezentują Guillaume Beteille (przedstawi-Winston prezentują Guillaume Beteille (przedstawi-
ciel marki HW, na zdj. w środku) oraz Piotr i Adam ciel marki HW, na zdj. w środku) oraz Piotr i Adam 
Rączyńscy – właściciele Apart.Rączyńscy – właściciele Apart.

Dorota i Włodzimierz Wróblewscy, organizatorzy Dorota i Włodzimierz Wróblewscy, organizatorzy 
Warsaw Fashion Street, z Heleną Palej (Apart).Warsaw Fashion Street, z Heleną Palej (Apart).

Apart z diamentowymi zegarkami Harry Winston, Apart z diamentowymi zegarkami Harry Winston, 
udało się połączyć na pozór odległe miejsca: Paryż, udało się połączyć na pozór odległe miejsca: Paryż, 
Hollywood i Warszawę. Szlachetne wyroby jubiler-Hollywood i Warszawę. Szlachetne wyroby jubiler-
skie wymagały równie wyjątkowej oprawy: w styliza-skie wymagały równie wyjątkowej oprawy: w styliza-
cji pokazu wykorzystane zostały kreacje uznanych cji pokazu wykorzystane zostały kreacje uznanych 
polskich projektantów: Macieja Zienia, Dawida polskich projektantów: Macieja Zienia, Dawida 
Wolińskiego, Łukasza Jemioła, Agnieszki Maciejak Wolińskiego, Łukasza Jemioła, Agnieszki Maciejak 
i Bohoboco. Biżuterię i zegarki prezentowały naj-i Bohoboco. Biżuterię i zegarki prezentowały naj-
lepsze polskie modelki, jednak królowa była tylko lepsze polskie modelki, jednak królowa była tylko 
jedna – Anja Rubik.jedna – Anja Rubik.
Po teatralnym i elektryzującym show na scenie Po teatralnym i elektryzującym show na scenie 
Teatru Stanisławowskiego, przyszedł czas na wy-Teatru Stanisławowskiego, przyszedł czas na wy-
kwintną kolację w przepięknych wnętrzach Starej kwintną kolację w przepięknych wnętrzach Starej 
Pomarańczarni. Podano m.in. bażanta, diabła mor-Pomarańczarni. Podano m.in. bażanta, diabła mor-
skiego oraz deser – jakże by inaczej – z płatkami skiego oraz deser – jakże by inaczej – z płatkami 
złota… Przy stołach zasiadło grono znakomitych złota… Przy stołach zasiadło grono znakomitych 
gości, przyjaciół Apartu, m.in.: Teresa Rosati, gości, przyjaciół Apartu, m.in.: Teresa Rosati, 
Weronika Rosati, Anna Dereszowska, Edward Weronika Rosati, Anna Dereszowska, Edward 
Miszczak – dyrektor programowy stacji TVN, Miszczak – dyrektor programowy stacji TVN, 
Olivier Janiak, który poprowadził ten uroczysty Olivier Janiak, który poprowadził ten uroczysty 
wieczór, Maciej Zień, Marcin Paprocki, Mariusz wieczór, Maciej Zień, Marcin Paprocki, Mariusz 
Brzozowski, Marcin Tyszka, Dawid Woliński, Brzozowski, Marcin Tyszka, Dawid Woliński, 
Agustin Egurrola, Robert Kupisz, Piotr Zelt, Dorota Agustin Egurrola, Robert Kupisz, Piotr Zelt, Dorota 
i Włodzimierz Wróblewscy, Rinke Rooyens, Tomek i Włodzimierz Wróblewscy, Rinke Rooyens, Tomek 
Jacyków. Gospodarzy fi rmy Apart zaszczycili też Jacyków. Gospodarzy fi rmy Apart zaszczycili też 
swoją obecnością redaktorzy naczelni wszystkich swoją obecnością redaktorzy naczelni wszystkich 
najważniejszych tytułów prasowych, redaktorzy najważniejszych tytułów prasowych, redaktorzy 
mody, styliści, dziennikarze oraz najważniejsi part-mody, styliści, dziennikarze oraz najważniejsi part-
nerzy mediowych działów komercyjnych.nerzy mediowych działów komercyjnych.

  więcej informacji na www.apart.plwięcej informacji na www.apart.pl

Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN, pojawia Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN, pojawia 
się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Tym bardziej się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Tym bardziej 
miło nam, że znalazł czas dla fi rmy Apart. Obok Anja miło nam, że znalazł czas dla fi rmy Apart. Obok Anja 
Rubik i Marcin Tyszka, autor zdjęć kampanii diamentowej.Rubik i Marcin Tyszka, autor zdjęć kampanii diamentowej.



Anna Dereszowska udzielając wywiadów Anna Dereszowska udzielając wywiadów 
stwierdziła, że zakochała się w diamentach...stwierdziła, że zakochała się w diamentach...

Biżuteria Apart i zegarki Harry Winston Biżuteria Apart i zegarki Harry Winston 
wzbudzały wzbudzały nie lada emocje...nie lada emocje...

Marcin Paprocki i Mariusz Marcin Paprocki i Mariusz 
Brzozowski.Brzozowski.

Malwina Wendzikowska Malwina Wendzikowska 
i Rinke Rooyens.i Rinke Rooyens.

Agustin Egurrola kocha zegarki Breitling, ale widać, Agustin Egurrola kocha zegarki Breitling, ale widać, 
że zachwycił się też marką Harry Winston.że zachwycił się też marką Harry Winston. Weronika Rosati.Weronika Rosati. Piotr Zelt.Piotr Zelt.

Wieczór 14 września był wyjątkowo ciepły, goście Wieczór 14 września był wyjątkowo ciepły, goście 
chętnie wychodzili na taras i do pięknego ogrodu. chętnie wychodzili na taras i do pięknego ogrodu. 
Poniżej: Zabytkowe wnętrze Starej Pomarańczarni, Poniżej: Zabytkowe wnętrze Starej Pomarańczarni, 
pełne roślin i pięknych rzeźb, zmieniło się tego pełne roślin i pięknych rzeźb, zmieniło się tego 
wieczoru w wykwintną restaurację.wieczoru w wykwintną restaurację.

Robert Kupisz, do niedawna stylista fryzur, teraz – pro-Robert Kupisz, do niedawna stylista fryzur, teraz – pro-
jektant awangardowej mody. Z prawej: co w diamento-jektant awangardowej mody. Z prawej: co w diamento-
wej modzie piszczy przyjechali zobaczyć Anna Puślecka wej modzie piszczy przyjechali zobaczyć Anna Puślecka 
i Tomek Jacyków z „Dzień Dobry TVN”.i Tomek Jacyków z „Dzień Dobry TVN”.

Projektant Maciej Zień i Agnieszka Ścibior Projektant Maciej Zień i Agnieszka Ścibior 
– redaktor naczelna „Viva! Moda”, która stylizowała – redaktor naczelna „Viva! Moda”, która stylizowała 
pokaz Apart w Teatrze Stanisławowskim.pokaz Apart w Teatrze Stanisławowskim.

Dawid Woliński i Marcin Tyszka zaskoczyli gości Dawid Woliński i Marcin Tyszka zaskoczyli gości 
strojami moro, by za chwilę pokazać się w bardziej strojami moro, by za chwilę pokazać się w bardziej 
odpowiedniej odsłonie... Jak się okazało – to trick odpowiedniej odsłonie... Jak się okazało – to trick 
związany z nowym programem TVN.związany z nowym programem TVN.

Anja Rubik i Sasha Knezevic byli rozchwytywani. Anja Rubik i Sasha Knezevic byli rozchwytywani. 
Każdy chciał mieć zdjęcie z gorącą parą światowej Każdy chciał mieć zdjęcie z gorącą parą światowej 
mody. Tutaj z przedstawicielami Apart, mody. Tutaj z przedstawicielami Apart, 
od lewej: Michał Stawecki, Adam Rączyński, od lewej: Michał Stawecki, Adam Rączyński, 
Piotr Rączyński, Magdalena Samoraj.Piotr Rączyński, Magdalena Samoraj. 77www.apart.plwww.apart.pl
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Paryż, jak diament, jest symbolem wiecznej 
miłości i ponadczasowego piękna. Olśnie-
wa wytwornością, oszałamia rozmachem, 

bogactwem kolorów. Anja Rubik i Sasha Knezevic 
– młodzi, niesamowicie popularni, zjawiskowo 
piękni. Są idealnymi bohaterami lśniącej diamen-
tami opowieści o Paryżu, stolicy mody, elegancji. 
Paryż to wielka metropolia – tętniące życiem bul-
wary i wspaniałe dzieła architektury kontrastują 
z romantycznymi zaułkami, do których prowadzą 
wąskie, brukowane uliczki. Tak postrzegamy Paryż, 
nawet gdy zjawimy się tam na krótko. Ale zatrzymu-
jąc się na chwilę i schodząc z turystycznych szlaków 
okazuje się, że miasto kryje w sobie dużo więcej… 
Na miejsce sesji wybrano ekskluzywne wnętrza 
pałaców, zabytkowych kamienic i miejskich willi. 
Sesja zdjęciowa i fi lm Apart pozwalają podejrzeć 
echa dawnych wieków oraz pełne luksusu życie pa-
ryżan, które w dzisiejszych czasach nabiera innego, 
bajkowego wymiaru. Te niedostępne dla turystów 

Paryż. Nazywany miastem miłości, przez wieki 
rozkochiwał w sobie artystów, odkrył wielkie talenty, 
wychował wielkie osobowości, gościł największe ikony 
i gwiazdy. Oczarował również twórców najnowszej 
kampanii reklamowej Apart, którzy zapragnęli 
uwiecznić na zdjęciach i w fi lmie magię diamentów 
w pełnym klasy i luksusu Paryżu. Anja Rubik, 
ambasadorka marki Apart, wraz ze swoim ukochanym, 
dziś już mężem, Sashą Knezevicem i znakomitym 
polskim fotografem, Marcinem Tyszką, udali się właśnie 
tam, aby przygotować wysublimowaną i pełną elegancji 
kampanię najnowszej diamentowej kolekcji marki Apart.

Miłość, diamenty... i Paryż

wnętrza to nie muzea, a wytworne paryskie domo-
stwa. To perfekcyjne tło dla ekskluzywnej biżuterii 
diamentowej Apartu.
Tak jak diamenty pozostają najdoskonalszymi ka-
mieniami szlachetnymi, tak Anja Rubik jest naj-
bardziej cenioną Polką w świecie mody. Anja uosa-
bia doskonałość, charakter, niezłomność i piękno, 
jest idealną ambasadorką kolekcji diamentowej. 
Jako jedyna Polka konsekwentną pracą i odwagą 
dotarła na szczyt światowego rankingu modelek. 
Wraz z mężem stanowią dziś najpiękniejszą i naj-
bardziej przebojową parę w międzynarodowym 
świecie mody.

 więcej informacji na www.apart.pl

Na kolejnych zdjęciach odsłaniamy kulisy 
powstawania sesji zdjęciowej i spotu telewizyjnego 

z udziałem Anji Rubik i Sashy Knezevica 
do kampanii Apart Diamant Mon Amour.
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Zdjęcie autorstwa Marcina Tyszki, Zdjęcie autorstwa Marcina Tyszki, 
inaugurujące kampanię diamentową inaugurujące kampanię diamentową 
w prasie. Bardzo paryskie w nastroju...w prasie. Bardzo paryskie w nastroju...
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Piękne wnętrza i ogrody... oczywiście w stylu francuskim!

Każdy dzień sesji rozpoczynał się od przygotowania 
stylizacji fryzury i make-upu. Byli za to odpowiedzialni 
jedni z najlepszych specjalistów na świecie.

Wydarzenia

To nie jeden z zamków nad Loarą, 
a prywatny pałac pod Paryżem, jedno 
z miejsc, w których powstawały zdjęcia 
do nowej kampanii diamentowej Apart.

Kto lepiej zna się na modzie, niż redaktor naczelna 
„Viva! Moda”? To właśnie Agnieszka Ścibior 

stylizowała sesję dla Apart. Na zdjęciu zakłada Anji 
Rubik złoty naszyjnik z diamentami.
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Reżyserem-operatorem spotu telewizyjnego 
był Arkadiusz Tomiak.

Na zakończenie pobytu w Paryżu, wówczas jeszcze 
narzeczeni, Anja i Sasha odebrali zaprojektowane 

przez Anję obrączki ślubne. Projekt Anji 
zrealizowała oczywiście fi rma Apart.

Na zdjęciu zadowoleni z efektów sesji 
jej bohaterowie, Anja i Sasha wraz z Michałem 
Staweckim, dyrektorem marketingu Apart 
i Marcinem Tyszką, autorem zdjęć.

Na realizację spotu tv ekipa przeniosła się do pięknej, kilkupiętrowej kamienicy w centrum Paryża, tuż obok wieży Eiffl  a. 
Została w całości wynajęta na potrzeby sesji, z jednego z jej tarasów roztaczał się zachwycający widok na Paryż.
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Z okazji 3. urodzin „Show” wsparło projekt war-
szawskich Amazonek – budowę Domu Chorych 
na Raka. Do swojej akcji „Show” zaprosiło gwiaz-
dy: Anję Rubik, Maję Sablewską, Annę Dereszow-
ską, Kasię Glinkę i Justynę Steczkowską oraz 
fi rmę Apart. Każda z gwiazd, wspólnie z projek-
tantem Apart, stworzyła charms. W pracowniach 
Apart powstała unikatowa kolekcja 50 bransoletek. 
Jedyną możliwością, by stać się właścicielką jednej 
z nich, był udział i wygrana w konkursie „Show”, 

„SHOW” I APART Z GWIAZDAMI 
DLA CHORYCH NA RAKA

nie można było ich kupić w żadnym sklepie. 
Wysyłając SMS, Czytelniczki dołączyły do gwiazd, 
magazynu „Show” i  fi rmy Apart. Wspólnie pomo-
gliśmy  warszawskim Amazonkom. Wydawnictwo 
Bauer całkowity zysk z konkursu SMS przekaże na 
szczytny cel – budowę Domu Chorych na Raka. 

Do powstania projektu potrzebny jest 
pomysł i... ołówek! Anja Rubik cały 
czas podróżuje po świecie, jej projekt 
powstawał w Paryżu.

Kuba Różalski, projektant Apart, pomagał 
gwiazdom przelać na papier ich wizje charmsa. 
Tu z Mają Sablewską.

Anna Dereszowska opisuje Kubie Różalskiemu 
swój pomysł na charms-drzewo...

Katarzyna Glinka z przedstawicielami Apart: 
Magdą Samoraj, Kubą Różalskim i Beatą Halagierą.

Justyna Steczkowska podczas projektowania.

Politycy kontra gwiazdy TVN

Tegoroczny, kolejny już mecz Politycy kontra 
Gwiazdy TVN był wyjątkowym sportowym widowi-
skiem, zorganizowanym w szczytnym celu przez 
Fundację TVN „Nie jesteś sam”. Obie drużyny dały 
z siebie wszystko – spotkanie przebiegało we wspa-
niałej atmosferze i zakończyło się wynikiem 2:1 dla 
drużyny TVN. Czas meczu odmierzał Aztorin, który 
był głównym sponsorem meczu. Rozgrywka toczyła 
się pod czujnym okiem Jerzego Dudka, który pełnił 
funkcję sędziego głównego. Bramki dla TVN zdoby-
li Tomasz Szczepaniak, lider zespołu „Pectus”, oraz 
Michał Kocięba, rzecznik prasowy Legii. Honorowa 
bramka dla drużyny polityków padła natomiast za 
sprawą Andrzeja Biernata z PO. Atmosferę skutecz-
nie podgrzewali kibice oraz niestrudzeni komen-
tatorzy z redakcji „Sportu” z gościnnym udziałem 
Doroty Wellman.
Warto wspomnieć o zjawiskowym wsparciu dla dru-
żyny TVN: o doping zadbały bowiem cheerleaderki, 
i to nie byle jakie! Z uśmiechem i zaangażowaniem 
zagrzewały piłkarzy do gry: Joanna Krupa, Edyta 
Olszówka, Omena Mensah, Anna Bosak, Tamara 
Arciuch, Agnieszka Cegielska, Paulina Papierska.
Całkowity dochód z meczu przeznaczony został na re-
mont Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka.

 więcej informacji na www.apart.pl

APART I AZTORIN SPONSORUJĄ 
CHARYTATYWNY MECZ
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Apart wspiera

Fundacja TVN „Nie jesteś sam” świętuje jubileusz 
dziesięciolecia. W tym czasie Fundacja, której pre-
zesem jest Bożena Walter, zgromadziła 140 milio-
nów złotych. Wszystkie te pieniądze zostały prze-
znaczone na pomoc potrzebującym. Od zeszłego 
roku Fundacja podczas akcji charytatywnych wy-
korzystuje jako symbol dobrej woli postaci chłopca 
i dziewczynki. Podczas ubiegłorocznej, grudniowej 
akcji Fundacji, stworzyły one wielokilometrowy 
łańcuch choinkowy, zawieszany w domach, ale też 
w instytucjach – wszędzie tam, gdzie są ludzie sko-
rzy do pomocy innym. Firma Apart uczciła jubileusz 
10-lecia Fundacji produkując serię pozłacanych przy-
pinek, które przybrały znaną z TVN formę chłopca 
i dziewczynki. Apart przygotował też specjalną sta-
tuetkę – nagrodę dla prezes Bożeny Walter od pro-
gramu „Uwaga!”.
Okolicznościowe przypinki – pinsy – można kupić 
w eSklepie Apart: www.apart.pl

Bal Fundacji TVN „Nie jesteś sam”
Fundacja TVN „Nie jesteś sam” działa w Polsce już 
10 lat i pomaga głównie dzieciom, od których 
odwrócił się los. Aby zgromadzić jeszcze więcej 
środków dla najbardziej potrzebujących, telewizja 

-lecie fundacji TVN 

 Nie jesteś sam

zorganizowała charytatywny bal, na który przybyło 
wielu znakomitych gości, m.in.: Anja Rubik z Sashą 
Knezevicem, fotograf Marcin Tyszka, Joanna Krupa, 
Szymon Majewski, Magda Gessler, Joanna Brodzik, 
Małgorzata Kożuchowska, Dawid Woliński, Olivier 
Janiak, Maciej Zień, Tomasz Ossoliński, Tomasz 
Karolak, Dorota Wellman.
Królową balu była bez wątpienia Anja Rubik – pol-
ska modelka, zajmująca pierwszą pozycję w świato-
wych rankingach i ambasadorka marki Apart. Anja 
ubrała długą, asymetryczną suknię w kolorze butel-
kowej zieleni, którą zestawiła z wyjątkową biżuterią 
Apart.
Głównym wydarzeniem wieczoru była licytacja wielu 
atrakcyjnych przedmiotów i nie tylko, na rzecz funda-
cji TVN, m.in: obrazów, sukni Macieja Zienia, garnitu-
ru Tomasza Ossolińskiego, gościnnego udziału w se-
rialu TVN czy fotela ze studia Szymona Majewskiego. Firma Apart ufundowała na licytację limitowany ze-

garek IWC Schaff hausen DaVinci, który został zlicy-
towany za 50 tys. zł. Całość kwoty została przeznaczo-
na na fundację TVN „Nie jesteś sam”.

 więcej informacji na www.apart.pl

Limitowany zegarek marki IWC Schaff hausen, 
ufundowany przez fi rmę Apart, zlicytowano 
za 50 tys. zł!

Piotr Rączyński, prezes Apart z Edwardem Miszczakiem, 
dyrektorem programowym TVN.

Na charytatywnym balu Fundacji TVN bawili się m.in.: 
Lucyna Szymańska, szefowa agencji modelek D’Vision, 

Robert Kupisz, Anja Rubik i Sasha Knezevic.

10
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Rozmowa

Od 10 lat prowadzi Pani Fundację TVN „Nie jesteś 
sam”. Czy pamięta Pani, co czuła stając na jej czele? 
To było poczucie misji, chęć pomagania? A może po-
czucie odpowiedzialności, że skoro Pani rodzina jest 
współwłaścicielem wielkiej korporacji medialnej, to 
po prostu jest to w pewnym sensie obowiązek? 
Na początku człowiek się tylko zastanawia, czy 
podoła nowym zadaniom, czy potrafi  zorganizo-
wać pracę takiej fundacji. Bezpośrednią przyczyną 
powstania fundacji była myśl o tym, jak pomóc lu-
dziom, których historie pokazywali w materiałach 
dziennikarze naszej telewizji. Często reporterzy 
wracając z planu mówili o swoich bohaterach, że 
bardziej od reportażu o nich, są im potrzebne pie-
niądze. Bywało, że dziennikarz wzruszony tragicz-

ną sytuacją swoich bohaterów, sięgał do własnej 
kieszeni i zostawiał im pieniądze. Trzeba było coś 
z tym zrobić, jakoś zinstytucjonalizować pomoc. To 
był ten najważniejszy impuls, dzięki któremu po-
wstała Fundacja TVN. Właśnie dlatego pierwszymi 
i wciąż najważniejszymi podopiecznymi Fundacji 
są pokrzywdzeni przez los bohaterowie, których hi-
storie pokazujemy na antenie TVN.

To odważna decyzja, dobrowolnie podjąć pracę, 
w której na co dzień styka się Pani z cierpieniem, 
chorobą i tragediami ludzkimi.
Mnie tragedie mobilizują do działania. Natychmiast 
szukam pomocy dla pokrzywdzonej osoby.

Jaka jest fi lozofi a Fundacji? Konkretny człowiek, 
przypadek, czy przeciwnie – wspieranie instytucji 
takich jak kliniki, które mogą pomóc w szerokim 
zakresie wielu osobom?
W zasadzie zajmujemy się wszystkim. Remontuje-
my i budujemy szpitale, ale także wspieramy poje-
dynczych ludzi, a w szczególności chore dzieci. Od 
początku naszej działalności pomogliśmy ponad 
jedenastu tysiącom osób.

Czy historia któregoś z podopiecznych specjalnie 
zapadła Pani w pamięć?
Oczywiście, takich osób jest bardzo dużo. Utrzymu-
jemy z nimi kontakt, wiemy co u nich słychać.  Mnie 
i mój zespół bardzo cieszy fakt, że oni nie zapomi-

Bożena Walter
Ikona telewizji i dobroczynności

Bożena Walter. Ikona polskiej telewizji, dziennikarka słynnego „Studia 2” i autorka 
przebojowych programów, takich jak „5,10, 15” czy „Czar Par”. Żona Mariusza Waltera, 
współzałożyciela telewizji TVN. Dziesięć lat temu poświęciła się działalności charytatywnej. 
Stworzyła i do dziś prowadzi Fundację TVN „Nie jesteś sam”. Nam zdradza, czy tęskni 
za telewizją i opowiada o tym, jakie historie ludzkie, z którymi zetknęła się w pracy, najbardziej 
ją wzruszyły i czy po dziesięciu latach potrafi  już odłożyć na bok emocje i powstrzymać łzy, 
gdy czyta kolejne listy z prośbą o pomoc.  
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nają o nas, a my o nich. Natalka ze Szczecina, wyle-
czona z bardzo groźnego nowotworu, której Funda-
cja kupowała drogie, nierefundowane leki. Paulinka 
i Mateusz  z przepukliną oponowo-rdzeniową, któ-
rzy wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, a także 
uroczy, wielokrotnie występujący w naszych pro-
gramach Piotruś, cierpiący z powodu problemów 
z odżywianiem. Chłopiec spożywa swoje posiłki 
za pomocą kupionej przez Fundację pompy. Mo-
głabym tak opowiadać i opowiadać o cudownych, 
dzielnych, bardzo chorych dzieciach, którym udało 
nam się pomóc.

Zdarzało się Pani płakać w pracy, kiedy czytała Pani 
listy, zgłoszenia o pomoc?
Tak, na początku. Wzruszałam się do łez, czytając 
listy opisujące nieszczęścia, jakie zdarzają się lu-
dziom. Trwało to około roku. Potem powiedziałam 
sobie, że dostałam od losu taką pracę i muszę ją 
wykonywać najlepiej jak potrafi ę, a emocje często 
temu nie służą. Choć tak naprawdę do dziś czasem 
jest mi trudno odkładać na bok emocje, gdy słyszę 
historie kolejnych osób zgłaszających się do Funda-
cji po pomoc. 

Czy zaangażowanie Fundacji w tak duże projekty, 
jak budowa Centrum Profi laktyki Nowotworów, 
czy remont kolejnych oddziałów Centrum Zdrowia 
Dziecka, to jakiś sposób, aby pomagać globalnie, 
a nie rozpaczać nad każdym pojedynczym przypad-
kiem?
Właściwie sama Pani odpowiedziała na to pytanie. 
Tak, w przypadku np. Centrum Zdrowia Dziecka, 
które remontowaliśmy wspólnie z Fundacją Jolanty 
Kwaśniewskiej mówimy o pomocy globalnej.
Dziennie przez ten szpital przewijają się tysiące 
chorych dzieci z całej Polski. Mam więc poczucie, 

że remontując Kliniki Cen-
trum Zdrowia Dziecka po-
mogłyśmy wielu tysiącom 
dzieci wracać do zdrowia 
w pięknych, nowoczesnych 
salach szpitalnych.

Z którego osiągnięcia Fun-
dacji jest Pani najbardziej 
dumna?
Z oddanego z okazji 10-lecia Fundacji TVN wy-
budowanego przez nas pierwszego w Polsce Cen-
trum Profi laktyki Nowotworów, które będzie służyć 
wszystkim Polakom.

Jakie akcje przeprowadzane przez Fundację szcze-
gólnie Panią zaskoczyły pod względem odzewu, 
z jakim się spotkały? 
Zarówno nasze słynne już piłkarskie mecze, jak 
i świąteczna akcja „Podaruj misia komuś kogo ko-
chasz…” cieszą się wielkim powodzeniem. Obie 
przynoszą nam, oprócz zadowolenia, bardzo dużo 
pieniędzy. Mecze, które odbywają się na świeżym 
powietrzu, na stadionie, podczas których bawią się 
i dopingują dorośli i dzieci, zawsze bardzo mnie 
cieszą. A nasza „misiowa” akcja to sama słodycz. 
Sprzedaż misiów rozpoczynamy zawsze około 
6 grudnia, na Mikołajki, a już czasem w sierpniu 
ludzie piszą maile, żeby upewnić się, czy zrobimy 
dla nich misie. Nasze misie kupują wszyscy, i do-
rośli,  i dzieci. 

Apart od wielu lat wspiera Fundację TVN. Od czego 
zaczęła się ta współpraca?
Apart od lat wspiera fi nansowo organizację meczów. 
Ostatnio, z okazji 10-lecia Fundacji TVN, zaprojek-
tował i wykonał dla nas piękne, limitowane pinsy 
z ludzikami i numerem naszego SMS-a, które moż-
na nosić w klapie marynarki.

Trudno było namówić Apart na współpracę?
Apart sam zaproponował nam współpracę, sam 
chciał wspomóc nasze akcje. Muszę tu dodać, że 
w ogóle budujące są zachowania wielu fi rm i ich 
prezesów. Ta chęć niesienia pomocy jest bardzo bu-

dująca. To, że mając wielkie koncerny, nie zamykają 
się na potrzebujących, wręcz przeciwnie, chcą się 
podzielić… Tak postrzegam Panów Prezesów Apart.

Apart to największa fi rma jubilerska w Polsce. Wie-
lokrotnie ich biżuteria wystawiana była na aukcjach 
charytatywnych. A Pani, prywatnie jaki ma stosunek 
do biżuterii? Lubi Pani biżuterię? Jakie elementy 
Pani najczęściej nosi?
Lubię biżuterię bardzo dyskretną, klasyczną – perły, 
brylanty i białe złoto. À propos Apartu, podczas wrę-
czania mi pewnej nagrody otrzymałam naszyjnik 
z drobnych pereł, właśnie od Apartu. Bardzo chęt-
nie go noszę. Pasuje do wszystkiego.

Czy w Pani rodzinie jest biżuteria, która należy do 
niej od pokoleń?
Tak, mam piękną bransoletkę po prababci, która wy-
gląda jak pierścionek z ametystowym oczkiem.

Czy prowadzenie Fundacji w jakikolwiek sposób 
przypomina pracę w telewizji?
Fundacja zbiera pieniądze poprzez różne telewizyj-
ne akcje, programy. Sama często muszę osobiście 
apelować o pomoc SMS-ową dla naszych podopiecz-
nych. Występuję w tej sprawie w wielu programach, 
opowiadając o działalności Fundacji.

Czy Pani, jako doskonała dziennikarka, ikona pol-
skiej telewizji, twórczyni programów telewizyjnych, 
nie tęskni za telewizją?
W mojej pracy wciąż obecna jest telewizja, tyle że 
w nieco odmiennym wymiarze. Nie mam więc po-
wodów, żeby tęsknić. Teraz jestem na innym etapie 
życia, robienie programów, bycie telewizyjną dzien-
nikarką mam już za sobą. I dziś nie wyobrażam so-
bie innej pracy, niż ta, która została mi powierzona 
dziesięć lat temu. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

Bożena Walter 
z mężem Mariuszem Walterem.

Bożena Walter podczas 
tegorocznego 

Balu Charytatywnego 
Fundacji TVN 

„Nie jesteś sam”.
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Firma Apart już kolejny sezon sponsoruje tele-Firma Apart już kolejny sezon sponsoruje tele-
wizyjne show TVN o największej oglądalności. wizyjne show TVN o największej oglądalności. 
W programach Mam Talent oraz X Factor fundu-W programach Mam Talent oraz X Factor fundu-
jemy główne nagrody! Jest zatem o co walczyć, jemy główne nagrody! Jest zatem o co walczyć, 
warto wyjść z ukrycia i pokazać światu swój talent! warto wyjść z ukrycia i pokazać światu swój talent! 
W Tańcu z Gwiazdami tradycyjnie wszystkie pary W Tańcu z Gwiazdami tradycyjnie wszystkie pary 
opuszczające program otrzymują od Apart piękne opuszczające program otrzymują od Apart piękne 
upominki. Również najlepsza taneczna para otrzy-upominki. Również najlepsza taneczna para otrzy-
ma w tej edycji wyjątkową jubilerską nagrodę.ma w tej edycji wyjątkową jubilerską nagrodę.
Z kolei w Top Model. Zostań Modelką, występuje Z kolei w Top Model. Zostań Modelką, występuje 
ambasadorka Apart – Anja Rubik, wyznaczając de-ambasadorka Apart – Anja Rubik, wyznaczając de-
biutującym modelkom wiele trudnych zadań, ale też biutującym modelkom wiele trudnych zadań, ale też 
doradzając, jak dojść na szczyt kariery. Podczas sesji doradzając, jak dojść na szczyt kariery. Podczas sesji 
realizowanych na potrzeby programu wykorzysty-realizowanych na potrzeby programu wykorzysty-
wana jest biżuteria i zegarki Apart. Również każda wana jest biżuteria i zegarki Apart. Również każda 
uczestniczka programu Top Model. Zostań Modelką uczestniczka programu Top Model. Zostań Modelką 
otrzymuje prezent jubilerski od fi rmy Apart. otrzymuje prezent jubilerski od fi rmy Apart. 

 więcej informacji na www.apart.plwięcej informacji na www.apart.pl

„To niesamowite przedsięwzięcie zgromadzić 
wszystkie gwiazdy w jednym miejscu w czwartkowy 

wieczór. Nam się to udało.” 
– powiedziała Ewa Wojcie-
chowska, redaktor naczelna 
portalu internetowego Pleja-
da.pl, rozpoczynając impre-
zę Top Ten Plejada, sponso-
rowaną przez markę Apart.
To właśnie tam wręczo-
no nagrody dla najlepszej 
dziesiątki polskich gwiazd 

– statuetki powędrowały w ręce artystów, którzy 
cieszą się największą popularnością wśród Czytel-
ników portalu Plejada.pl. Szczęśliwi wyróżnieni to: 
Agnieszka Chylińska, Katarzyna Cichopek, Edyta 
Górniak, Edyta Herbuś, Krzysztof Ibisz, Szymon 
Majewski, Anna Mucha, Dorota „Doda” Rabczew-
ska, Kinga Rusin oraz Małgorzata Socha. „Podobno 
nieważne jak piszą, byle pisali. Ja jednak uważam, 
że nieważne że piszą, ważniejsze, jak piszą. A por-
tal Plejada.pl to sprawdzone i rzetelne informacje” 
– powiedziała Kasia Cichopek, odbierając nagrodę.

 więcej informacji na www.apart.pl

Apart Partnerem 
Top Ten PlejadA

Magdalena Samoraj (Apart) i Gienek Magdalena Samoraj (Apart) i Gienek 
Loska, zwycięzca X Factor i szczęśliwy Loska, zwycięzca X Factor i szczęśliwy 
posiadacz czeku od Apart na 100 tys. posiadacz czeku od Apart na 100 tys. 
złotych!złotych!

Edyta Górniak ze statuetką 
Top Ten Plejada.

Justyna Duszyńska, przedstawicielka Onet.pl 
(w środku) z Michałem Staweckim 

i Heleną Palej (Apart).

Szymon Majewski i Anna Mucha 
– laureaci Top Ten Plejada.

Dwie uczestniczki ubiegło-Dwie uczestniczki ubiegło-
rocznej edycji Top Model.rocznej edycji Top Model.
Zostań Modelką, Zostań Modelką, 
Ola Kuligowska i NicoleOla Kuligowska i Nicole
Rosłoniec, wystąpiły Rosłoniec, wystąpiły 
w sesjach do niniejszego w sesjach do niniejszego 
wydania Apart Fashion wydania Apart Fashion 
&& Style Magazine.  Style Magazine. 
Ich zdjęcia można Ich zdjęcia można 
zobaczyć kilka stron dalej, zobaczyć kilka stron dalej, 
w prezentacji biżuterii w prezentacji biżuterii 
złotej i srebrnej. złotej i srebrnej. 

Joanna Krupa i Michał Joanna Krupa i Michał 
Piróg po raz kolejny Piróg po raz kolejny 
występują w programie występują w programie 
Top Model. Zostań Top Model. Zostań 
Modelką.Modelką.

NAGRODY OD APART NAGRODY OD APART 
WW PROGRAMACH TVN PROGRAMACH TVN

MMamam Talent, X Factor, Taniec z Gwiazdami Talent, X Factor, Taniec z Gwiazdami

i i TTop Model. Zostań Modelkąop Model. Zostań Modelką

WydarzeniaWydarzenia



i Leonard Pietraszak. Jednym z bohaterów jest oczy-
wiście marka Apart z biżuterią i zegarkami, a także 
z interesującymi scenami kręconymi przed salo-
nem w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie. 
Zapraszamy do kin już od 10 listopada 2011 r.

Jedną z najprzyjemniejszych  rzeczy 
w życiu jest zrobienie czegoś, o czym się 
długo myślało, z czego jest się bardzo za-
dowolonym i nawet trochę dumnym. Dla 
mnie to fi lm, na który chciałabym pójść. 
Sama, z koleżanką, z narzeczonym, 
z mamą w babskie popołudnie. Lubimy 
się pośmiać i uronić łzę, dzięki temu jest 
nam jakoś lżej, czujemy się szczęśliwsi. 
I znów mamy siłę marzyć. Myślę, że 
„Listy” mają moc poprawiania samopo-
czucia i tego wszystkim Widzom życzę. 

Iza Łopuch, producent TVN

Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie  miłość. 
Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej 
myśleć, bo właśnie wtedy nie przychodzi. 
Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, 
że warto było czekać.

Maciej Stuhr w fi lmie „Listy do M.”

Najnowsza produkcja TVN to komedia bardzo ro-
mantyczna, w której pogubieni życiowo bohaterowie 
odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość! 
W jeden, wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet 
i pięciu mężczyzn przekona się, że przed miło-
ścią i świętami, nie da się uciec. Jak kochać na-
prawdę pokażą Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, 
Tomek Karolak, Paweł Małaszyński, Kasia Zielińska, 
Agnieszka Dygant, Kasia Bujakiewicz, Wojtek 
Malajkat, Agnieszka Wagner, Beata Tyszkiewicz 

Dokonaj zakupu dowolnego produktu w wybranym salonie 
Apart w dniach od 10 listopada do 10 grudnia 2011, 

a następnie napisz list do M. na stronie www.apart.pl 

i wygraj jedną z atrakcyjnych nagród!

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na www.apart.pl.

Apart głównym partnerem fi lmu

KonkursKonkurs

Zdjęcia: MakuFly/TVN
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Piękne diamentowe naszyjniki oraz wyjątkowe statuetki prosto z pracowni Apart jak co roku zosta-
ły wręczone laureatkom plebiscytu Kobieta Glamour. Z pięciu kandydatek nominowanych do tytułu 
Kobiety Roku, zwyciężyła Doda. Redaktor naczelna magazynu „Glamour”, Anna Jurgaś, wręczając na-
grodę powiedziała: „Imponuje nam, że jest silną i charyzmatyczną kobietą. Swoją energię postanowiła 
wykorzystać też do walki z białaczką. Dla nas to jest bardzo glamour!”.
Mężczyzną Roku Glamour został natomiast Czesław Mozil – artysta muzyk i juror w programie 
X Factor. Statuetką w kategorii „wejście” w stylu Glamour uhonorowana została Joanna Krupa, jedna 
z najseksowniejszych kobiet świata, pełna wdzięku i dystansu do samej siebie. Statuetki powędrowały 
także do: Weroniki i Pauliny Popardowskich, Moniki Brodki oraz Soni Bohosiewicz. O muzyczną oprawę 
wieczoru zadbali fi naliści programu X Factor: Ada Szulc, Michał Szpak oraz Gienek Loska.

 więcej informacji na www.apart.pl

Nowa odsłona plebiscytu Viva! Najpiękniejsi połą-
czona jest z wyjątkową akcją charytatywną. 
Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie zdol-
nych dzieci, które nie mają środków na rozwój swo-
jego talentu.
W tym roku pomagamy 12 dzieciom z rodzin zastęp-
czych, pozostających pod opieką Fundacji Przyjaciół-
ka. Są to m.in. Kasia Deja (13 lat) z wielkim talentem 
do gry na fl ecie, Kamil Soliwoda (13 lat), który pięknie 
rzeźbi, czy trenująca zapasy Kaja Trybulska (11 lat). 
Pomoc fi nansuje Wydawnictwo Edipresse, wypła-
cając co miesiąc, przez cały rok szkolny stypendia 
oraz fundując udział w obozach czy warsztatach, 
ukierunkowanych na rozwój talentu. Dla każdego 
dziecka sporządzona jest udokumentowana historia 
potwierdzającą zdolności, które dziecko pragnie roz-
wijać. Fundacja znalazła młodych ludzi dzięki akcji 
poszukiwania talentów wśród rodzin, które tej pomo-
cy najbardziej potrzebują.

Nagrody Glamour rozdane! 

Apart 
mecenasem 

Jak co roku, biżuteria 
Apart wystąpiła podczas 

wspaniałego święta mody 
– Warsaw Fashion Street, 

przyciągającego na 
Krakowskie Przedmieście 

w Warszawie tłumy 
widzów. Program jest 

z roku na rok coraz atrak-
cyjniejszy, a na wybiegu 

prezentowane są kolekcje 
kilkudziesięciu 

projektantów mody…  

Gwiazdy, laureaci plebiscytu VIVA! Najpiękniej-
si, wspierający naszą akcję, wystąpiły w  teledysku 
promocyjnym, do którego muzykę skomponował 
Robert Janson. Premiera teledysku i  odsłona akcji 
charytatywnej VIVA! Najpiękniejsi „I ty możesz się-
gnąć gwiazd!” planowana jest na listopad  2011 roku.
Statuetki dla gwiazd – laureatów zaprojektowała 
fi rma Apart, ale przede wszystkim, rozpoczyna się 
wspaniała akcja charytatywna, której fi rma Apart 
jest mecenasem.

 więcej informacji na www.apart.pl

Pomóżmy wspólnie zrealizować dziecięce 

marzenia. Dziś pomagamy dwanaściorgu 

dzieciom. Jutro, dzięki Tobie, może być 

ich więcej! Wyślij SMS-a o treści TALENT 

pod numer 73 265. 

Koszt SMS-a: 3 zł (3,69 z VAT).

Akcja zaczyna się 9 listopada br. i będzie 

trwała do końca lutego 2012 r.
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Jeden z pokazów Apart to kolekcje biżuterii 
dostępnej w salonach marki, zaprezentowa-
ne na pięknie wystylizowanych przez Joannę 

Horodyńską modelkach. Drugi to prace laureatów 
konkursu „Zaprojektuj biżuterię inspirowaną kul-
turami świata”. Apart od lat wspiera młode talenty 
w różnych dziedzinach, a szczególnie tych związa-
nych z modą i projektowaniem, stąd po raz kolejny 
we współpracy z portalem sophisti.pl zorganizowa-
ny został konkurs. 
Prace laureatów zaprezentowały gwiazdy: Joanna 
Horodyńska, Aleksandra Nieśpielak, Magdalena 
Steczkowska, Maria Sadowska, Daria Widawska, 
Elżbieta Jędrzejewska i Karina Kunkiewicz. Autor-
kom projektów biżuterii jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy!

 więcej informacji na www.apart.pl

BIŻUTERIA APART 
na Warsaw Fashion Street 2011

Gwiazdy prezentują konkursową biżuterię. Od lewej: 
Elżbieta Jędrzejewska, Aleksandra Nieśpielak, Maria Sadowska i Joanna 
Horodyńska, która ma na sobie projekt głównej laureatki konkursu.

Michał Stawecki, 
dyrektor marketin-
gu Apart, wręcza 
nagrodę Marcie 
Gnacikowskiej, 
laureatce I miejsca 
w konkursie „Biżuteria 
inspirowana kultura-
mi świata”. Biżuteria 
jej projektu została 
wykonana w pracow-
ni jubilerskiej Apart 
i zaprezentowana 
na gali przez Joannę 
Horodyńską.
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bardzo gorąco przez licznie przybyłych gości. Teresa 
Rosati dobrała do kreacji biżuterię Apart, przede 
wszystkim duże pierścionki i bransolety Beads.
Pokaz rozpoczął się taktami muzyki Chopina, na-
tomiast spektakularnemu fi nałowi towarzyszyły 
dźwięki hymnu Unii Europejskiej – „Ody do rado-
ści” Beethovena. Pięknym polskim akcentem było 
wyjście przy nich dwóch modelek ubranych w poły-
skujące  barwy naszej fl agi: czerwoną i białą suknię. 
Wywołało to ogromne wrażenie na gościach pokazu 
i wzruszenie przedstawicieli Polonii.

 więcej informacji na www.apart.pl

Na zaproszenie Teresy Rosati, biżuteria Apart to-
warzyszyła dwóm niezwykłym zagranicznym poka-
zom projektantki!
Wiosną dama polskiej mody zaprezentowała swoje 
kolekcje w Cannes i to w czasie trwania słynnego 
festiwalu fi lmowego. Co więcej – pokaz odbył się 
w luksusowym i legendarnym hotelu Carlton. 
Hotel co roku gości największe gwiazdy fi lmu 
podczas festiwalu, to tu zawierane są najważniej-
sze transakcje światowego przemysłu fi lmowego. 
W tym roku honorowym gościem hotelu był prze-
wodniczący jury festiwalu – Robert de Niro, na krót-
ką chwilę przyleciała też Anja Rubik, twarz marki 
Apart, która również nocowała w Carltonie.
Pokaz Teresy Rosati z biżuterią Apart został zorga-
nizowany na ekskluzywnym tarasie hotelu, z któ-
rego rozciąga się widok na piękną Riwierę Francu-
ską. Pokaz obejrzeli goście przebywający aktualnie 
w Cannes, lecz nie zabrakło też polskich aktorek 
i aktorów, jak np.: córki projektantki – Weroniki Ro-
sati, Andrzeja Chyry, Pawła Deląga, Borysa Szyca, 
Agnieszki Włodarczyk, czy reżysera Jerzego Skoli-
mowskiego i dziennikarza TVN, Oliviera Janiaka.

Z kolei jesienią Teresa Rosati została zaproszona 
jako jedyna projektantka nie tylko z Polski, ale i Eu-
ropy, na Fashion & Beauty Week 2011, odbywający 
się tuż koło Nowego Jorku, w New Jersey. 
Położony wśród zieleni Pleasantdale Chateau 
w  West Orange gościł tydzień mody, któremu 
przyświecał cel charytatywny: całkowity dochód ze 
sprzedaży zaproszeń został przekazany na Diabetes 
Research Institute. Kolekcja projektantki na 2012 r. 
właśnie tam miała swoją premierę i została przyjęta 

Do kreacji pokazywanych w New Jersey projektantka dobrała głównie 
duże pierścionki i bransolety Beads, oczywiście marki Apart. W fi nale pokazu 

modelki wyszły w „barwach narodowych” – czerwieni i bieli (z prawej). 

Chwila dla reportera w New Jersey: Teresa Rosati udziela 
wywiadu Annie Puśleckiej z „Dzień Dobry TVN”.

Pokazom kreacji Teresy 
Rosati towarzyszyła 
biżuteria Apart. 

Teresa Rosati z córką Weroniką oraz 
Heleną Palej (Apart) i Anną Skurą.

Andrzej Chyra 
i Borys Szyc.

Teresa Rosati i Apart 
w Cannes oraz New Jersey

Wydarzenia
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Maciej Zień to jeden z najbardziej znanych polskich 
projektantów. Od lat jego kolekcjom towarzyszy bi-
żuteria Apart. Najnowsza kolekcja jesień/zima, 
zatytułowana 180º, została zaprezentowana 
w surowych wnętrzach Soho Factory na warszaw-
skiej Pradze. Pokazowi towarzyszyły przydymione 
światła skierowane na wybieg i głosy zachwytu 
w pierwszym rzędzie… Mówiono, że Zień porzucił 
stare wzorce na rzecz zupełnie nowych form 
i zestawień: przezroczystości połączył z litą skó-
rą, zwierzęce wzory z metalem. Jak sam pod-
kreślił, inspiracją była architektura wnętrz, jego 

Made to Measure – czyli zrobiony na miarę, to na-Made to Measure – czyli zrobiony na miarę, to na-
zwa nowego butiku Tomasza Ossolińskiego, który zwa nowego butiku Tomasza Ossolińskiego, który 
słynie ze świetnie skrojonych garniturów. Teraz słynie ze świetnie skrojonych garniturów. Teraz 
będzie można je kupić lub uszyć na zamówienie będzie można je kupić lub uszyć na zamówienie 
w warszawskim hotelu Bristol.w warszawskim hotelu Bristol.
Projektant za każdym razem dba o niezwykłą Projektant za każdym razem dba o niezwykłą 
atmosferę pokazu. Muzyka Krzysztofa Komedy atmosferę pokazu. Muzyka Krzysztofa Komedy 
z fi lmu „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego, z fi lmu „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego, 
a także wytworne wnętrza hotelu Bristol, w którym a także wytworne wnętrza hotelu Bristol, w którym 
niegdyś swoje atelier prowadził Wojciech Kossak, niegdyś swoje atelier prowadził Wojciech Kossak, 
a gośćmi bywali Pablo Picasso, Woody Allen czy a gośćmi bywali Pablo Picasso, Woody Allen czy 
John F. Kennedy, sprawiły, że wieczór był niczym John F. Kennedy, sprawiły, że wieczór był niczym 
przeniesiony z najlepszego fi lmu retro i stał się dla przeniesiony z najlepszego fi lmu retro i stał się dla 
publiczności podróżą sentymentalną.publiczności podróżą sentymentalną.
Tomasz Ossoliński tworzy głównie kolekcje męskie, Tomasz Ossoliński tworzy głównie kolekcje męskie, 
które zawsze zachwycają nie tylko pomysłowością które zawsze zachwycają nie tylko pomysłowością 

Garniturom projektu Tomasza Ossolińskiego Garniturom projektu Tomasza Ossolińskiego 
towarzyszyły zegarki Breitling.towarzyszyły zegarki Breitling.

Tomasz Ossoliński otrzymał po pokazie piękny bukiet Tomasz Ossoliński otrzymał po pokazie piękny bukiet 
róż, na zdjęciu z kolegą po fachu – Maciejem Zieniem.róż, na zdjęciu z kolegą po fachu – Maciejem Zieniem.

Zień – kolekcja 180o z biżuterią Apart

nowa pasja. Tradycyjnie już, w swoich styliza-
cjach projektant wykorzystał biżuterię marki 
Apart. Na pokaz i afterparty przybyli przyjaciele 
Macieja Zienia, wśród nich gwiazdy i artyści. Wiele 
dam pojawiło się w kreacjach spod igły projektan-
ta: Anna Mucha, Olga Bołądź, Jolanta Pieńkowska 
i Agnieszka Popielewicz.  Na imprezie byli obecni tak-
że: Tomasz Ossoliński, Monika Brodka i, debiutujący 
niedawno również jako projektant, Robert Kupisz.

 więcej informacji na www.apart.pl

Debiut pracowni Debiut pracowni 
Ossolińskiego w BriOssolińskiego w Bristolustolu
Pokaz z zegarkami BreitlingPokaz z zegarkami Breitling

Wydarzenia

i klasą, ale także wyśmienitym krawiectwem i klasą, ale także wyśmienitym krawiectwem 
oraz doborem tkanin. Projektant uwielbia luksu -oraz doborem tkanin. Projektant uwielbia luksu -
sowe materiały: wełny, jedwabie i muśliny. Nową sowe materiały: wełny, jedwabie i muśliny. Nową 
kolekcję uzupełniały zegarki Breitling. Projektant kolekcję uzupełniały zegarki Breitling. Projektant 
zakochał się w nich kilka lat temu i od tej pory zakochał się w nich kilka lat temu i od tej pory 
współpracuje z marką Apart, dzięki której może współpracuje z marką Apart, dzięki której może 
dobierać zegarki modelom na każdym pokazie. dobierać zegarki modelom na każdym pokazie. 
Najlepszej klasy dodatek, jak atłasowa muszka, czy Najlepszej klasy dodatek, jak atłasowa muszka, czy 
markowy zegarek, to dla eleganckiego mężczyzny markowy zegarek, to dla eleganckiego mężczyzny 
obowiązek. obowiązek. 

 więcej informacji na www.apart.plwięcej informacji na www.apart.pl
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Jeszcze nie ucichły emocje 
po wiosennym pokazie na 

otwarciu nowego butiku pro-
jektantów w Warszawie przy 
ulicy Wiejskiej, a już odbył się 
kolejny pokaz kolekcji wiosna/

lato 2012, ozłoconej 
bransoletami i na-
szyjnikami Apart. 
Kolekcja zaskoczyła 
bogatą kolorystyką, 

projektanci do tej pory preferowali biel, szarość 
i czerń. Teraz pojawiła się limonka, ostry pomarańcz, 
jasne beże, a także motywy wielobarwnych kwiatów.
Wybierając biżuterię do pokazu, projektanci posta-
wili na złoto. Szlachetny złoty błysk pięknie uzu-
pełniał kolorowe wiosenno-letnie kreacje na sezon 
2012. Interesująco skomponowane przez projek-
tantów naszyjniki oraz ekstrawagancko zaprezento-
wane duże, złote bransolety zwracały uwagę gości 
pokazu – gwiazd, redaktorów mody, przedstawi-
cieli showbiznesu. W pierwszych rzędach zasiedli 
m.in.: Katarzyna Kolenda-Zaleska z córką, Doda, 
Weronika Książkiewicz, Joanna Horodyńska, Joanna 
Koroniewska, Andrzej Grabowski, Michał Piróg, 
Anna Wędzikowska, Marcin Tyszka czy Tomasz 
Jacyków.
„Marcin i Mariusz mają w sobie dużo pozytywnej 
energii. Zaskakuje mnie, że oni robią swoje i ciągle 
idą do góry. Takim ludziom kibicuję” – stwierdził 
Marcin Tyszka. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Kolor ze złotem 
według Paprocki&Brzozowski

Michał Piróg i Gabriela Michalczuk (menedżerka 
duetu P&B) z przedstawicielką Apart, Heleną Palej.

Ostatnio na 
każdym pokazie 
P&B pojawia się 
Doda. Na zdjęciu 
z projektantami. W butiku P&B kuszą kolekcje, od unikatowych 

wzorów prosto z pokazów, po rzeczy prêt-à-porter  
w pełnej rozmiarówce, a także limitowane serie 
toreb, pasków, T-shirtów. Nowością jest autorska 
biżuteria projektantów, którą wykonała fi rma Apart!
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„Ultra” to tytuł najnowszej kolekcji Mariusza „Ultra” to tytuł najnowszej kolekcji Mariusza 
Przybylskiego. Projektant zadebiutował z propozy-Przybylskiego. Projektant zadebiutował z propozy-
cjami na sezon wiosna/lato 2012 już w lipcu podczas cjami na sezon wiosna/lato 2012 już w lipcu podczas 
Berlin Fashion Week (Berliński Tydzień Mody). Na Berlin Fashion Week (Berliński Tydzień Mody). Na 
początku września pokazał ją polskiej publiczności. początku września pokazał ją polskiej publiczności. 
Jak zwykle Przybylski przyciągnął wiele znanych Jak zwykle Przybylski przyciągnął wiele znanych 
twarzy m.in.: Joannę Horodyńską, Roberta Kupisza, twarzy m.in.: Joannę Horodyńską, Roberta Kupisza, 
Maję Ostaszewską, Tomasza Jacykowa, Tomasza Kam-Maję Ostaszewską, Tomasza Jacykowa, Tomasza Kam-
mela, Beatę Sadowską, Adę Fijał czy Annę Muchę.mela, Beatę Sadowską, Adę Fijał czy Annę Muchę.
Kolekcja Przybylskiego to nie dywagacja nad tym, co Kolekcja Przybylskiego to nie dywagacja nad tym, co 

ULTRA-MODNY PRZYBYLSKIULTRA-MODNY PRZYBYLSKI
męskie, a co kobiece, ale właściwie esencja tego, co męskie, a co kobiece, ale właściwie esencja tego, co 
jest ponad podziałem płci. W pokazie dominowały jest ponad podziałem płci. W pokazie dominowały 
proste kroje i eleganckie kolory, z nutką awangar-proste kroje i eleganckie kolory, z nutką awangar-
dy, np. beże i brązy zmieszane z limonką, a także dy, np. beże i brązy zmieszane z limonką, a także 
prześwitujące topy i drapowane koszule. Płaszcze prześwitujące topy i drapowane koszule. Płaszcze 
wykonane z syntetycznych włosów to według wykonane z syntetycznych włosów to według 
Przybylskiego alternatywa dla futer. Projektant lek-Przybylskiego alternatywa dla futer. Projektant lek-
ką kreską łączy nowoczesność z klasyką.ką kreską łączy nowoczesność z klasyką.
Perfekcyjnym uzupełnieniem kolekcji była jak zwy-Perfekcyjnym uzupełnieniem kolekcji była jak zwy-
kle biżuteria marki Apart oraz zegarki Edox.kle biżuteria marki Apart oraz zegarki Edox.

 więcej informacji na www.apart.plwięcej informacji na www.apart.pl

Znany z programu Top Model. Znany z programu Top Model. 
Zostań Modelką makijażysta, Zostań Modelką makijażysta, 
Wojtek Rostowski i Helena Palej Wojtek Rostowski i Helena Palej 
(Apart)(Apart)

Dwaj projektanci mody i aktorka: Dwaj projektanci mody i aktorka: 
Łukasz Jemioł, Maja Ostaszewska, Łukasz Jemioł, Maja Ostaszewska, 
Robert Kupisz.Robert Kupisz.

Joanna Horodyńska Joanna Horodyńska 
zawsze śledzi modowe zawsze śledzi modowe 
nowinki.nowinki.
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Mariusz Przybylski

Czy w Polsce łatwo jest zrobić karierę w świecie 
mody?
Raczej nie. Przynajmniej ja błyskawicznej karie-
ry nie zrobiłem. Ale cieszę się, że odbywało się to 
małymi krokami i z każdą nową kolekcją rozwija-
łem się jako projektant. W tym zawodzie na pewno 
niezbędna jest konsekwencja. Odkąd pamiętam, 
rysowałem, malowałem. Więc naturalną drogą dla 
mnie było liceum plastyczne. Wtedy po raz pierw-
szy zacząłem myśleć o projektowaniu mody. Potem 
była łódzka Akademia Sztuk Pięknych i wydział pro-
jektowania ubioru. Przez chwilę wahałem się, czy 
skupić uwagę na modzie, czy malarstwie, bo w pra-
cowni malarstwa spędziłem przecież 10 lat. Osta-
tecznie jednak zdecydowałem, że chcę robić modę, 
bo to praca, gdzie ma się kontakt z ludźmi, który ja 
sobie bardzo cenię. 

Wielu młodych ludzi kończy wydział projektowania 
ubioru, ale niewielu udaje się zaistnieć. 
Ja zacząłem od pracy stylisty. Po studiach przyje-
chałem do Warszawy, stylizowałem sesje dla ma-
gazynów związanych z modą i teledyski. Często 
brakowało mi ciekawych ubrań do sesji, więc po 
prostu sam je projektowałem. Dzięki temu udało 
mi się skompletować portfolio i zacząłem myśleć 
o zorganizowaniu pierwszego pokazu. To łączyło się 
ze znacznymi kosztami, a ja sam takiego zaplecza 
fi nansowego nie miałem. Trzeba więc było znaleźć 
sponsorów, którzy by mi pomogli.

W końcu się udało. I chociaż byłeś debiutantem, 
miałeś u siebie na pokazie takie nazwiska, jak 
Kayah, Bogusław Linda, Reni Jusis czy Sebastian 
Karpiel-Bułecka. 
W sesjach zdjęciowych i teledyskach, które stylizo-
wałem, brały udział gwiazdy. Z wieloma miałem 
bardzo fajny kontakt, podobały im się rzeczy, które 
projektowałem specjalnie do tych sesji, chcieli je 
nosić. Z czasem coraz częściej wokalistki, aktorzy  
zwracali się do mnie, żebym wymyślił im coś na 
specjalną okazję. To dało mi odwagę, żeby spróbo-
wać zrobić coś więcej w tej dziedzinie i zacząłem 
myśleć o projektowaniu mody na większą skalę. 
Pierwszy autorski pokaz odbył się w 2005 roku, ko-
lekcja się spodobała, napisała o tym prasa, pojawiły 
się relacje telewizyjne. Ale musiały upłynąć jeszcze 
trzy lata, zanim tak naprawdę zacząłem utrzymywać 
się tylko z projektowania mody. 

A jak się zaczęła Twoja współpraca z fi rmą Apart?
Widząc jak Apart wspiera polskich projektantów, po-
stanowiłem zwrócić się do nich z propozycją współ-
pracy, kiedy organizowałem swój pokaz w 2008 
roku. Mam to szczęście, że od tamtej pory mnie 
wspierają. Ich zegarki i biżuteria doskonale kompo-
nują się z moimi kolekcjami. 

A jakie Ty masz podejście do biżuterii? 
Myślę, że dobry męski zegarek zawsze jest na 
miejscu. Moim zdaniem to nieodzowny element 
eleganckiej męskiej garderoby. Dobry biznesmen 

i dobry zegarek to tandem nierozłączny. Poza tym
lubię luksusowe męskie zegarki u kobiet. Mój 
absolutny faworyt to zegarki Edox, które łączą 
szwajcarską precyzję z naprawdę nowoczesnym 
designem z najwyższej półki. Odkąd pokazuję kre-
acje dla kobiet, bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie 
też to, że Apart ma w swojej ofercie również mini-
malistyczne i surowe kolekcje, które idealnie dopeł-
niają moje projekty. Zanim zaczęliśmy współpracę, 
wydawało mi się, że Apart to przede wszystkim 
bogato zdobiona biżuteria. A okazało się zupełnie 
inaczej, gdyż w ofercie Apart znajdują się bardzo 
różnorodne kolekcje, każda kobieta może w nich 
znaleźć coś dla siebie.

Na początku projektowałeś głównie dla mężczyzn, 
ale ostatnio coraz więcej w Twoich kolekcjach rze-
czy dla kobiet. Czy żeby zaistnieć w świecie mody 
trzeba mieć damską linię? Inaczej nie uznają Cię za 
pełnowartościowego projektanta?
U mnie to projektowanie damskich modeli wy-
musiły trochę klientki. Przychodziły ze swoimi 
mężczyznami na przymiarki i pytały, czy mógłbym 
uszyć też coś dla nich. I tak, z kolekcji na kolekcję, 
coraz więcej u mnie propozycji dla kobiet. W ostat-
niej było już 20 damskich modeli. Chociaż mimo 
wszystko te rzeczy mają jednak męski rys w sobie. 
Ja chyba po prostu nie umiem projektować zwiew-
nych sukienek z falbankami (śmiech). Dla mnie sa-
mego to było spore zaskoczenie, gdy nagle zdałem 
sobie sprawę, że wśród klientów mam tyle kobiet.

Mariusz Przybylski to jeden z najzdolniejszych i jednocześnie najskromniejszych polskich 
projektantów mody. Nie bywa na bankietach, trudno spotkać go w modnych klubach. Lepiej niż 
w świetle refl ektorów czuje się w swojej pracowni na warszawskim Mokotowie albo wśród studentów 
Międzynarodowej Szkoły Kostiumografi i i Projektowania Ubioru, gdzie wykłada. Jego stroje noszą 
największe polskie gwiazdy, od Rafała Królikowskiego, poprzez Filipa Bobka, Bogusława Lindę, 
Sebastiana Karpiela-Bułeckę, po Kayah, Katarzynę Figurę i Marię Peszek. Ostatnio, po spektakularnym 
debiucie podczas Berlińskiego Tygodnia Mody, wyjątkowe projekty Mariusza Przybylskiego doceniły 
także niemieckie gwiazdy i redaktorzy niemieckiej edycji „Vogue’a”. 

Projektant z malarską duszą

Rozmowa
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Pracowałeś z Kasią Figurą, Kayah, Reni Jusis i Marią 
Peszek, której projektowałeś kostiumy na trasę kon-
certową Maria Awaria. A pośród męskich gwiazd 
masz swoich ulubieńców?
Uwielbiam współpracować z Sebastianem Karpie-
lem-Bułecką, który zresztą gościnnie występował 
w roli modela na moich pokazach. Bardzo cenię 
sobie także pracę z Marcinem Dorocińskim, Rafa-
łem Królikowskim, a ostatnio z Filipem Bobkiem. 
Oni, oprócz klasyki, dają się namówić na bardziej 
odważne projekty, co jest dla mnie szczególnie waż-
ne, gdyż nie chcę być jedynie projektantem garni-

turów. Zresztą, moje ostatnie kolekcje prezentują 
cały wachlarz innych możliwości w męskim ubio-
rze. Oczywiście, nie wyrzekam się projektowania 
garniturów, mam stałych klientów, dla których je 
szyję, ale największą frajdę daje mi jednak projek-
towanie rzeczy bardziej unikatowych, takich, które 
mają jakieś charakterystyczne dla mnie rzeźbiar-
skie detale. Tworzę także własne tkaniny – czyli 
nietuzinkowe nadruki. Ostatnio są to słoje drewna, 
a wcześniej były elementy traw czy kryształów.  

Kiedy poczułeś, że okrzepłeś już w polskim świecie 
mody?
Bardzo trudno mi to ocenić, bo towarzysko jestem 
trochę poza branżą. Mało bywam i nie najlepiej się 
czuję na bankietach. Ale cieszę się, że środowisko 
polskiej mody lubi moją pracę, gdyż bardzo dużo 
stylistów pracuje z moimi ubraniami i właśnie to 
jest dla mnie ważne, a nie towarzyskie koneksje.  

Może nie skupiasz się za bardzo na polskim rynku, 
bo udało Ci się odnieść sukces w Niemczech?

W Berlinie pokazałem dopiero jedną kolekcję pod-
czas Tygodnia Mody w lipcu. Ta kolekcja została 
rzeczywiście bardzo dobrze przyjęta. Było dla mnie 
dużym zaskoczeniem, że debiutant może tak moc-
no zaistnieć na zupełnie nowym i już bardzo nasy-
conym rynku. Ale zdaję sobie sprawę, że to dopiero 
początek drogi. Jeszcze dużo pracy przede mną i na 
ten sukces trzeba będzie po prostu zapracować. 

Co nie zmienia faktu, że jesteś pierwszym polskim 
projektantem, którego tam zauważono. Jak trafi łeś 
ze swoją kolekcją do Berlina?

W pewnym momencie musiałem zadać sobie pyta-
nie, czy chcę zostać tylko na polskim rynku i two-
rzyć tylko klasykę, bo u nas, co tu kryć, sprzedaje się 
przede wszystkim klasyka, czy pozostać w zgodzie 
z samym sobą, rozwijać się artystycznie i projekto-
wać takie ubrania, jakie lubię: oryginalne i nowocze-
sne. Berlin jest doskonałym miejscem, aby to robić, 
bo to, co u nas uważa się za awangardę, w Berlinie 
nosi ulica. Pomyślałem, że warto spróbować, bo tam 
te moje rzeczy mają dużą szansę na dobrą sprzedaż.  

A jak się trafi a do głównego kalendarza pokazów 
w Berlinie?
Kiedy zdecydowałem, że chcę się tam pokazać naj-
pierw musiałem znaleźć odpowiednią agencję PR, 
która by się tam mną zajęła i przedstawiła moją 
dotychczasową pracę organizatorom. Zapoznali się 
z moim kolekcjami i zakwalifi kowałem się. Tyl-
ko tyle i aż tyle. Ciekawe, że głównie podobają się 
tam moje najbardziej oryginalne projekty – ubrania 
z elementami syntetycznych włosów lub z tkanin 
w „drewniane” printy. W Polsce trudno jest znaleźć 

odbiorców na tego typu modę. A w Berlinie miałem 
salę pękającą w szwach, przyszło chyba więcej ludzi, 
niż na moje pokazy w Warszawie. Pojawili się re-
daktorzy najważniejszych pism modowych w Niem-
czech. To naprawdę bardzo budujące, że redaktorzy 
takich pism, jak „Vogue”, „Grazia” czy „Elle” przy-
chodzą za kulisy, żeby osobiście pogratulować de-
biutu. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem 
się też takiego zainteresowania ze strony buyerów, 
czyli kupców, którzy zaopatrują butiki i duże domy 
towarowe. Kolejny pokaz w Berlinie już w styczniu, 
ale wcześniej tę kolekcję pokażę w grudniu w War-
szawie.  

Niemieckie gwiazdy chodzą już w Twoich rzeczach?
Tak, bardzo znany w Niemczech zespół Frida Gold 
z charyzmatyczną wokalistką Aline Suggeler za-
mówił u mnie stroje na swoją trasę koncertową. 
Na moim profi lu na Facebooku można też obejrzeć 
ich najnowszy teledysk, gdzie występują w moich 
projektach. Jest też Jochen Schropp, prowadzący 
niemiecką edycję X Factor. Po jednym pokazie uwa-
żam, że to naprawdę nieźle. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

„dobry męski zegarek zawsze jest na miejscu. 
Moim zdaniem to nieodzowny element eleganckiej 
męskiej garderoby. Dobry biznesmen i dobry zegarek 
to tandem nierozłączny.



Atmosferę „seaside living”, czyli stylu życia nad oce-
anem, podkreślało miejsce spotkania, które swym 
wystrojem niemalże idealnie nawiązało do nad-
morskich kurortów Long Island, a menu, w którym 
dominowały owoce morza, zostało wybrane nie-
przypadkowo… Miejsce wydawało się być przenie-
sione ze zdjęć nowej kampanii Baume & Mercier 
– spokojne, ukryte przed zgiełkiem miasta, gdzie 
w naturalny i niewymuszony sposób można sma-
kować luksus. 
Nowa kolekcja zegarków Baume & Mercier dostęp-
na jest już w Polsce w wybranach salonach Apart. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Życie jest utkane z chwil to nowe motto 
Baume & Mercier – szwajcarskiej marki zegarków. 
Aktualna kampania reklamowa zainspirowana zosta-
ła stylem życia w nadmorskim kurorcie The Hamp-
tons na Long Island, niedaleko Nowego Jorku.
W maju br. fi rma Apart zorganizowała spotkanie, 
na którym zaprezentowano nową odsłonę wizerun-
ku tej szwajcarskiej marki z ponad 100-letnim rodo-
wodem. Specjalnie na tę okazję zaproszeni zostali 
przedstawiciele Baume & Mercier, dzięki którym 
mogliśmy jeszcze lepiej poznać historię i stylistykę 
pięknych zegarków tej marki. Na miejscu zaprezen-
towana została najnowsza kolekcja czasomierzy.

Aztorin odmierza Aztorin odmierza 
czas na Poznań czas na Poznań 
Porsche OpenPorsche Open

Po raz kolejny marka zegarków Aztorin pa-Po raz kolejny marka zegarków Aztorin pa-
tronowała Międzynarodowemu Turniejowi tronowała Międzynarodowemu Turniejowi 
Tenisowemu Poznań Porsche Open. Poznań Tenisowemu Poznań Porsche Open. Poznań 
Porsche Open to jeden z turniejów światowego Porsche Open to jeden z turniejów światowego 
cyklu The Challenger Circuit, który zarządza-cyklu The Challenger Circuit, który zarządza-
ny jest przez organizację ATP w Monte Carlo.ny jest przez organizację ATP w Monte Carlo.

Nowa odsłona marki Baume & Mercier

Apart to nie tylko największa sieć salonów 
jubilerskich w Polsce i dynamicznie rozwi-
jający się sklep internetowy na www.apart.pl. 
Od lat współpracujemy również z najwięk-
szymi i najbardziej prestiżowymi klienta-
mi biznesowymi, fi rmami z różnych branż. 
Dział Sprzedaży Korporacyjnej (tzw. sprzedaż 
business to business – B2B), oprócz goto-
wej biżuterii i zegarków z oferty Apart, ofe-
ruje indywidualnie projektowaną biżuterię 
i personalizowane zegarki. 
Więcej szczegółów znajdą Państwo 
na www.b2b.apart.pl

Dział sprzedaży korporacyjnej Apart, na zamó-
wienie Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Pozna-
nia, wykonał dla grupy delegatów UEFA odwiedza-
jącej Poznań pamiątkowe złote pinsy. Otrzymał je 
między innymi Michel Platini, uważany za jednego 
z najlepszych i najbardziej wszechstronnych piłka-
rzy w historii piłki nożnej. Od połowy lat 90. zasiada 
we władzach UEFA, a od 2007 r. jest prezydentem tej 
organizacji.

Specjalnie na prezentację w Polsce przyjechali 
przedstawiciele marki Baume & Mercier.

Prezentacja wybranych modeli z oferty marki 
Baume & Mercier na stronie 160.

BIZNESOWE UPOMINKI Z KLASĄ!
OFERTA SKIEROWANA DO FIRM
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Wydarzenia



UEFA EURO 2012 TM

OFICJALNA KOLEKCJA ZEGARKÓW
ORAZ BIŻUTERII DAMSKIEJ I MĘSKIEJ 
W SALONACH APART

Na zdjęciach prezentujemy 
pierwsze wzory produktów 

UEFA EURO 2012TM.
Kompletna oferta będzie dostępna 

na początku 2012 roku.

UEFA EURO 2012TM zbliża się wielkimi 
krokami. Niedługo również w salonach 
Apart zagości specjalna kolekcja biżuterii 
i zegarków inspirowana tym wyjątkowym 
wydarzeniem, na które czeka cała Polska, 
Europa i świat! Firma Apart, jako jedyna 
w Polsce, otrzymała pozwolenie na wyko-
rzystywanie zastrzeżonych znaków UEFA 
EURO 2012TM w segmencie biżuterii, i jako 
jedyna fi rma jubilerska posiada licencję 
na produkcję takiej biżuterii. Ostatnie 
miesiące upłynęły projektantom w pra-
cowniach Apart na przygotowywaniu 
koncepcji produktów i akceptowaniu ich 
przez UEFA  oraz Warner Bros.

W pracowniach Apart powstają zawieszki 
charms, pinsy, modne bransoletki z moty-
wami na rzemykach i sznurkach, breloki 
czy spinki do mankietów. Kolekcja będzie 
dostępna na przełomie roku 2011/2012 
wyłącznie w salonach Apart, w eSklepie 
na www.apart.pl oraz dla klientów kor-
poracyjnych, składających zamówienia 
biznesowe (www.b2b.apart.pl).

27www.apart.pl



Wyroby Fope są znane i cenione na całym 
świecie. Historia Fope sięga 1929 roku, 

kiedy to Umberto Cazzola otworzył swój warsztat 
jubilerski. Marka po dziś dzień utrzymuje swój 
rodzinny charakter i, w czwartym już pokoleniu, 
pozostaje wierna najwyższej jakości, oryginalnemu 
wzornictwu oraz innowacyjności. Biżuteria Fope do 
dziś projektowana jest i produkowana w Vicenzie 
niedaleko Wenecji. 
Flagową kolekcją marki Fope jest Flex’it w 18-kara-
towym złocie. Jej cecha wyróżniająca to nowatorska 
i niezwykle pomysłowa konstrukcja. Opatentowa-
ne rozwiązanie, w którym zastosowano specjalne 
złote sprężynki, umożliwia bowiem rozciąganie 
bransolet i pierścionków. Kolekcja słynie z wytrzy-

małości (sprężynki podczas testów rozciąga się 
do 12  000 razy), gładkiego wykończenia i wspa-
niałego designu. Biżuteria Flex’it jest piękna 
i gustowna, a także praktyczna – bez zapięć, 
łatwo się ją zakłada. Od czasu jej powstania 
w 2007 roku zdobyła wielkie uznanie 
i popularność, znajduje upodobanie 
kobiet ceniących biżuterię łączącą ele-
gancję z nowoczesnym podejściem 
do formy.
Apart ma wyłączność w Polsce na 
sprzedaż biżuterii tej marki. W ofercie 
dostępne są produkty srebrne, złote, 
jak i złote z diamentami.

Fope to kwintesencja włoskiej elegancji, 
nowoczesnego wzornictwa i wykraczania 

poza konwencje w jubilerstwie, rezultat pracy wysoko 
wykwalifikowanych złotników i ich zamiłowania 

do ciągłego eksperymentowania. 

Fope 
Pierścionek
wzór 180.104, brylanty 
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750. 
Cena od 6 190 zł

Fope 
Pierścionek
wzór 180.101, brylanty 
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 6 790 zł

Fope
Bransoleta
wzór AP35-4430, onyks,
srebro palladowe.
Cena od 2 974 zł

Fope
Naszyjnik
wzór 180.104, brylanty 
65 szt. – 0,59 ct, złoto pr. 750.
Cena od 21 990 zł
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Fope
Naszyjnik
wzór 180.101, brylanty 
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Fope
Pierścionek
wzór 180.101, brylanty 
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 6 790 zł

Fope
Kolczyki
wzór 180.102, brylanty 
12 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 8 590 zł

Fope
Bransoleta
wzór 180.101, brylanty 
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Fope
Bransoleta
wzór AP24-0119, 
złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł
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Początki 
Tradycyjnie mianem „ceramiki” określa się mate-
riały i wyroby, które powstały na drodze wypalania 
gliny. Nazwa wywodzi się z greki i pochodzi od 
słowa κεραμικος (keramikos – gliniany). Pierwsze 
wyroby ceramiczne pojawiły się już w paleolicie. 
Ówczesny człowiek szybko zauważył, że gliniane 
przedmioty zyskują przy wypalaniu bardzo pożąda-
ne cechy, jak choćby twardość. Metody wytwarzania 
ceramiki rozwijały się wraz z postępem cywilizacji, 
a w jej historii znajdziemy przynajmniej kilka ka-
mieni milowych. Wśród nich np.: początki meta-
lurgii w IV wieku p.n.e., wynalezienie koła garn-
carskiego (starożytny Egipt), czy  zastosowanie do 
produkcji ceramiki kaolinu i petuntse w Chinach 
na przełomie er.

Ceramika obecnie
Współcześnie, w rozumieniu ogólnym, termin 
„ceramika” obejmuje wszystkie tworzywa nieorga-
niczno-niemetaliczne, do których otrzymania nie-
zbędna jest obróbka cieplna w temperaturze kilkuset 
°C i więcej, np. spiekanie, prażenie. Ceramikę otrzy-
muje się przez wypalenie mieszanki określonych su-
rowców, uprzednio wysuszonych i uformowanych. 
Procesy produkcyjne są aktualnie bardzo zaawanso-
wane. Pozwala to na otrzymanie tworzyw wysokiej 
jakości, a przy tym charakteryzujących się zespołem 
niezwykle pożądanych cech, zapewniających szero-
kie zastosowanie w różnych branżach – od budow-
nictwa, przez przemysł kosmiczny, po jubilerstwo 
i zegarmistrzostwo, gdzie technologicznie zaawan-
sowaną ceramikę wykorzystuje się coraz częściej. 
W katalogu Apart zegarki ceramiczne reprezentowa-
ne są przez kilka marek, zarówno luksusowych, jak 
i komercyjnych, i obejmują czasomierze o różnym 
przeznaczeniu, natomiast biżuteria ceramiczna 
obecna jest za sprawą renomowanego francuskiego 
brandu Guy Laroche.

Zegarki
Wykorzystanie zaawansowanej ceramiki w zegar-
mistrzostwie staje się coraz bardziej powszechne 
i dotyczy zarówno zegarków specjalistycznych, jak 
i tych modowych. Do pierwszej grupy zaliczyć można 
przynajmniej kilka modeli, np. Master Compressor 
Chronograph Ceramic manufaktury Jaeger-LeCoultre 
(prezentowany na stronie 154 niniejszego wydaw-
nictwa), którego koperta wykonana została z za-
awansowanej ceramiki, wytwarzanej w warunkach 
wysokiego ciśnienia i temperatury powyżej 2000°C, 
poddanej precyzyjnej obróbce przy pomocy dia-
mentowych narzędzi, oraz sygnowany logo IWC 
Pilot’s Watch Double Chronograph Edition TOP 
GUN z kopertą wykonaną z czarnej ceramiki 
high-tech. Znajdziemy w niej także zegarek Edox 
Class 1 Chronoff shore Big Date z ceramicznym 
pierścieniem. Drugą kategorię  reprezentują m.in. 
zegarki Versace o niepowtarzalnym, charakte-
rystycznym dla marki wzornictwie, których za-
równo koperty, jak i bransolety wykonane zostały 
z ceramiki oraz niezwykle atrakcyjne zegarki 
Jacques Lemans z kolekcji Classic, w których wyko-
rzystano ceramikę oraz stal.

CERAMIKA HIGH-TECH

Są materiały, których 
obecność w sztuce jubi-

lerskiej i zegarmistrzow-
skiej jest dla każdego 

oczywista, ich wykorzy-
stanie funkcjonuje 

w powszechnej świado-
mości jako typowe, wręcz 

tradycyjne – złoto, sre-
bro, platyna, tytan, stal. 
Są również te mniej zna-
ne, mogące uchodzić za 

przynajmniej egzotyczne. 
Należy do nich z pew-

nością high-tech cera-
mic – technologicznie 

zaawansowana ceramika, 
ostatnio bardzo zyskują-

ca na popularności. 

Guy Laroche
Kolczyki
wzór 179.116, brylanty 24 szt. 
– 0,21 ct, ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 690 zł
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Prezentowane zegarki są dostępne w Apart.

Guy Laroche
Marka znana na całym świecie od wielu lat. Jej hi-
storia sięga 1957 roku, kiedy to powstał dom mody 
Guy Laroche. Przez lata brand ten kojarzony był 
tylko i wyłącznie z francuskim haute couture, czy-
li krawiectwem najwyższej rangi, wyróżniającym 
się elegancją, oryginalnością, fi nezją, wysokiej 
jakości tkaninami i dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. Bardzo duży rozgłos przyniosły marce 
perfumy, znane obecnie na wszystkich kontynen-
tach: dla pań „Fidji”, dla panów „Drakkar Noir”. 
Guy Laroche zmarł w 1989 roku, ale jego mar-
ka przetrwała. Stopniowo do odzieży zaczęły do-
łączać różne akcesoria skórzane oraz okulary. 
W 2001 roku miała miejsce premiera biżuterii, któ-
rej sukces zachęcił designerów do zastosowania in-
nowacji. W rezultacie, w 2009 roku wprowadzono 
kolekcję Ceramic Line, w której połączono ceramikę 
oraz diamenty oprawione w 18-karatowe białe złoto.
Biżuteria Guy Laroche dostępna jest w ponad 
600 salonach jubilerskich na całym świecie; inspi-
rowana jest modą, jej przebogatą historią i wspa-
niałą tradycją. Słynie z wysokiej jakości wyrobów. 
Dwa razy w roku kolekcje uzupełnianie są o nowe 
wzory zaprojektowane przez francuskich designe-
rów. Jest charakterystyczna i stylowa, jej wyróż -
niki: geometryczne kształty, uporządkowane linie 
i doskonałe proporcje. Guy Laroche to zmysłowe 
i nowoczesne wzornictwo z dedykacją dla kobiety 
nowoczesnej.

Ceramika wykorzystywana w biżuterii Guy Laroche 
to oryginalny materiał opracowany przy wykorzysta-
niu innowacyjnych technologii. Do jej wytworzenia 
wykorzystano cyrkon, itr oraz inne sproszkowane 
tlenki mineralne, a także specjalne pigmenty, które 
zostały wypalone w ekstremalnie wysokiej tempera-
turze (ponad 1500°C). W efekcie tego otrzymano su-
perwytrzymały materiał o twardość 9 w skali Mohsa 
(jedynie diament jest twardszy), o bardzo silnym po-
łysku, idealnie gładki w dotyku, hipoalergiczny, wy-
godny w noszeniu (przyjmuje temperaturę ciała).
Apart ma wyłączność na sprzedaż biżuterii Guy 
Laroche w Polsce.
Więcej produktów Guy Laroche na stronach 34-35.

Jacques Lemans
1-1582B, zegarek damski, koperta i bransoleta 
ceramiczna, mechanizm kwarcowy, szkło 
szafi rowe, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 220 zł

Jacques Lemans
1-1580E, zegarek męski, koperta i bransoleta 
ceramiczna, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafi rowe, wodo-
szczelność do 50 m. Cena od 1 710 zł

Edox Class 1 
chronoffshore Big Date
10020 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
ceramiczny pierścień, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, szkło szafi rowe 
antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 4 830 zł

Guy Laroche
Kolczyki
wzór 179.114, brylanty 20 szt.
– 0,14 ct, ceramika, złoto pr. 750
Cena od 3 890 zł
.

Guy Laroche
Pierścionek
wzór 179.117, brylanty 10 szt.
– 0,10 ct, ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 290 zł

Guy Laroche
Naszyjnik
wzór 179.114, brylanty 12 szt.
– 0,10 ct, ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 690 zł
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KolczykiKolczyki
wzór 170.106, diamentywzór 170.106, diamenty
26 szt. – 1,99 ct, 26 szt. – 1,99 ct, 
złoto pr. 585. złoto pr. 585. 
Cena od 19 990 złCena od 19 990 zł

PierścionekPierścionek
wzór 103.302, diamentywzór 103.302, diamenty
53 szt. – 1,11 ct, 53 szt. – 1,11 ct, 
złoto pr. 585. złoto pr. 585. 
Cena od  8 990 złCena od  8 990 zł

BransoletaBransoleta
wzór 170.104, diamentywzór 170.104, diamenty
114 szt. – 5,77 ct, 114 szt. – 5,77 ct, 
złoto pr. 585. złoto pr. 585. 
Cena od  43 990 złCena od  43 990 zł



D i a m e n t y
L u k s u s ,  s z y k ,  e l e g a n c j a 

– słowa od wieków kojarzone z Pa r y ż e m . 
W z a c h w y c a j ą c e j  paryskiej scenografii 

najokazalej l ś n i  s y m b o l  m i ł o ś c i , 
doskonałości, wytworności – d i a m e n t . 

Niewysłowione ich piękno zrodziło się 
z  u c z u ć . Z pasji i pożądania. 

Paryż i diamenty. M o n  A m o u r .



Diamenty

Pierścionek
wzór 179.103, brylanty 
6 szt. – 0,04 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 179.101, brylanty 
4 szt. – 0,03 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 179.102, brylanty 
11 szt. – 0,05 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 2 090 zł

Bransoleta
wzór 179.103, brylanty 
7 szt. – 0,09 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 5 190 zł
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Kolczyki
wzór 179.105, brylanty 
8 szt. – 0,05 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 4 490 zł

Naszyjnik
wzór 179.100, brylanty 
5 szt. – 0,03 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 4 290 zł

Pierścionek
wzór 179.106, brylanty 
12 szt. – 0,08 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 179.107, brylanty 
42 szt. – 0,52 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 9 390 zł

Pierścionek
wzór 179.104, brylanty 
20 szt. – 0,16 ct, ceramika, 
złoto pr. 750. 
Cena od 6 890 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 115.130, brylanty 
84 szt. – 0,41 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 190 zł

Zawieszka
wzór 115.130, brylanty 
42 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 115.130, brylanty 
58 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 190 zł

Pierścionek
wzór 103.212, diamenty 
52 szt. – 0,21 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 103.186, diamenty 
50 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 103.226, brylanty 
127 szt. – 0,54 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 590 zł

C z a r n y  d i a m e n t
– głęboki i przejmujący,

kontrastuje z b i a ł ą  o p r a w ą
jak d z i e ń  z  n o c ą .

M a r i a ż z j a w i s k o w e j
oryginalności z nowoczesnym,

w y w a ż o n y m  s z y k i e m .
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Kolczyki
wzór 160.166, diamenty 
36 szt. – 0,10 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 989 zł

Kolczyki
wzór 160.168, diamenty 
114 szt. – 0,33 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 890 zł

Kolczyki
wzór 160.169, diamenty 
142 szt. – 0,50 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 990 zł

Kolczyki
wzór 160.167, diamenty 
84 szt. – 0,25 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 349 zł

Pierścionek
wzór 103.198, diamenty 
79 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 103.198, diamenty 
79 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 103.198, diamenty 
79 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 590 zł
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Pierścionek
wzór 103.194, brylanty 
42 szt. – 0,29 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 390 zł

Pierścionek
wzór 103.192, brylanty 
59 szt. – 0,47 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 4 890 zł

Bransoleta
wzór 103.193, brylanty 
367 szt. – 5,25 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 39 990 zł

Bransoleta
wzór 103.192, brylanty 
149 szt. – 1,44 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 16 990 zł
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Pierścionek
wzór 103.286, diamenty
(princessa, brylanty) 
33 szt. – 0,29 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 790 zł

Pierścionek
wzór 103.229, brylanty 
129 szt. – 0,92 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 103.248, diamenty
(princessa, brylanty) 
131 szt. – 0,79 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 8 390 zł

Pierścionek
wzór 103.249, brylanty 
150 szt. – 0,87 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 9 490 zł

Pierścionek
wzór 103.285, brylanty 
33 szt. – 0,23 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 090 zł
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Zawieszka
wzór 103.200, brylanty 
30 szt. – 0,16 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 103.241, brylanty 
26 szt. – 0,24 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 139 zł

Pierścionek
wzór 103.200, brylanty 
44 szt. – 0,19 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 103.201, brylanty 
34 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 790 zł

Kolczyki
wzór 103.200, brylanty 
66 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 890 zł
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Pierścionek
wzór 103.202, brylanty 
20 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 103.242, brylanty
10 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 129 zł

Pierścionek
wzór 103.246, brylanty 
10 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 490 zł

Bransoleta
wzór 103.197, brylanty 
130 szt. – 1,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 8 990 zł

Pierścionek
wzór 103.243, brylanty 
10 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 139 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 115.120, brylanty
76 szt. – 0,29 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 4 890 zł

Zawieszka
wzór 115.120, brylanty
38 szt. – 0,17 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 115.120, brylanty
54 szt. – 0,30 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 4 790 zł

Bransoleta
wzór 115.120, brylanty 
126 szt. – 0,93 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 15 990 zł
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Pierścionek
wzór 103.297, brylanty 
18 szt. – 0,09 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 115.134, brylanty 
21 szt. – 0,11 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 5 290 zł

Pierścionek
wzór 103.295, diamenty
(bagiety, brylanty) 
62 szt. – 0,22 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 105.228, diamenty 
46 szt. – 0,12 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 105.230, diamenty 
100 szt. – 0,22 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 790 zł
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Kolczyki
wzór 170.105, diamenty
10 szt. – 0,88 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 8 990 zł 

Pierścionek
wzór 100.384, brylanty
28 szt. – 0,70 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 10 990 zł

Bransoleta
wzór 103.255, diamenty
416 szt. – 1,38 ct, szafi ry,
złoto pr. 585.
Cena od 17 990 zł

Bransoleta
wzór 105.204, diamenty
365 szt. – 1,02 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 7 490 zł

Bransoleta
wzór 103.236, brylanty
90 szt. – 2,50 ct, szafi ry,
złoto pr. 585.
Cena od 36 990 zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 103.155, brylanty 
12 szt. – 0,09 ct, szafi r, 
złoto pr. 585. 
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 103.155, brylanty 
24 szt. – 0,13 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór 116.129, brylanty 
16 szt. – 0,15 ct, szafi ry, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 103.155, brylanty 
12 szt. – 0,09 ct, szafi r, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 549 zł

Pierścionek
wzór 909, brylanty 
20 szt. – 0,09 ct, szafi r, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł
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Pierścionek
wzór 103.222, brylanty 
18 szt. – 0,07 ct, tanzanit, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 103.224, brylanty 
39 szt. – 0,12 ct, tanzanit, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 103.209, brylanty 
30 szt. – 0,13 ct, tanzanit, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 103.210, brylanty
54 szt. – 0,19 ct, tanzanit, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 490 zł

Zawieszka
wzór 103.224, brylanty 
27 szt. – 0,07 ct, tanzanit, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 103.224, brylanty 
42 szt. – 0,11 ct, tanzanity, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 290 zł

T a n z a n i t  – cuudowny kamień,
znaleziony jak dotąd w y ł ą c z n i e

w j e d n y m  miejscu na świecie 
– u podnóża K i l i m a n d ż a r o .

Symbolizuje n i e s k a z i t e l n o ś ć
i w y t w o r n ą  e l e g a n c j ę .
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Kolczyki
wzór 103.225, diamenty 
98 szt. – 0,33 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 390 zł

Kolczyki
wzór 103.267, diamenty
34 szt. – 0,11 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 290 zł

Zawieszka
wzór 103.267, diamenty
16 szt. – 0,08 ct, topaz, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 590 zł

Zawieszka
wzór 103.225, diamenty 
58 szt. – 0,19 ct, topaz, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 109.222, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór 109.217, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór 109.222, 
diament – 0,005 ct, 
topaz, złoto pr. 585. 
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór 109.217, 
diament – 0,005 ct, 
topaz, złoto pr. 585. 
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.224, diamenty 
3 szt. – 0,01 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór 109.226, 
diament – 0,004 ct, 
topaz, złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 103.184, diamenty 
60 szt. – 0,14 ct, ametysty, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 190 zł

Kolczyki
wzór 109.218, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, ametysty, 
złoto pr. 585. 
Cena od 469 zł

Zawieszka
wzór 109.218, 
diament – 0,005 ct, 
ametyst, złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 103.184, diamenty 
44 szt. – 0,13 ct, ametyst, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 103.184, diamenty 
70 szt. – 0,21 ct, ametyst, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 090 zł

nek
, diamenty
ct, ametyst,

0 zł
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Kolczyki
wzór 109.220, diamenty 
4 szt. – 0,02 ct, ametysty, 
złoto pr. 585. 
Cena od 469 zł

Zawieszka
wzór 109.220, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, ametyst, 
złoto pr. 585. 
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór 109.227, diamenty 
2 szt. – 0,008 ct, cytryn, 
złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 103.259, diamenty 
9 szt. – 0,02 ct, cytryn, 
złoto pr. 585. 
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 109.225, 
diament – 0,004 ct, 
cytryn, złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 103.260, diamenty 
15 szt. – 0,05 ct, topaz, 
złoto pr. 585. 
Cena od 989 zł
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DiamentyDiamenty

Kolczyki
wzór 103.268, diamenty 
26 szt. – 0,07 ct, cytryny, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Kolczyki
wzór 109.151, diamenty 
2 szt. – 0,008 ct, cytryny, 
złoto pr. 585. 
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór 109.221, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, cytryny, 
złoto pr. 585. 
Cena od 599 zł

Zawieszka
wzór 103.268, diamenty 
15 szt. – 0,06 ct, cytryn, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Zawieszka
wzór 109.151, 
diament – 0,004 ct, 
cytryn, złoto pr. 585. 
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.221, 
diament – 0,005 ct, 
cytryn, złoto pr. 585. 
Cena od 459 zł
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Kolczyki
wzór 103.205, diamenty 
22 szt. – 0,07 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 109.216, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 585. 
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór 103.300, diamenty 
6 szt. – 0,03 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Zawieszka
wzór 103.300, diamenty 
5 szt. – 0,02 ct, kwarc 
dymny, złoto pr. 585. 
Cena od 779 zł

Zawieszka
wzór 109.216, 
diament – 0,005 ct, kwarc 
dymny, złoto pr. 585. 
Cena od 319 zł

Zawieszka
wzór 103.205, diamenty 
18 szt. – 0,05 ct, kwarc 
dymny, złoto pr. 585. 
Cena od 729 zł

K w a r c  dymny przyodzianyz dzi
w d i a m e n t y i  b i a ł e  z ł o t o

 prezentuje się wyśmienicie.
 Jest n i e w ą t p l i w i e  s t y l o w y ,

 a przy tym d y s k r e t n y
i  s t o n o w a n y .
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DiamentyDiamenty

Naszyjnik
wzór 176.104, brylanty 
29 szt. – 0,29 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 49 990 zł

Bransoleta
wzór 176.104, brylanty 
40 szt. – 0,42 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 25 990 zł
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Kolczyki
wzór 176.103, brylanty 
16 szt. – 0,16 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 11 990 zł

Kolczyki
wzór 176.104, brylanty 
12 szt. – 0,12 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 10 990 zł

Zawieszka
wzór 176.103, brylanty 
8 szt. – 0,08 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 8 990 zł

Pierścionek
wzór 176.104, brylanty 
6 szt. – 0,09 ct, kwarce 
dymne, złoto pr. 750. 
Cena od 10 990 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.204, diamenty 
171 szt. – 0,44 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 6 790 zł

Bransoleta
wzór 103.204, diamenty 
64 szt. – 0,19 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 2 990 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.315, diamenty 
11 szt. – 0,08 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór 103.204, diamenty 
171 szt. – 0,44 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 6 790 zł

Bransoleta
wzór 103.204, diamenty 
64 szt. – 0,19 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 2 990 zł

58 Apart  Zima  2011 | 2012



Kolczyki
wzór 117.166, brylanty 
2 szt. – 0,04 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 109.195, diamenty 
4 szt. – 0,02 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 489 zł

Zawieszka
wzór 103.298, diamenty 
23 szt. – 0,07 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585. 
Cena od 939 zł

Zawieszka
wzór 117.166, 
brylant – 0,03 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585. 
Cena od 779 zł

Zawieszka
wzór 109.195, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585. 
Cena od 369 zł

Pierścionek
wzór 103.299, diamenty 
40 szt. – 0,12 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585. 
Cena od 1 590 zł

Kolczyki
rylanty 
perły

o pr. 5585. 
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Diamenty

Kolczyki
wzór 117.169, brylanty 
18 szt. – 0,11 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Kolczyki
wzór 105.231, diamenty 
38 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór 118.153, diamenty 
11 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 439 zł

Zawieszka
wzór 101.153, diamenty 
6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 279 zł

Wzór dostępny również 
w białym złocie.

Zawieszka
wzór 118.154, diamenty 
7 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór 117.170, diamenty 
13 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 090 zł
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Naszyjnik
wzór 103.208, diamenty 
110 szt. – 0,32 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 7 390 zł

Naszyjnik
wzór 103.240, diamenty 
54 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 990 zł

Bransoleta
wzór 105.245, diamenty 
308 szt. – 0,70 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 5 190 zł

Bransoleta
wzór 105.215, diamenty 
460 szt. – 1,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 7 290 zł

Bransoleta
wzór 109.149, diamenty 
48 szt. – 0,19 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 990 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 101.151, 
brylant – 0,08 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 059 zł

Pierścionek
wzór 151.101, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 101.150, 
brylant – 0,16 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 127.119, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 127.128, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 959 zł
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Pierścionek
wzór 117.139, 
brylant – 0,08 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 117.168, brylanty 
3 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 101.161, brylanty 
3 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 929 zł

Pierścionek
wzór 101.156, brylanty 
2 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 049 zł

Pierścionek
wzór 101.160, brylanty 
3 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 219 zł

Pierścionek
wzór 101.155, brylanty 
3 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 259 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 103.303, diamenty
122 szt. – 1,45 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 9 990 zł

Naszyjnik
wzór 170.102, diamenty
168 szt. - 3,89 ct,
złoto pr. 585. 
Cena od  35 990 zł

Pierścionek
wzór 160.114, diamenty
76 szt. - 1,00 ct,
złoto pr. 585. 
Cena od  6 990 zł

Bransoleta
wzór 170.103, diamenty
444 szt. - 3,32 ct,
złoto pr. 585. 
Cena od  27 990 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 109.223, diamenty 
26 szt. – 0,37 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 3 390 zł

Wzór dostępny również 
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 173.110, diamenty 
21 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 349 zł

Pierścionek
wzór 118.141, brylanty 
8 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 118.140, brylanty 
7 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 699 zł
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Pierścionek
wzór 161.131, brylanty 
19 szt. – 0,26 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 161.146, brylanty 
31 szt. – 0,34 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 161.134, brylanty 
37 szt. – 0,26 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 161.133, brylanty 
37 szt. – 0,25 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 429 zł

Pierścionek
wzór 167.116, brylanty 
9 szt. – 0,17 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 167.115, diamenty 
25 szt. – 0,14 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 167.121, brylanty 
25 szt. – 0,19 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 859 zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 105.237, diamenty 
57 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 239 zł

Kolczyki
wzór 105.237, diamenty 
56 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 105.237, diamenty 
87 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 929 zł

Pierścionek
wzór 160.109, diamenty 
80 szt. – 0,25 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 959 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty 
40 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 290 zł

68 Apart  Zima  2011 | 2012



Kolczyki
wzór 109.200, diamenty 
26 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 290 zł

Kolczyki
wzór 101.158, diamenty 
8 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór 101.157, diamenty 
18 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 539 zł

Zawieszka
wzór 109.200, diamenty 
17 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 979 zł

Pierścionek
wzór 109.200, diamenty 
17 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 390 zł
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Kolczyki 
wzór AP23-0971, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 309 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0728, 
złoto pr. 585.
Cena od 9 329 zł

Z ł o t o
Jak m u ś n i ę c i e  słonecznego promienia 

w mroźny dzień, złoto r o z ś w i e t l a 
i  r o z g r z e w a  swoim blaskiem. 
Przybiera f a n t a z y j n e  f o r m y , 

kusi a ż u r o w y m i  s p l o t a m i  i precyzyjną 
strukturą. Naturalny c z a r  k r u s z c u 
zaklęty w przejrzyste, c z y s t e  f o r m y 

n o w o c z e s n e g o  w z o r n i c t w a . 
Otuli s z l a c h e t n y m  ciepłem barwy 

i pięknem klasycznej e l e g a n c j i .





Kolczyki
wzór AP23-0970, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 444 zł

Kolczyki
wzór AP28-0548, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 249 zł

Zawieszka
wzór AP03-0913, 
złoto pr. 585. 
Cena od 884 zł

Zawieszka
wzór AP03-0914, 
złoto pr. 585. 
Cena od 639 zł
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Kolczyki Kolczyki 
wzór AP02-0102, wzór AP02-0102, 

złoto pr. 585.złoto pr. 585.
Cena od 1 419 złCena od 1 419 zł

NaszyjnikNaszyjnik
wzór AP06-0723, wzór AP06-0723, 

złoto pr. 585.złoto pr. 585.
Cena od 1 199 złCena od 1 199 zł
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Naszyjnik
wzór AP06-0731, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 1 139 zł

Zawieszka
wzór AP03-0930, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 149 zł

ka
0930, 
ane pr. 585.
9 zł

Kolczyki
wzór AP42-0062, 
złoto pr. 585. 
Cena od 424 zł

Kolczyki
wzór AP23-0869, 
złoto pr. 585. 
Cena od 409 zł

Zawieszka
wzór AP03-0827, 
złoto pr. 585. 
Cena od 404 zł

2,
Kolczyki
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Kolczyki
wzór AP42-0047, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór AP42-0053, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 569 zł

Zawieszka
wzór AP04-621, cyrkonia, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 829 zł

Zawieszka
wzór AP03-0935, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 219 zł

K
wz
zło
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Kolczyki
wzór AP42-0037, 

złoto pr. 333. 
Cena od 234 zł

Bransoleta
wzór AP05-0875, 

złoto pr. 585. 
Cena od 1 834 zł

Bransoleta
wzór AP05-0874, 

złoto pr, 585. 
Cena od 3 479 zł
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Kolczyki
wzór AP28-0550, 
złoto pr. 333. 
Cena od 184 zł

Kolczyki
wzór AP23-0804, 
złoto pr. 333. 
Cena od 254 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Kolczyki
wzór AP23-0806, 
złoto pr. 333. 
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP83-003, 
złoto pr. 333. 
Cena od 229 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Kolczyki
wzór AP42-0070, 
złoto pr. 585. 
Cena od 529 zł

Zawieszka
wzór AP03-0938, 
złoto pr. 585. 
Cena od 189 zł
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Kolczyki
wzór AP42-0045, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 529 zł

Kolczyki
wzór AP42-0052, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 519 zł

Zawieszka
wzór AP03-0933, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP03-0885, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 294 zł

Zawieszka
wzór AP03-0932, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór AP01-0507, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 779 zł
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Kolczyki
wzór AP42-0065, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP32-662, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 279 zł

Zawieszka
wzór AP26-0116,
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór AP26-0117, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP03-0887, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 426 zł
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Kolczyki
wzór AP42-0055, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 644 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0730, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 2 939 zł

Bransoleta
wzór AP05-0880, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 1 069 zł
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Naszyjnik 
wzór AP07-294, 
złoto pr. 585.
Cena od 8 109 zł

Bransoleta
wzór AP06-383, 
złoto pr. 585. 
Cena od 5 249 zł

Pierścionek
wzór AP01-174, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 189 zł

Pierścionek
wzór AP01-0504, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 359 zł
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Zawieszka
wzór Z-236, cyrkonia, 
złoto pr. 333. 
Cena od 119 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Kolczyki
wzór AP42-0046, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 639 zł

Kolczyki
wzór K-274, cyrkonie, 
złoto pr. 333. 
Cena od 204 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Kolczyki
wzór K-149, cyrkonie, 
złoto pr. 333. 
Cena od 199 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Zawieszka
wzór AP03-0929, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 249 zł

Zawieszka
wzór Z-88, cyrkonia, 
złoto pr. 333. 
Cena od 109 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.
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Zawieszka
wzór AP26-0110, dwustronna, 
białe i czarne cyrkonie, 
złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP26-0109, dwustronna, 
białe i czarne cyrkonie, 
złoto pr. 585. 
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór P-785, cyrkonie, 
złoto pr. 333. 
Cena od 259 zł

Wzór dostępny również 
w złocie pr. 585.

Pierścionek
wzór P-794, cyrkonie, 
złoto pr. 585. 
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór P-789, cyrkonie, 
złoto pr. 585. 
Cena od 379 zł
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Kolczyki Kolczyki 
wzór AP23-0965, wzór AP23-0965, 
złoto pr. 585.złoto pr. 585.
Cena od 509 złCena od 509 zł

NaszyjnikNaszyjnik
wzór AP06-0726, wzór AP06-0726, 
złoto pr. 585.złoto pr. 585.
Cena od 1 599 złCena od 1 599 zł
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Kolczyki
wzór AP28-0539, 
złoto pr. 585. 
Cena od 569 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0720, 
złoto pr. 585. 
Cena od 679 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0724, 
złoto pr. 585. 
Cena od 629 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0722, 
złoto pr. 585. 
Cena od 599 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0721, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 299 zł

Bransoleta
wzór AP05-0876, 
złoto pr. 585. 
Cena od 569 zł
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Pierścionek
wzór P-791, ametyst, 

złoto pr. 585. 
Cena od 459 zł

Pierścionek
wzór P-791, cyrkonia, 

złoto pr. 585. 
Cena od 439 zł

Pierścionek
wzór P-796, cyrkonie, 

złoto pr. 333. 
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór P-791, szafi r, 

złoto pr. 585. 
Cena od 429 zł

Pierścionek
wzór P-796, ametyst, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór P-791, rubin, 

złoto pr. 585. 
Cena od 409 zł
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Kolczyki
wzór K-395, szmaragdy, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 564 zł Kolczyki

wzór K-395, szafi ry, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 584 zł

Zawieszka
wzór Z-396, szmaragd, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 264 zł

Zawieszka
wzór Z-396, szafi r, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 274 zł

Pierścionek
wzór P-792, topaz, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 449 zł

Pierścionek
wzór P-792, szafi r, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór P-792, rubin, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 495 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3672, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 1 714 zł

Kolczyki
wzór AP46-4351, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP35-3623, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 684 zł

S r e b r o
Nim skrzące płatki śniegu rozświetlą 

i na nowo w y r z e ź b i ą  ś w i a t , 
srebro rozbłyśnie chłodnym blaskiem. 

K r y s z t a ł k i  c y r k o n i i  zalśnią, 
uwiodą czarem ponadczasowego 

połączenia c z e r n i  i  b i e l i , ożywią 
kroplą koloru. Chłód ukoi c i e p ł o 

b u r s z t y n u  i satynowa gładkość p e r e ł. 
Srebro zaczaruje, jak l i r y c z n y 

u r o k  dawnych b a ś n i. 



Kolczyki
wzór AP46-4227, 
cyrkonie, kamień jubilerski, 
srebro rodowane. 
Cena od 84 zł

Kolczyki
wzór AP46-3958, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP04-5023, 
cyrkonie, kamień jubilerski, 
srebro rodowane. 
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP04-5568, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 229 zł
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Srebro



Naszyjnik
wzór AP07-3737, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 1 384 zł

Bransoleta
wzór AP35-3807, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 689 zł

Broszka
wzór AP36-0133, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 624 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3670, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 829 zł

Bransoleta
wzór AP35-3620, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 399 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3871, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 849 zł

Bransoleta
wzór AP35-3806, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 359 zł

Broszka
wzór AP110-0009, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 299 zł
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KolczykiKolczyki
wzór AP46-4361, wzór AP46-4361, 
cyrkonie, srebro rodowane. cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 499 złCena od 499 zł
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Srebro



Zawieszka
wzór AP04-7137, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 134 zł

Zawieszka
wzór AP04-7143, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP32-3669, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP46-4406, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 199 zł

Zawieszka
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Kolczyki
wzór AP46-4321, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 214 zł

Kolczyki
wzór AP32-3385, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór AP46-3916, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP04-5554, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP04-6994, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 459 zł

Zawieszka
wzór AP04-5459, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 229 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4354, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 499 zł
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Srebro

Kolczyki
wzór AP46-4333, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP03-944, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 479 zł

Zawieszka
wzór AP04-6731, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP04-4113, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 384 zł

Broszka
wzór AP05-0579, 
cyrkonie, perła sztuczna, 
srebro rodowane. 
Cena od 569 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4356, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP46-4360, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP46-4468, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór AP04-6996, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3748, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 359 zł

99www.apart.pl



Bransoleta
wzór AP35-3128, 
srebro rodowane. 
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP35-3817, 
kwarc, srebro rodowane. 
Cena od 849 zł

Bransoleta
wzór AP35-3818, 
srebro rodowane. 
Cena od 569 zł

Srebro
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KolczykiKolczyki
wzór AP32-3378, wzór AP32-3378, 
cyrkonie, srebro rodowane. cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 399 złCena od 399 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-3771, wzór AP01-3771, 
cyrkonie, srebro rodowane. cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 299 złCena od 299 zł

ZawieszkaZawieszka
wzór AP04-7120, wzór AP04-7120, 
cyrkonie, srebro rodowane. cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 264 złCena od 264 zł

BransoletaBransoleta
wzór AP35-3125, wzór AP35-3125, 
cyrkonie, srebro rodowane. cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 1 199 złCena od 1 199 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4052, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór AP07-2989, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 759 zł

Bransoleta
wzór AP35-2728, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 419 zł

Srebro
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Naszyjnik
wzór AP07-3869, 

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 1 519 zł

Pierścionek
wzór AP01-4144, 

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP35-3808, 

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 549 zł
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NaszyjnikNaszyjnik
wzór AP07-3749, cyrkonie, wzór AP07-3749, cyrkonie, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 3 999 złCena od 3 999 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-2785, cyrkonie, wzór AP01-2785, cyrkonie, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 179 złCena od 179 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-2359, cyrkonie, wzór AP01-2359, cyrkonie, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 89 złCena od 89 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-2353, cyrkonie, wzór AP01-2353, cyrkonie, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 224 złCena od 224 zł

SrebroSrebro
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Kolczyki
wzór AP32-3502, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP46-4358, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP04-5808, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP04-6999, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP46-3941, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP46-3940, 
srebro rodowane. 
Cena od 114 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-4013, 
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 599 zł

Bransoleta
wzór AP35-4436, 
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 889 zł

Pierścionek
wzór AP01-3934, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP01-2359, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

SrebroSrebro
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Naszyjnik
wzór AP07-4008, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 1 699 zł

Bransoleta
wzór AP35-4396, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 889 zł
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Srebroro

Naszyjnik
wzór AP07-4009, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 399 zł
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Bransoleta
wzór AP35-4397, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 299 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3740, cyrkonie, 
korund syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP46-4399, cyrkonie, 
korund syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 329 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4455, cyrkonie, 
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.  
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP46-3980, cyrkonie, 
korund syntetyczny, 
srebro rodowane.  
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP04-7239, cyrkonie, 
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.  
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP04-5576, cyrkonie, 
korund syntetyczny, 
srebro rodowane.  
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP01-4185, cyrkonie, 
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP01-3825, cyrkonie, 
korund syntetyczny, 
srebro rodowane.  
Cena od 129 zł
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Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4163, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 184 zł

Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4157, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 239 zł

Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4158, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 199 zł

Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4164, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 189 zł

Srebro

Pierścionek
wzór AP01-4155, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 199 zł
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Pierścionki 3 szt.
Cena od 327 zł

Pierścionki 3 szt.
Cena od 327 zł

L e k k i , czy masywny? 
J e d n o b a r w n y , 

czy multikolor? Noś, j a k 
c h c e s z  i dowolnie 

zmieniaj, wszak k o b i e t a 
z m i e n n ą  j e s t !

Pierścionki 6 szt.
Cena od 654 zł

Pierścionek (fioletowy)
wzór AP01-4175, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł 

Pierścionek (biały)
wzór AP01-4092, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Pierścionek (czarny)
wzór AP01-4178, spinel 
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Pierścionek (niebieski)
wzór AP01-4177, spinel 
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Pierścionek (różowy)
wzór AP01-4176, korund 
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Pierścionek (peridot)
wzór AP01-4098, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł
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Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4161, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 289 zł

Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4162, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 269 zł

Pierścionki
komplet 3 szt.
wzór AP01-4166, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 259 zł

Srebro

Trzy p i e r ś c i o n k i
składają się na j e d e n .

Efekt s z e r o k i e j  szyny
przy lekkim i niewymuszonym

ułożeniu na palcu. 
P o z w ó l  s o b i e  na trochę 

s w o b o d y !
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Kolczyki
wzór AP32-3358, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 159 zł 

Naszyjnik
wzór AP07-3351, cyrkonie, 
rzemień, srebro rodowane. 
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP120-1263, cyrkonie, 
skóra, srebro rodowane. 
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP35-3840, cyrkonie, 
rzemień, srebro rodowane. 
Cena od 349 zł
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KolczykiKolczyki
wzór AP46-4413, wzór AP46-4413, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 244 złCena od 244 zł

ZawieszkaZawieszka
wzór AP04-7155, wzór AP04-7155, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 264 złCena od 264 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-3682,wzór AP01-3682,
cyrkonie, srebro cyrkonie, srebro 
rodowane. rodowane. 
Cena od 229 złCena od 229 zł

SrebroSrebro
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Kolczyki
wzór AP46-4409, 
srebro rodowane. 
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP04-7303, 
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP01-3795, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP35-2689, 
srebro rodowane. 
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP35-3124, 
srebro rodowane. 
Cena od 499 zł

Broszko-Zawieszka
wzór AP36-0134, 
srebro rodowane. 
Cena od 259 zł

117www.apart.pl



Kolczyki
wzór AP53-3764, kryształy, 
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP53-3588, kryształy, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP46-4251, 
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP53-3848, kryształy, 
srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP46-3905, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Srebro
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KolczykiKolczyki
wzór AP46-3909, wzór AP46-3909, 
srebro rodowane.srebro rodowane.
Cena od 129 złCena od 129 zł
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Kolczyki
wzór AP53-3660, 
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP04-5255, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Srebro

Kolczyki
wzór AP46-3988, 
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP04-5238, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Pierścionek
wzór AP01-4002, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Pierścionek
wzór AP01-3750, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 174 zł

Pierścionek
wzór AP01-3742, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP01-3740, 
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 219 zł
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KolczykiKolczyki
wzór AP53-0275, wzór AP53-0275, 
perły hodowane, perły hodowane, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 44 zł Cena od 44 zł 

NaszyjnikNaszyjnik
wzór AP07-3026, wzór AP07-3026, 
perły hodowane, perły hodowane, 
srebro rodowane. srebro rodowane. 
Cena od 499 złCena od 499 zł

PierścionekPierścionek
wzór AP01-3484, wzór AP01-3484, 
cyrkonie, perła cyrkonie, perła 
hodowana, srebro hodowana, srebro 
rodowane. rodowane. 
Cena od 89 złCena od 89 zł

SrebroSrebro
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Naszyjnik
wzór AP07-3381, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP35-3321, 
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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Kolczyki
wzór AP32-3620, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3618, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 489 zł

Bransoleta
wzór AP35-3452, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 299 zł

Srebro
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Kolczyki
wzór AP53-3787, cyrkonie,
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3001, cyrkonie, 
perła hodowana, 
srebro rodowane. 
Cena od 229 zł

Broszka
wzór AP05-464, 
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane. 
Cena od 124 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP07-3433, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 179 zł

Srebro

126 Apart  Zima  2011 | 2012



Naszyjnik
wzór AP07-3427, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 299 zł

127www.apart.pl



Kolczyki
wzór AP03-1237, cyrkonie, 
srebro oksydowane. 
Cena od 389 zł

Pierścionek
wzór AP01-4254, cyrkonie, 
srebro oksydowane. 
Cena od 384 zł

Srebro
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Kolczyki
wzór AP120-1660, 
cyrkonie, srebro 
oksydowane. 
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP120-1659, 
cyrkonie, srebro 
oksydowane. 
Cena od 554 zł

Pierścionek
wzór AP120-1821, 
cyrkonie, srebro 
oksydowane. 
Cena od 419 zł
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KolczykiKolczyki
wzór AP120-1912, wzór AP120-1912, 
bursztyn, mosiądz. bursztyn, mosiądz. 
Cena od 154 złCena od 154 zł

NaszyjnikNaszyjnik
wzór AP120-1911, wzór AP120-1911, 
bursztyn, rzemień, bursztyn, rzemień, 
mosiądz. mosiądz. 
Cena od 419 złCena od 419 zł

BransoletaBransoleta
wzór AP120-1910, wzór AP120-1910, 
bursztyn, mosiądz. bursztyn, mosiądz. 
Cena od 349 złCena od 349 zł

SrebroSrebro
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Naszyjnik
wzór AP120-1914, 
cyrkonie, rzemień, mosiądz. 
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP120-1913, 
cyrkonie, bursztyn, 
kryształ, rzemień, mosiądz. 
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP120-1915, 
cyrkonie, rzemień, mosiądz. 
Cena od 289 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4139, bursztyn, 
srebro rodowane. 
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór AP04-5921, bursztyn, 
srebro rodowane. 
Cena od 174 zł

Srebro

Pierścionek
wzór AP01-3941, bursztyn, 
srebro rodowane. 
Cena od 134 zł
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Kolczyki
wzór AP120-1345, 
bursztyn, srebro rodowane. 
Cena od 124 zł

Kolczyki
wzór AP120-1342, 
bursztyn, srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP120-1349, 
bursztyn, srebro rodowane. 
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP120-1347, 
bursztyn, srebro rodowane. 
Cena od 39 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3793, 
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 689 zł

Bransoleta
wzór AP35-3955, 
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 429 zł

Srebro

134 Apart  Zima  2011 | 2012



Naszyjnik
wzór AP07-3790, sznurek, 
srebro rodowane. 
Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór AP120-1861, sznurek, 
srebro rodowane. 
Cena od 569 zł

Bransoleta
wzór AP35-3953, sznurek, 
srebro rodowane. 
Cena od 379 zł

Bransoleta
wzór AP120-1863, sznurek, 
srebro rodowane. 
Cena od 369 zł
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Bransoleta
wzór AP35-3485, cyrkonie,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransosoleta
wzór AP3535-3490, cyrkonie,
rzemień, srrebro rodowane.
Cena od 15959 zł

Bransoleta
wzór AP35-3494, cyrkonie, 
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Bransoleta
wzór AP35-3481, cyAP35-3481, cyrkonie, 
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

J e d n o  spojrzenie
na l e k k ą  b r a n s o l e t ę
przywoła c i e p ł e myśli,

które r o z g r z e j ą  s e r c e
i rozpromienią twarz

u ś m i e c h e m .
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Bransolleta
wzór AP35-3405, cyrkonie,
sznurek, sreebro rodowane.
Cena od 1299 zł

BransoletaBransoleta
wzór AP35-3565, cyrkonia,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Bransoleta
wzór AP35-3561, cyrkonia,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Bransoleta
wzór AP120-1301, cyrkonia,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP120 1302, cyrkonia,wzór AP120-1302, cyrkonia,
rzemień, srebro rodowane.
C d łCena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP35-4425, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP35-3401, cyrkonie, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 144 zł
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Fun Fun Collection

Bransoleta
wzór AP120 1367, cyrkonia,wzór AP120-1367 cyrkonia
włókno, złoto pr. 585.
Cena od 189 zł

Bransoleta
,wzór AP120-1366, 

włókno, złoto pr. 585.
Cena od 214 zł

Bransoleta
wzór AP120-1372, cyrkonia,wzór AP120-1372 cyrkonia
włókno, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP120-1647,
włókno, złoto pr. 585.włókno, złoto pr. 585.

Bransoleta
wzór AP120-1645, 
włókno, złoto pr. 585.włókno, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł
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Bransoleta
wzór 126.132, diamenty
5 szt. – 0,02 ct, cytryn,5 szt 0 02 ct cytryn
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór 126.130, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór 126.131, diamentywzór 126 131 diamenty
8 szt. – 0,02 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł
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Zawieszka Charms
wzór AP68-118, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-524, emalia,
srebro rodowane.

Zawieszka Charms
wzór AP48-0931, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Naszyjnik Apart 
Charms Club
wzór AP07-2854, sznurek
srebro rodowane.

Zawieszka Charms
wzór AP68-355, emalia, 
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-182, emalia,
srebro rodowane.

Zawieszka Charms
wzór AP68-112, emalia, 
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-427, emalia,
srebro rodowane.

Bransoleta Charms
wzór AP35-3402, cyrkonie,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 144 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-425, emalia,
srebro rodowane.

Wszystko, co dla Ciebie
n a j w a ż n i e j s z e , zawsze przy Tobie 
z zawieszkami na k a ż d ą  o k a z j ę .
Cenisz ś w i ą t e c z n ą  atmosferę?

P o c z u j  ją już teraz
z o k o l i c z n o ś c i o w y m i

c h a r m s a m i !
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Zawieszka Charms
wzór AP68-399, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Zawieszka Charms
wzór AP48-0740, cyrkonie,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-658, emalia,
srebro rodowane.

Zawieszka Charms
wzór AP68-645, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-593, cyrkonia
srebro rodowane.

1. Zawieszka Charms wzór AP68-144, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 2. Zawieszka Charms wzór AP68-115, emalia, 
srebro rodowane. Cena od 64 zł, 3. Zawieszka Charms wzór AP68-263, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 4. Zawieszka Charms wzór AP68-527, 

emalia, srebro rodowane. Cena od 69 zł, 5. Zawieszka Charms wzór AP68-121, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 
6. Zawieszka Charms wzór AP68-390, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 7. Zawieszka Charms wzór AP68-393, cyrkonie, srebro rodowane. 

Cena od 59 zł, 8. Zawieszka Charms wzór AP68-116, emalia, srebro rodowane. Cena od 59 zł, 9. Bransoleta Charms wzór AP06-248, 
srebro rodowane. Cena od 109 zł
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Zawieszka Charms
wzór 160.171, diamenty 
5 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. 

Zawieszka Charms
wzór 160.170, diamenty 
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 529 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.122, brylanty 
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. 

Zawieszka Charms
wzór 101.145, diamenty 
4 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. 

Zawieszka Charms
wzór 127.123, brylanty 
4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 919 zł

Charmsyarmsy

1. Zawieszka Charms wzór Z-398, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 399 zł, 2. Zawieszka Charms wzór 101.105, diament – 0,007 ct, złoto pr. 585. Cena od 889 zł, 
3. Zawieszka Charms wzór 101.130, diamenty 10 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585. Cena od 419 zł, 4. Zawieszka Charms wzór Z-394, złoto pr. 585. Cena od 599 zł, 

5. Zawieszka Charms wzór Z-429, cyrkonia, złoto pr. 585. Cena od 309 zł, 6. Zawieszka Charms wzór 105.259, diamenty 18 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. Cena od 799 zł, 
7. Zawieszka Charms wzór 105.258, diamenty 26 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. Cena od 649 zł, 8. Zawieszka Charms wzór AP03-0873, złoto pr. 585. Cena od 259 zł, 

9. Bransoleta Charms wzór AP19-0508, złoto pr. 585. Cena od 809 zł

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Zawieszka Charms
wzór Z-400, cyrkonie,
złoto pr. 585.
Cena od 369 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-397, cyrkonia,
złoto pr. 585.

Zawieszka Charms
wzór AP03-0874, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 455 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-395, cyrkonia,
złoto pr. 585.
Cena od 304 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-386, cyrkonie,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 439 zł

Zawieszka Apart 
Charms Club
wzór Z-365, cyrkonie,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 619 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-399, cyrkonie,
złoto pr. 585.
Cena od 266 zł

Zawieszka Charms
wzór AP34-0112, 
złoto pr. 585.

Zawieszka Charms
wzór AP03-0884, 
emalia, złoto pr. 585.

Zawieszka Charms
wzór AP03-0883, emalia,
złoto pr. 585.

Zawieszka Charms
wzór Z-428, cyrkonie,
złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-388, złoto 
rodowane pr. 585.
Cena od 599 zł

Zawieszka Charms
wzór AP34-0098, 
złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Zawieszka Charms
wzór 101.162, 
diament – 0,003 ct, 
złoto pr. 585. 
Cena od 799 zł
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Pory roku się zmieniają,
a one n i e z m i e n n i e 

m o d n e . Idealne do zimowych 
stylizacji. Pa l e t a  w z o r ó w 

i  b arw, którą spełnisz każdą swoją
f a n t a z j ę . Kochasz wolność?

B e a d s y  s ą  d l a  C i e b i e .
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wzór AP102-0252, 
srebro rodowane.

wzór AP04-5949, 
kryształy, srebro rodowane.

wzór AP04-5832, 
srebro oksydowane.

wzór AP04-6002, 
szkło murano,

srebro rodowane.

wzór AP102-0240,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 59 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP07-3482, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Naszyjnik Beads
z zawieszkami
Cena od 476 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1141, 
srebro rodowane.
Cena od 104 zł

Kolczyki Beads 
z zawieszkami
Cena od 420 zł

Bransoleta Beads
wzór AP35-3979, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 434 zł

Bransoleta Beads
wzór AP35-3943, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 750 zł
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wzór AP94-0025, szkło 
murano, złoto pr. 585.

wzór AP94-0027, szkło 
murano, złoto pr. 585.

wzór AP94-0018, szkło 
murano, złoto pr. 585.

wzór AP94-0009, 
kryształy, złoto pr. 585.

wzór Z-411, 
złoto pr. 585.

wzór Z-413, 
złoto pr. 585.

wzór Z-408, 
złoto pr. 585.

wzór AP94-0021, szkło 
murano, złoto pr. 585.

Beads Collection

Naszyjnik Beads
wzór wzór AP06-0702, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 009 zł

Naszyjnik Beads z zawieszkami
Cena od 3 986 zł

Kolczyki Beads
wzór AP23-0955, 
złoto pr. 585.
Cena od 864 zł

Kolczyki Beads z zawieszkami
Cena od 2 160 zł

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 069 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 7 557 zł
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wzór Z-412, 
złoto pr. 585.

wzór Z-414, 
złoto pr. 585.

wzór  AP94-0008, 
kryształy, złoto pr. 585.

wzór AP94-0005, 
kryształy, złoto pr. 585.

wzór AP94-0013, szkło 
murano, złoto pr. 585.

wzór AP94-0020, szkło 
murano, złoto pr. 585.

Naszyjnik Beads
wzór wzór AP06-0701, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 219 zł

Naszyjnik Beads z zawieszkami 
Cena od 2 196 zł

Kolczyki Beads
wzór AP23-0956, 
złoto pr. 585.
Cena od 789 zł

Kolczyki Beads z zawieszkami
Cena od 1 387 zł

Bransoleta Beads
wzór BRZ-03, rzemień,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 3 485 zł

Bransoleta Beads
wzór  BRZ-03, rzemień,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 2 219 zł
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Czas na zegarki
Genewska lokalizacja fi lii miała zapewnić dostęp 
do najlepszych rzemieślników i mistrzów ze-
garmistrzostwa, z prawdziwym powołaniem 
do fachu, utożsamiających pasję i pragnienie 
poszukiwania nowych rozwiązań. Dla najbar-
dziej ekskluzywnej marki jubilerskiej świata 
oczywistym i naturalnym kierunkiem były zegar-
ki zdobione kamieniami szlachetnymi. Powstał 
więc pierwszy zegarek biżuteryjny sygnowany 
HW: The Lady Signature. Ale to nie wszystko, 
wszak markę przez ponad stulecie napędzała 
kreatywność. Jeszcze w 1989 roku powstała 
kolekcja Premier, a w jej ramach pierwszy na 
świecie zegarek z  wiecznym kalendarzem typu 
Biretrograde. Osiągnięcie to zapewniło Winsto-
nowi miejsce pośród najznamienitszych szwaj-
carskich marek zegarmistrzowskich. Tak więc 
w duchu credo „tylko wyjątkowość” te wspania-
łe debiuty zapoczątkowały dwie linie zegarków. 
Z jednej strony wykwintne zegarki zdobione 
kamieniami szlachetnymi, będące świadec-
twem stuletniego know-how w Haute Joaillerie, 
z drugiej natomiast skomplikowane czasomierze 
z pomysłowymi, ręcznie wykonywanymi i ręcz-
nie składanymi mechanizmami.
Wkrótce potem powstały kolejne skomplikowa-
ne zegarki, utrwalające tradycyjną sztukę naj-
wyższej klasy zegarmistrzostwa oraz utrzymu-
jące markę Harry Winston w czołówce wielkiej 
szwajcarskiej tradycji. Niezrównanej jakości 
„szyte na miarę” koperty oraz tarcze doskonale 
uzupełniały znakomite werki. Ogromną wagę 
Harry Winston przykłada do oprawy zegarka. 
Prócz kopert ze złota i platyny, Dom stworzył 

jedyny na świecie rodowy zegarek, Galathea, 
a także przedstawił pierwszy platynowy zegarek 
dla nurków, Ocean Chronograph. Dla projek-
tu Z1 Winston opatentował Zalium – materiał 
nieznany dotąd w Haute Horlogerie i używany 
wcześniej wyłącznie w przemyśle lotniczym. 
Co warto podkreślić, Harry Winston do produk-
cji kopert nie używa stali.
W 1999 roku Harry Winston Rare Timepieces 
zainwestował w dwa własne zakłady produkcyj-
ne, jeden dla tarcz, drugi dla kopert i bransolet. 
Ruch ten, podjęty przez część małej fi rmy, skon-
centrowanej wyłącznie na ekskluzywnych i limi-
towanych kolekcjach, był czymś niespotykanym 
w całej branży.
Rok 2000 to inauguracja projektu Opus 
(z łac., Dzieło) – jedynej w swoim 
rodzaju inicjatywy w zegarmi-
strzowskiej branży, której 
rezultatem jest rok-
rocznie wybitny 
i unikatowy 
czaso-
mierz. 

Harry Winston 
Opus Eleven.

Kolejny wspaniały i fascynujący rozdział historii Domu Harry Winston 

rozpoczął się wraz z powstaniem jego zegarmistrzowskiej filii 

– Harry Winston Rare Timepieces. Jej zadanie: tworzenie czasomierzy 

godnych marki Harry Winston. Było to nie lada wyzwanie, wystarczy 

wspomnieć, że w jubilerstwie Winston osiągnął już wszystko. 

Opus
Rozpoczęty w 2000 roku projekt Opus jest 
histo rią spotkań marki z  niezależnymi ze-
garmistrzami pracującymi razem, by prze-
kraczać granice Haute Horlogerie. Więcej 
niż koncept, Opus jest mariażem idei i pa-
sji, który określa nowe horologiczne obszary. 
To symbioza różnych tożsamości, perfekcyj-
nie dopasowanych w celu tworzenia nadzwy-
czajnych i niepospolitych zegarków.
Każdy projekt cechuje odważne podej-
ście, niezłomna kreatywność i  technicz-
ne mistrzostwo inspirowane fi lozofi ą 
doskonałości. Każdy Opus wyraża bezgra-

niczną determinację oraz ludzki talent 
i wytrwałość.

W 2010 roku projekt Opus 
świętował swoje dziesię-

ciolecie. 
Dziesięć lat kreatyw-
ności i moż   liwości. 
Dziesięć lat synergii. 
Dziesięć unikatowych 
modeli, tak różnych, jak 
odważnych, tak ekstre -

malnych, jak zadziwiają-
cych, z nowymi techniczny-
mi wyzwaniami i komplika-
cjami. Dziesięć lat przyjaźni 
i partnerstwa. Skoncentro-
wana mieszanka wiedzy 

i rewolucyjnego pomysłu, któ-
rego żadna ze stron samodziel-
nie nie mogła sobie wyobrazić. 
Dziesięć lat to dopiero począ-
tek tej historii.
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Diamentowa intuicja
Pierwsze lata marki Harry Winston to biografi a 
jej założyciela – Harry’ego Winstona, znanego 
jako „Król Diamentów”. Winston był człowie-
kiem obdarzonym wyjątkową intuicją do klej-
notów. Urodzony w Nowym Jorku w 1896 roku, 
młody Harry dorastał pracując u swojego ojca 
w niepozornym sklepie z biżuterią. Już w wie-
ku dwunastu lat w jego życiu pojawiły się jasne 
przesłanki, które wskazały kierunek jego przy-
szłej kariery. Pewnego dnia, przechodząc obok 
lombardu, zauważył na witrynie tackę z biżute-
rią oraz napis „wybierz sobie coś – 25 centów”. 
Tak też uczynił. Kupił za 25 centów pierścionek 
z dwukaratowym szmaragdem, który kilka dni 
później sprzedał w  sklepiku ojca za imponu-
jące 800 dolarów. Gdy miał 14 lat, jego „gem-
mologiczny instynkt” był już tak rozwinięty, że 
ojciec zaczął polegać wyłącznie na jego opinii.
Charakterystyczne dla Harry'ego było uznawa-
nie każdego klejnotu jako unikatowego obiektu 
piękna. Doskonałych kamieni szukał na całym 
świecie. Perfekcja może być osiągnięta wyłącz-

nie z nadzwyczajnymi 
diamentami – Harry 
Winston wierzył, że 
rozpoznanie piękna 
w diamencie jest tak 
sztuką, jak i nauką. 
Harry Winston „czuł” 
kamienie szlachetne 
i  doskonale wiedział, 
co może być z nich 
stworzone. Posiadał 
niesamowitą zdolność 
do oceny kamienia. 
Tam, gdzie inni wi-
dzieli ryzyko, Harry 
dostrzegał nowe moż-
liwości. Był odpowie-
dzialny za stworzenie 
przeszło 75 diamen-
tów o masie przekra-
czającej 30 karatów, 
w tym wielu D Flawless. 

Zaprezentowany w marcu 2007 roku Tourbillon 
Glissière to kolejny spektakularny zegarek mar-
ki Harry Winston. Jego prostokątna koperta skry-
wa samonakręcający się system składający się 
z dwóch przesuwnych platynowych bloków, 
zaprojektowany specjalnie dla marki Harry 
Winston, oraz fl ying tourbillon z  perfekcyj-
nie obrobionym diamentem klasy D  Flawless. 
Mechanizm zegarka jest pięknie wyeksponowa-
ny. Rok 2007 to także otwarcie własnej manufak-
tury w Genewie. Przedsięwzięcie to, skupiające 
w jednej lokalizacji wszystkie procesy związane 
z  wytwarzaniem czasomierzy, było rozstrzyga-
jącym krokiem dla kolejnych lat rozwoju fi rmy.
Obecnie Harry Winston zajmuje pewną pozycję 
w  świecie najwyższej rangi zegarmistrzostwa. 
W dziedzinie, w której mnożą się nowe pomy-
sły, rozpoznawany jest przez koneserów, którzy 
cenią sztukę horologii oraz są pełni upodobania 
dla rzemiosła zegarmistrzowskiego wyznaczają-
cego nowe granice. 
Harry Winston to niezwykłe i niepospolite zegarki.

Harry Winston 
Signature.

Harry Winston 
Avenue Classic.

Ciął tak sławne diamenty, jak „Jonker”, „Leso-
tho”, „Taylor Burton”, „Gwiazda Sierra Leone” 
oraz „Gwiazda Niepodległości”. 
Harry Winston dał się także poznać jako nie-
zrównany showman. Zapoczątkował tradycję 
noszenia diamentów na oscarowej gali przez 
gwiazdy Hollywoodu, dzięki czemu zyskał ko-
lejny przydomek: „Jubiler Gwiazd”. Uwielbiał 
ubierać Hollywood w drogocenne kamienie, był 
pierwszym jubilerem tworzącym dla sław, któ-
remu dane było iść po oscarowym czerwonym 
dywanie. Od 1943 Dom Harry Winston wypo-
życzał najcenniejsze klejnoty niezliczonym 
celebrytom, od Elizabeth Taylor do Gwyneth 
Paltrow.

Jennifer Lopez w biżuterii 
Harry Winston na gali 
Złotych Globów 2011.

Harry Winston Jewelers, 
5th Avenue, Nowy Jork.
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1. 1. Midnight AutomaticMidnight Automatic
450/MA42RL.W1450/MA42RL.W1
Harry Winston Midnight Automatic nowatorsko interpretuje tradycyjne reguły Harry Winston Midnight Automatic nowatorsko interpretuje tradycyjne reguły 
Haute Horlogerie, tchnąc w nie świeży powiew współczesności. Model wyposażony Haute Horlogerie, tchnąc w nie świeży powiew współczesności. Model wyposażony 
został w mechanizm z naciągiem automatycznym, widoczny przez transparentny został w mechanizm z naciągiem automatycznym, widoczny przez transparentny 
dekiel. Koperta o średnicy 42 mm jest przykładem nowoczesnej stylistyki dekiel. Koperta o średnicy 42 mm jest przykładem nowoczesnej stylistyki 
XXI wieku. Elegancję czasomierza wyznacza dyskretny minimalizm: charaktery-XXI wieku. Elegancję czasomierza wyznacza dyskretny minimalizm: charaktery-
styczne dla marki detale subtelnie akcentują sylwetkę koronki, zwężające się uszy styczne dla marki detale subtelnie akcentują sylwetkę koronki, zwężające się uszy 
idealnie dopasowują się do kształtu nadgarstka. Polerowany pierścień stanowi idealnie dopasowują się do kształtu nadgarstka. Polerowany pierścień stanowi 
wytworną oprawę tarczy w kolorze srebra lub szampana. Jedyną ozdobą niezwykle wytworną oprawę tarczy w kolorze srebra lub szampana. Jedyną ozdobą niezwykle 
powściągliwego cyferblatu są tradycyjne wskazówki: godzinowa i minutowa, które powściągliwego cyferblatu są tradycyjne wskazówki: godzinowa i minutowa, które 
dzięki swej geometrii subtelnie odbijają światło. Na godzinie szóstej znajduje się dzięki swej geometrii subtelnie odbijają światło. Na godzinie szóstej znajduje się 
okienko datownika. Indeksy godzinowe utrzymane są w stylu klasycznym. okienko datownika. Indeksy godzinowe utrzymane są w stylu klasycznym. 
Nakładane znaczniki godziny trzeciej, szóstej i dziewiątej zaakcentowano nieco Nakładane znaczniki godziny trzeciej, szóstej i dziewiątej zaakcentowano nieco 
wyraziściej. Na godzinie dwunastej zamiast indeksu widnieje logo Harry Winston. wyraziściej. Na godzinie dwunastej zamiast indeksu widnieje logo Harry Winston. 
Dzięki nieskazitelnej stylistyce utrzymana została idealna estetyczna równowaga. Dzięki nieskazitelnej stylistyce utrzymana została idealna estetyczna równowaga. 
Cena od 92 340 zł Cena od 92 340 zł 

2. Midnight Automatic
450/MA42WL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber MVT-GP3300-03/H1, 45-godzinna 
rezerwa chodu, duży datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 92 340 zł

3. Midnight Big Date
450/MABD42WL.K, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber MVT-FP2653G.4, 70-godzinna 
rezerwa chodu, duży datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 133 020 zł

4. Midnight Big Date
450/MABD42RL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota, mechanizm automa-
tyczny, kaliber MVT-FP2653G.4, 70-godzinna 
rezerwa chodu, duży datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 133 020 zł

5. Ocean Sport
411/MCA44ZC.K, zegarek męski, 
koperta z Zalium, mechanizm automatyczny, 
kaliber MVT-HW1018-01, 42-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodo szczelność do 200 m. Cena od 112 580 zł

6. Premier Excenter Time Zone
200/MATZ41WL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota, mechanizm automatycz-
ny, kaliber HW 1013, 45-godzinna rezerwa 
chodu, funkcja GMT, wskaźnik dnia i nocy, 
datownik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pa-
sek skórzany, wodoszczelność do 30 m. Cena 
od 171 340 zł
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7. Ocean Excenter Alarm
400/MMAC44RZC.W, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber HW 1010-01, 72-godzinna 
rezerwa chodu, alarm, wskaźnik dnia i nocy, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 241 510 zł. Dostępny wkrótce.

8. Ocean Chronograph
400/MCRA44WL.W2, zegarek męski, 
koperta z 18K białego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber FP 1185 & HW 2831, 
42-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 189 640 zł. Dostępny wkrótce.

9. Ocean Dual Time
400/MATZ44WL.K1, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber HW 1001, 42-godzinna rezerwa chodu, 
funkcja GMT, wskaźnik dnia i nocy, datownik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 233 120 zł

10. Ocean Sport
411/LQ36ZC.AD, zegarek damski, koperta 
z Zalium, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVT-ETA255441-01/H3, datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 58 330 zł

11. Ocean Lady Moon Phase
400/UQMP36RL.MDO2/D3.1, zegarek 
damski, koperta z 18K różowego złota, 
zdobiona diamentami, mechanizm kwarcowy, 
wskaźnik faz Księżyca, datownik, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 166 600 zł

12. Midnight
450/LQ32RL.W1/D3.1, zegarek damski, 
koperta z 18K różowego złota, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVT-ETA255441-02/H3, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 78 780 zł. Dostępny wkrótce.

13. Midnight
450/LQ32WL.W, zegarek damski, koperta 
z 18K białego złota, zdobiona diamentami, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA, pasek 
satynowy, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 60 700 zł
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1. 1. Patrimony Contemporaine Patrimony Contemporaine 
Perpetual CalendarPerpetual Calendar
X43R4740X43R4740
Doskonale znana wszystkim wytrawnym znawcom sztuki zegarmistrzowskiej Doskonale znana wszystkim wytrawnym znawcom sztuki zegarmistrzowskiej 
kolekcja Patrimony Contemporaine wzbogaciła się w tym roku o model kolekcja Patrimony Contemporaine wzbogaciła się w tym roku o model 
z funkcją wiecznego kalendarza. Ultracienki czasomierz Patrimony z funkcją wiecznego kalendarza. Ultracienki czasomierz Patrimony 
Contemporaine Perpetual Calendar wyposażony w legendarny kaliber Contemporaine Perpetual Calendar wyposażony w legendarny kaliber 
1120 QP z naciągiem automatycznym, oznaczony prestiżową pieczęcią 1120 QP z naciągiem automatycznym, oznaczony prestiżową pieczęcią 
genewską, jest apoteozą elegancji i fi nezji – cech immanentnych genewską, jest apoteozą elegancji i fi nezji – cech immanentnych 
Vacheron Constantin. Wieczny kalendarz, w odróżnieniu od prostych Vacheron Constantin. Wieczny kalendarz, w odróżnieniu od prostych 
datowników regulowanych każdego miesiąca liczącego mniej niż 31 dni, datowników regulowanych każdego miesiąca liczącego mniej niż 31 dni, 
rozróżnia lata przestępne i miesiące trwające 31, 30 lub 28 dni. Umieszczenie rozróżnia lata przestępne i miesiące trwające 31, 30 lub 28 dni. Umieszczenie 
modułu wiecznego kalendarza w ultracienkim, bo mierzącym zaledwie 4,05 mm modułu wiecznego kalendarza w ultracienkim, bo mierzącym zaledwie 4,05 mm 
wysokości mechanizmie 1120 QP, było nie lada wyzwaniem. Koperta wysokości mechanizmie 1120 QP, było nie lada wyzwaniem. Koperta 
o średnicy 41 mm z 18-karatowego różowego złota jest wodoszczelna o średnicy 41 mm z 18-karatowego różowego złota jest wodoszczelna 
do głębokości 30 metrów. Dekiel ze szkła szafi rowego odsłania kaliber. Zegarek do głębokości 30 metrów. Dekiel ze szkła szafi rowego odsłania kaliber. Zegarek 
Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar dostępny jest z paskiem ze skóry Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar dostępny jest z paskiem ze skóry 
aligatora i zapięciem z 18-karatowego różowego złota.aligatora i zapięciem z 18-karatowego różowego złota.
Cena od 284 130 zł Cena od 284 130 zł 
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2. Patrimony Contemporaine
X81P2723, zegarek męski, koperta z platyny, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 103 320 zł

3. Patrimony Contemporaine
X85G8413, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber 2450SC, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 95 140 zł. Dostępny wkrótce.

4. Patrimony Traditionelle
X82G1776, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 4400, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 71 890 zł. Dostępny wkrótce.

5. Patrimony Traditionelle
X25R1775, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota, zdobiona diamentami, mecha-
nizm kwarcowy, szkło szafi rowe antyrefl eksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 59 560 zł

6. Patrimony Traditionelle 
Chronograph
X47R1780, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber 1141, chronograf, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, wo-
doszczelność do 30 m. Cena od 145 270 zł
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1. 1. Lange 1Lange 1
101.021101.021
LANGE 1 pozostaje wizytówką manufaktury A. Lange & Söhne LANGE 1 pozostaje wizytówką manufaktury A. Lange & Söhne 
od czasu swojej premiery w październiku 1994 roku. Czasomierz od czasu swojej premiery w październiku 1994 roku. Czasomierz 
ten uhonorowany został prestiżowymi nagrodami, w oszałamiającym ten uhonorowany został prestiżowymi nagrodami, w oszałamiającym 
stylu zyskując światowe uznanie za wysmakowany design i chroniony stylu zyskując światowe uznanie za wysmakowany design i chroniony 
patentem duży datownik – pierwszy w historii zegarmistrzostwa patentem duży datownik – pierwszy w historii zegarmistrzostwa 
naprawdę czytelny tego typu wskaźnik w zegarku naręcznym. Dzisiaj naprawdę czytelny tego typu wskaźnik w zegarku naręcznym. Dzisiaj 
LANGE 1 jest niekwestionowanym symbolem zegar mistrzowskiego LANGE 1 jest niekwestionowanym symbolem zegar mistrzowskiego 
kunsztu A. Lange & Söhne, kwintesencją wiedzy i ponadprzecięt-kunsztu A. Lange & Söhne, kwintesencją wiedzy i ponadprzecięt-
nych umiejętności całej dynastii niezwykle uzdolnionych zegarmi-nych umiejętności całej dynastii niezwykle uzdolnionych zegarmi-
strzów. Protoplastą rodu był Ferdinand Adolph Lange, który słynny strzów. Protoplastą rodu był Ferdinand Adolph Lange, który słynny 
dzisiaj zakład w Glashütte założył prawie dzisiaj zakład w Glashütte założył prawie 
165 lat temu. Model LANGE 1 jest też wspaniałą sublimacją 165 lat temu. Model LANGE 1 jest też wspaniałą sublimacją 
talentu i nadzwyczajnych zdolności współczesnych zegarmistrzów talentu i nadzwyczajnych zdolności współczesnych zegarmistrzów 
manufaktury A. Lange & Söhne, efektem ich niestrudzonego manufaktury A. Lange & Söhne, efektem ich niestrudzonego 
dążenia do doskonałości.dążenia do doskonałości.
Cena od 92 580 zł Cena od 92 580 zł 11
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2. 1815
233.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota, mechanizm z naciągiem ręcznym, 
kaliber L051.1, 55-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 61 570 zł

3. Lange 1
101.030, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota, mechanizm z naciągiem ręcznym, 
kaliber L901.0, 72-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik rezerwy chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 92 580 zł

4. Saxonia
215.029, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota, mechanizm z naciągiem ręcznym, 
kaliber L941.1, 45-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 55 550 zł

5. Lange 1 Moonphase
109.032, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber L901.5, 72-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik faz 
Księżyca, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe 
antyrefl eksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 110 230 zł

6. Lange 1 Time Zone
116.033, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber L901.5, 72-godzinna rezerwa chodu, 
funkcja GMT, wskaźnik rezerwy chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafi rowe 
antyrefl eksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 129 180 zł
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1. 1. Grande Reverso Ultra Thin Grande Reverso Ultra Thin 
Tribute to 1931Tribute to 1931
278 85 70278 85 70
Po 80 latach prawdziwego triumfu klasyki, projektanci nowego Grande Reverso Po 80 latach prawdziwego triumfu klasyki, projektanci nowego Grande Reverso 
Ultra Thin zwrócili się ku elementarnej prostocie. Maksymalnie zredukowana Ultra Thin zwrócili się ku elementarnej prostocie. Maksymalnie zredukowana 
wysokość kalibru 822 Jaeger-LeCoultre (zaledwie 2,94 mm) pozwoliła konstruk-wysokość kalibru 822 Jaeger-LeCoultre (zaledwie 2,94 mm) pozwoliła konstruk-
torom opracować model cieńszy od wszystkich dotychczasowych. Kopertę cechują torom opracować model cieńszy od wszystkich dotychczasowych. Kopertę cechują 
wyraźnie zaznaczone kontury i znakomicie wyważone proporcje. Smukła i delikatnie wyraźnie zaznaczone kontury i znakomicie wyważone proporcje. Smukła i delikatnie 
wyprofi lowana sylwetka zegarka sprawia, że model wydaje się być przy tym niezwykle wyprofi lowana sylwetka zegarka sprawia, że model wydaje się być przy tym niezwykle 
lekki i dobrze leży na ręce. Prosta tarcza z pionowym wzorem guilloché, minimalistyczny lekki i dobrze leży na ręce. Prosta tarcza z pionowym wzorem guilloché, minimalistyczny 
design indeksów i zgrabne wskazówki tego ultracienkiego modelu odtwarzają oryginalny design indeksów i zgrabne wskazówki tego ultracienkiego modelu odtwarzają oryginalny 
kod genetyczny Reverso z 1931 roku. Odsłona 2011 to urok art déco pierwszych modeli kod genetyczny Reverso z 1931 roku. Odsłona 2011 to urok art déco pierwszych modeli 
Reverso przełożony na język współczesności. Reverso przełożony na język współczesności. 
Cena od 26 260 zł Cena od 26 260 zł 
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2. Master Ultra Thin Moon
136 25 20, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 925, 43-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik faz Księżyca, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 56 830 zł

3. Master Eight Days 
Perpetual
142 84 21, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 939A, 
43-godzinna rezerwa chodu, funkcja GMT, 
wskaźnik rezerwy chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 39 390 zł

4. Master Chronograph
153 84 70, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 
751A/1, 65-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 32 720 zł. Dostępny wkrótce.

5. Master Compressor 
Chronograph
204 C4 70, zegarek męski, koperta ceramiczna, 
mechanizm automatyczny, kaliber JLC 751F, 
65-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow-
nik, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 43 480 zł. Dostępny wkrótce.
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1. Portofino Automatic
IW356502
Od wielu lat Portofi no Automatic zjednuje sobie miłośników eksklu-
zywnych czasomierzy swym ponadczasowym stylem i niezawodnością 
mechanizmu. Wskazanie godziny, minut i sekund oraz prosty datow-
nik są kwintesencją dobrego smaku. To właśnie umiar środków wyrazu 
i bezpretensjonalna elegancja sprawiają, że czasomierz ten cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. Całości dopełnia solidny mechanizm 
z naciągiem automatycznym. Rok 2011 ogłoszono rokiem kolekcji 
Portofi no. Z tej okazji postanowiono stworzyć nową wersję tego 
klasycznego modelu z 40-milimetrową kopertą, która dzięki wyrafi no-
wanej zmianie stylistyki sprawia wrażenie smuklejszej. Chociaż zegarek 
nie posiada elementów retro, jego klasyczna sylwetka przywołuje 
na myśl modele IWC z lat 60-tych ubiegłego stulecia. Portofi no 
Automatic wykonany ze stali, z czarną tarczą, emanuje subtelnym 
arystokratycznym luksusem. 
Cena od 16 920 zł 
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2. Portofino Hand-Wound 
Eight Days
IW510103, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 59210, 
192-godzinna rezerwa chodu, wskaźnik 
rezerwy chodu, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 40 470 zł. Dostępny wkrótce.

3. Portuguese Hand-Wound
IW545406, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 98300, 
46-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 65 010 zł. Dostępny wkrótce.

4. Ingenieur Automatic
IW323310, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber 80111, 
44-godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 120 m. 
Cena od 27 980 zł. Dostępny wkrótce.

5. Portofino Chronograph
IW391002, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber 79320, 
44-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
wskaźnik dnia tygodnia, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 22 170 zł

6. Portofino Automatic
IW356505, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber 35110, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 20 710 zł. Dostępny wkrótce.
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1. 1. El Primero Striking 10thEl Primero Striking 10th
03.2041.4052/69.C496 03.2041.4052/69.C496 
Legendarny mechanizm El Primero – dzieło Manufaktury Zenith – po raz Legendarny mechanizm El Primero – dzieło Manufaktury Zenith – po raz 
pierwszy zaprezentowany światu 10 stycznia 1969 roku, wciąż przyprawia pierwszy zaprezentowany światu 10 stycznia 1969 roku, wciąż przyprawia 
miłośników sztuki zegarmistrzowskiej o szybsze bicie serca. Choć producenci miłośników sztuki zegarmistrzowskiej o szybsze bicie serca. Choć producenci 
mechanizmów potrafi ą dzisiaj tworzyć automaty do klasycznych zegarków, mechanizmów potrafi ą dzisiaj tworzyć automaty do klasycznych zegarków, 
nikomu jeszcze nie udało się opracować takiego systemu dla mechanizmu nikomu jeszcze nie udało się opracować takiego systemu dla mechanizmu 
chronografu. Chronograf wyposażono we wskazówkę „jumping seconds”, która chronografu. Chronograf wyposażono we wskazówkę „jumping seconds”, która 
wykonuje pełen obrót wokół tarczy w ciągu zaledwie 10 sekund. Nowy chronograf wykonuje pełen obrót wokół tarczy w ciągu zaledwie 10 sekund. Nowy chronograf 
El Primero Jumping Seconds, wyposażony w kaliber El Primero 4052 B z nacią-El Primero Jumping Seconds, wyposażony w kaliber El Primero 4052 B z nacią-
giem automatycznym, dostępny jest w wykonaniu z 18-karatowego różowego złota giem automatycznym, dostępny jest w wykonaniu z 18-karatowego różowego złota 
lub stali szlachetnej. Koperta tego modelu ma średnicę 42 mm i jest wodosz-lub stali szlachetnej. Koperta tego modelu ma średnicę 42 mm i jest wodosz-
czelna do 100 metrów. Tarcza chroniona jest szkłem szafi rowym. czelna do 100 metrów. Tarcza chroniona jest szkłem szafi rowym. 
Przezroczysty dekiel z tego samego materiału umożliwia obserwację werku. Przezroczysty dekiel z tego samego materiału umożliwia obserwację werku. 
Cena od 35 300 zł Cena od 35 300 zł 
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2. El Primero 
Chronomaster Open
18.2080.4021/01.C494, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 4021, 
chronograf, wskaźnik rezerwy chodu, tacho-
metr, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 66 300 zł. Dostępny wkrótce.

3. Captain Chronograph 
Red Primero
03.2115.400/21.C703, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 400B, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 21 960 zł

4. El Primero Pilot 
Chronograph
03.2117.4002/23.C704, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber El Primero 4002, chronograf, datownik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 20 230 zł

5. Elite Captain Moonphase
03.2140.691/02.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Elite 691, wskaźnik faz Księżyca, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 20 230 zł

6. El Primero Retrotimer
03.2030.4055/01.M204, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 400 B, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 22 630 zł
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2. Excalibur
EX45-78-90-00/09R01/B, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber RD78, chronograf, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 107 010 zł

3. Excalibur
EX42-77-50-00/09R01/B, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber RD77, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 131 200 zł

4. Excalibur Lady
EX36-821-50-10/0RR01/F, zegarek damski, 
koperta z 18K różowego złota, zdobiona 
diamentami, mechanizm automatyczny, kaliber 
RD821, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
satynowy, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 95 940 zł

5. La Monegasque Automatic
MG42-821-90-00/0ER01/B, zegarek 
męski, koperta stalowa, mechanizm auto-
matyczny, kaliber RD821, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 50 m. 
Cena od 53 580 zł. Dostępny wkrótce.

6. Easy Diver
SED46-78-9C-00/03A01/A, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber RD78, chronograf, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m.
Cena od 118 080 zł
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1. 1. La Monegasque ChronographLa Monegasque Chronograph
MG44-680-90-00/0ER01/BMG44-680-90-00/0ER01/B
Wydarzeniem roku 2011 była dla manufaktury ROGER DUBUIS premiera Wydarzeniem roku 2011 była dla manufaktury ROGER DUBUIS premiera 
La Monégasque, kolekcji elegancko wystylizowanych czasomierzy napędzanych La Monégasque, kolekcji elegancko wystylizowanych czasomierzy napędzanych 
wyjątkowymi kalibrami. Każdy z nich opatrzony został prestiżową Pieczęcią wyjątkowymi kalibrami. Każdy z nich opatrzony został prestiżową Pieczęcią 
Genewską i wyposażony w nowy mechanizm chronografu. Chronograf La Monégasque Genewską i wyposażony w nowy mechanizm chronografu. Chronograf La Monégasque 
wnosi do kolekcji sportową elegancję. Stylowa linia koperty, kryjącej w sobie wnosi do kolekcji sportową elegancję. Stylowa linia koperty, kryjącej w sobie 
fascynujący mechanizm, jest w każdym detalu przejawem dążenia ku absolutnej fascynujący mechanizm, jest w każdym detalu przejawem dążenia ku absolutnej 
doskonałości, idei, którą ROGER DUBUIS wciela w życie już od piętnastu lat. doskonałości, idei, którą ROGER DUBUIS wciela w życie już od piętnastu lat. 
Chronograf La Monégasque dostępny jest w kopercie o średnicy 44 mm ze stali, Chronograf La Monégasque dostępny jest w kopercie o średnicy 44 mm ze stali, 
a także w różowym złocie. Środek tarczy dekorowany satynowanym szlifem słonecz-a także w różowym złocie. Środek tarczy dekorowany satynowanym szlifem słonecz-
nym intrygująco kontrastuje ze szlifem biegnącym po obwodzie. Zgodnie z najlep-nym intrygująco kontrastuje ze szlifem biegnącym po obwodzie. Zgodnie z najlep-
szymi tradycjami projektowania chronografów, licznik 30-minutowy szymi tradycjami projektowania chronografów, licznik 30-minutowy 
umieszczono na godzinie trzeciej, mały sekundnik zaś na godzinie dziewiątej. umieszczono na godzinie trzeciej, mały sekundnik zaś na godzinie dziewiątej. 
Model La Monégasque Chronograph napędzany jest mechanizmem RD680 Model La Monégasque Chronograph napędzany jest mechanizmem RD680 
z naciągiem automatycznym. Kaliber RD680 reprezentuje mechanizmy marki z naciągiem automatycznym. Kaliber RD680 reprezentuje mechanizmy marki 
ROGER DUBUIS nowej generacji, które dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej ROGER DUBUIS nowej generacji, które dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej 
technologii łączą w sobie piękno z najwyższymi osiągami.  technologii łączą w sobie piękno z najwyższymi osiągami.  
Cena od 87 330 zł. Dostępny wkrótce. Cena od 87 330 zł. Dostępny wkrótce. 
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1. 1. SiriusSirius
CH 9341 RCH 9341 R
Ponadczasowa, klasyczna propozycja marki Chronoswiss. Ponadczasowa, klasyczna propozycja marki Chronoswiss. 
Zegarek wyposażono w ekskluzywny kaliber C.931 z naciągiem Zegarek wyposażono w ekskluzywny kaliber C.931 z naciągiem 
automatycznym, którego pracę obserwować można przez transpa-automatycznym, którego pracę obserwować można przez transpa-
rentny dekiel. Na srebrnej tarczy umieszczono centralne wskazanie rentny dekiel. Na srebrnej tarczy umieszczono centralne wskazanie 
godzin, minut i sekund, wskazanie miesiąca i dnia tygodnia oraz fazy godzin, minut i sekund, wskazanie miesiąca i dnia tygodnia oraz fazy 
Księżyca. Tarczę osłonięto szafi rowym szkłem. Koperta o średnicy Księżyca. Tarczę osłonięto szafi rowym szkłem. Koperta o średnicy 
40 mm wykonana została z różowego złota najwyższej próby. 40 mm wykonana została z różowego złota najwyższej próby. 
Całości dopełnia pasek ze skóry krokodyla. Całości dopełnia pasek ze skóry krokodyla. 
Cena od 53 670 zł Cena od 53 670 zł 
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2. Delphis
CH 1422, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber C.124, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 31 050 zł

3. Pacific
CH 2883 B BK, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA 2892-A2, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 12 700 zł

4. Sirius
CH 1023 BK, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber C.111, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 16 400 zł

5. Sirius
CH 1023 BL, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber C.111, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 16 400 zł

6. Pacific
CH 7583B SI, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 7750, 
wskaźnik dnia tygodnia, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 16 300 zł
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1. 1. Navitimer Super Navitimer Super 
ConstellationConstellation
A23322U7/BB20/435XA23322U7/BB20/435X
Marka od dawna związana z lotnictwem tym razem proponuje Marka od dawna związana z lotnictwem tym razem proponuje 
model nawiązujący do ikony awiacji, samolotu Lockheed Super model nawiązujący do ikony awiacji, samolotu Lockheed Super 
Constellation, zbudowanego w 1950 roku, który do dziś przetrwał Constellation, zbudowanego w 1950 roku, który do dziś przetrwał 
jedynie w trzech egzemplarzach.jedynie w trzech egzemplarzach.
Najnowszy Breitling Super Constellation jest hołdem złożonym Najnowszy Breitling Super Constellation jest hołdem złożonym 
lotnictwu przez tego znanego producenta luksusowych zegarków. lotnictwu przez tego znanego producenta luksusowych zegarków. 
Czasomierz bazuje na modelu Navitimer i posiada specjalną Czasomierz bazuje na modelu Navitimer i posiada specjalną 
kolorystykę, z czerwonymi i niebieskimi elementami na cyferblacie, kolorystykę, z czerwonymi i niebieskimi elementami na cyferblacie, 
jak również grawerowaną tylną część koperty. Zegarek powstał w 1049 jak również grawerowaną tylną część koperty. Zegarek powstał w 1049 
egzemplarzach. Kopertę o średnicy 42 mm wykonano z polerowanej egzemplarzach. Kopertę o średnicy 42 mm wykonano z polerowanej 
stali, a w jej wnętrzu pracuje mechanizm Breitling Caliber 23.stali, a w jej wnętrzu pracuje mechanizm Breitling Caliber 23.
Cena od 22 900 złCena od 22 900 zł

22 33

55

44

66

2. Chronomat GMT2. Chronomat GMT
AB041012/BA69/441X, zegarek męski, AB041012/BA69/441X, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 04, chronograf, datownik, kaliber Breitling 04, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczleność do 500 m. pasek skórzany, wodoszczleność do 500 m. 
Cena od 30 650 złCena od 30 650 zł

3. Superocean Heritage 3. Superocean Heritage 
ChronoChrono
A1332024/C817/144A, zegarek męski, koperta A1332024/C817/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 13, chronograf, datownik, sekundnik, Breitling 13, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, bransoleta szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 200 m. stalowa, wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 20 410 złCena od 20 410 zł

4. Avenger Seawolf Chrono 4. Avenger Seawolf Chrono 
Blacksteel „Code Orange”Blacksteel „Code Orange”
M73390T2/BA88/134S, zegarek męski, M73390T2/BA88/134S, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, kaliber Breitling 73, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 1000 m. pasek kauczukowy, wodoszczelność do 1000 m. 
Cena od 22 390 złCena od 22 390 zł

5. Transocean5. Transocean
A1036012/G721/151A, zegarek męski, koperta A1036012/G721/151A, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 10, datownik, sekundnik, szkło Breitling 10, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, bransoleta stalowa, szafi rowe antyrefl eksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. wodoszczelność do 100 m. Cena od 19 970 złCena od 19 970 zł

6. Transocean Chronograph 6. Transocean Chronograph 
Limited EditionLimited Edition
RB015112/G716/740P, zegarek męski, RB015112/G716/740P, zegarek męski, 
koperta z 18K różowego złota, mechanizm koperta z 18K różowego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
tachometr, datownik, sekundnik, szkło tachometr, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. wodoszczelność do 100 m. Cena od 77 320 złCena od 77 320 zł
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1. Linea
M0A10015
Od samego początku Linea niezmienne cieszy się uwielbieniem 
i zasłużonym uznaniem. Najnowsze czasomierze tej linii, podobnie jak 
jej poprzednie wcielenia, są hołdem na cześć kobiecości w najlepszym 
wydaniu. Przyjemny dla oka i nadgarstka design doskonale harmonizuje 
z unikatową stylistyką prezentowanego modelu, w którym stalową tarczę 
otacza subtelna koperta o średnicy 27 mm w kolorze stali i różowego 
złota. Cechą wyróżniającą zegarka, jak i całej kolekcji jest możliwość 
wymiany bransolety na pasek, w zależności od nastroju czy indywidu-
alnego stylu. Zapięcie na klips zapewnia wygodną obsługę i możliwość 
dopasowania bransolety bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi. 
Cena od 14 470 zł

2. Hampton
M0A10030, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, chronograf, datow-
nik, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 15 710 zł

3. Hampton
M0A10018, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 8 640 zł

4. Hampton
M0A10022, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona diamentami, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 14 880 zł

5. Capeland
M0A10006, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8147-2, chronograf, 
tachometr, telemetr, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 24 600 zł

6. Capeland
M0A10000, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, tachometr, 
telemetr, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 14 060 zł

160 Apart  Zima  2011 | 2012



2 3 4

5

6

1. P'6520 Compass Watch
6520.13.41.0270 

Nowy Porsche Design P’6520 Compass Watch 
to ciekawe połączenie czasomierza mechanicznego 

i kompasu. Pod tarczą zegarka kryje się igła magnetycz-
na zawsze skierowana na północ. Czasomierz ma trzy 

wskazówki, które precyzyjnie wskazują godzinę, 
minuty i sekundy. Inspiracją dla stworzenia Porsche 

Design P’6520 Compass Watch był pierwszy Compass 
Watch z 1978 roku, który zaprojektował sam profesor 

Ferdinand Alexander Porsche. Nowy model zaadaptowany 
został do standardów XXI wieku. P’6520 Compass Watch ma 
nieco większą kopertę wykonaną z lekkiego, antyalergicznego 

tytanu. To już druga z kolei reedycja fl agowego modelu Porsche 
Design, obok P’6530 Titanium Chronograph zaprezentowanego 

w ubiegłym roku. Seria jest limitowana do 911 egzemplarzy.
Cena od 20 170 zł. Dostępny wkrótce.

2. P'6340 Flat Six Automatic 
Chrono
6340.46.43.1169, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, kaliber ETA Valjoux 7750, 
chronograf, wskaźnik dnia tygodnia, 
tachometr, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 120 m. Cena od 21 320 zł

3. P'6612 Dashboard 
Le Mans Edition
6612.11.48.1234, zegarek męski, koperta 
tytanowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA 2894-A2, chronograf, tachometr, datow-
nik, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 19 270 zł

4. P'6310 Flat Six
6310.41.44.1167, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA 2892-A2, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 120 m. Cena od 9 100 zł

5. P'6930 Indicator
6930.13.46.1201, zegarek męski, koperta 
tytanowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA Valjoux 7750, chronograf, wskaźnik 
dnia tygodnia, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 32 390 zł

6. P'6750 Worldtimer 
6750.13.44.1180, zegarek męski, koperta 
tytanowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA Valgranges A 07 111 z modułem 
Eterna, funkcja GMT, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 40 590 zł

1
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2. WRC
01112 3 BUIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber Edox 
011/Valjoux 7750, chronograf, wskaźnik dnia 
tygodnia, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 10 710 zł

3. GRAND OCEAN
01113 357B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Edox 011/Valjoux 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 12 290 zł

4. Class 1
01114 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber Edox 
011/Valjoux 7750, chronograf, wskaźnik dnia 
tygodnia, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 500 m. 
Cena od 10 080 zł

5. ROYAL LADY
10406 3 NAIN, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, kaliber Edox 
10/Ronda 5040.D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 4 700 zł

6. LES VAUBERTS
91001 37R AIR, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm automatyczny, 
kaliber Edox 91/ETA 2824-2 Dubois Dépraz, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafi -
rowe, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 7 770 zł

2 3 4

5 6

1. 1. WRC X-Treme Pilot III WRC X-Treme Pilot III 
Limited EditionLimited Edition
10303 TIN NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 10303 TIN NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, mechanizm kwarcowy, kaliber Edox 103/Ronda 5021.D, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe, pasek chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 6 270 złCena od 6 270 zł
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1. Cerruti 1881
CRA016E224G, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachometr, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 1 390 zł

2. Cerruti 1881
CRB003D224G, zegarek męski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 1 590 zł
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3. Cerruti 1881
CRA029A222C, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 860 zł

4. Cerruti 1881
CRA022A272H, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, wskaźnik 
24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 470 zł

5. Cerruti 1881
CRB013F222G, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, wskaźnik dnia 
tygodnia, datownik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 420 zł

6. Cerruti 1881
CRB021E222B, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 080 zł

7. Cerruti 1881
CRN004A222A, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 980 zł

8. Cerruti 1881
CRC003I233G, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 740 zł
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2. Sport
A032.G112, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, tachometr, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło szafi rowe antyre-
fl eksyjne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 1 060 zł 

3. Sport
A018.G056, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 720 zł

4. Sport
A035.G127, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
tachometr, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe antyrefl eksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 840 zł 

5. Casual
A005.G015, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 480 zł 

6. Casual
A034.G122, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
wskaźnik 24-godzinny, datownik, sekundnik, 
szkło szafi rowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 860 zł

11

1. 1. SportSport
A032.G113, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm A032.G113, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, tachometr, wskaźnik 24-godzinny, kwarcowy, chronograf, tachometr, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, datownik, sekundnik, szkło szafi rowe antyrefl eksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 990 zł Cena od 990 zł 
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7. Sport
A031.G107, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, wskaźnik 
24-godzinny, datownik, sekundnik, szkło 
szafi rowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 820 zł

8. Sport
A031.G109, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, wskaźnik 24-godzinny, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 870 zł

9. Casual
A029.G099, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, wskaźnik 
24-godzinny, datownik, sekundnik, szkło szafi ro-
we, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 790 zł

10. Casual
A030.L102, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, szkło szafi -
rowe, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł 

11. Casual
A029.G101, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, wskaźnik 
24-godzinny, datownik, sekundnik, szkło szafi ro-
we, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 830 zł

12. Classic
A033.G120, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 520 zł 

13. Classic
A033.G118, zegarek męski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 510 zł

14. Classic
A033.L115, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafi rowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 400 zł
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1. Classic
1-1649A, zegarek damski, koperta stalowo-
-ceramiczna, mechanizm kwarcowy, szkło 
szafi rowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 370 zł

2. Sports
1-1670A, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 630 zł

3. Classic
1-1583A, zegarek męski, koperta stalowa, mecha-
nizm kwarcowy, wskaźnik 24-godzinny, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. Cena od 980 zł

4. Classic
1-1581A, zegarek unisex, koperta stalowo-
-ceramiczna, mechanizm kwarcowy, datownik, 
szkło szafi rowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 220 zł

5. UEFA5. UEFA
U-32C, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm U-32C, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 780 złCena od 780 zł

6. UEFA6. UEFA
U-32H, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm U-32H, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 780 złCena od 780 zł

Jacques LemansJacques Lemans
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League
Ekskluzywne zegarki sygnowane logo UEFA Ekskluzywne zegarki sygnowane logo UEFA 
Champions League wyposażone zostały w przycią-Champions League wyposażone zostały w przycią-
gające uwagę detale: logotyp UEFA oraz motyw piłki gające uwagę detale: logotyp UEFA oraz motyw piłki 
„Starball”. W czasomierzach zastosowano utwar dzane „Starball”. W czasomierzach zastosowano utwar dzane 
szkło Crystex oraz litą stal szlachetną. Jedyny w swoim szkło Crystex oraz litą stal szlachetną. Jedyny w swoim 
rodzaju mechanizm kwarcowy „Soccer”, pozwalający rodzaju mechanizm kwarcowy „Soccer”, pozwalający 
kontrolować czas meczu wraz z czasem doliczonym, kontrolować czas meczu wraz z czasem doliczonym, 
zachwyci każdego zagorzałego kibica.zachwyci każdego zagorzałego kibica.
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7. UEFA7. UEFA
U-32M, zegarek męski, koperta stalowa, mecha-U-32M, zegarek męski, koperta stalowa, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, nizm kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 980 złCena od 980 zł

All names, logos and trophies of UEFA are the property, All names, logos and trophies of UEFA are the property, 
registered trademarks and/or logos of UEFA and are used registered trademarks and/or logos of UEFA and are used 
herein with the permission of UEFA. No reproduction herein with the permission of UEFA. No reproduction 
is allowed without the prior written approval od UEFA. is allowed without the prior written approval od UEFA. 
© UEFA 2010 All rights reserved.© UEFA 2010 All rights reserved.
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8. La Passion
1-1571Q, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

9. La Passion
1-1571ZE, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

10. La Passion
1-1633B, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

11. La Passion
1-1571H, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 490 zł

12. Sports
1-1587I, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 630 zł

13. Sports
1-1587S, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. 
Cena od 730 zł

14. La Passion
1-1613F, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne utwardzane, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 490 zł

15. Sports
1-1622L, zegarek unisex, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 440 zł
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1. Elixa
E008-L028, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł
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2. Elixa
E047-L146, zegarek damski, koperta 
stalowa, pozłacana, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 510 zł

3. Elixa
E055-L169, zegarek damski, koperta 
stalowa, pozłacana, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 670 zł

4. Elixa
E002-L009, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 380 zł

5. Elixa
E049-L152, zegarek damski, koperta 
stalowa, pozłacana, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 380 zł

6. Elixa
E050-L156, zegarek damski, koperta 
stalowa, pozłacana, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 510 zł

7. Elixa
E053-L164, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, wskazania dnia tygodnia, wskaź-
nik 24-godzinny, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 610 zł
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8. Elixa
E008-L027, zegarek damski, koperta 
stalowa, pozłacana, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, wskaźnik 24-godzinny, 
wskaźnik dnia tygodnia, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 510 zł

9. Elixa
E008-L135, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł 

10. Elixa
E051-L159, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 450 zł

11. Elixa
E054-L165, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 490 zł

12. Elixa
E044-L138, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 350 zł

13. Elixa
E056-L171, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 320 zł

14. Elixa
E057-L173, zegarek damski, koperta 
stalowa, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 320 zł

15. Elixa
E003-L133, zegarek damski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 350 zł

8
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1. Pierre Lannier
089G542, zegarek damski, koperta metalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 610 zł

2. Pierre Lannier
056G631, zegarek damski, koperta metalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

3. Pierre Lannier
056G621, zegarek damski, koperta metalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

4. Pierre Lannier
111F631, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, branso-
leta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 640 zł

5. Pierre Lannier
117H638, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, branso-
leta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 490 zł

6. Pierre Lannier
060J633, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 380 zł

7. Pierre Lannier
034K633, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 490 zł
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Informacja na temat dostępności prezentowanych marek zegarków
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Apart partnerem Miles & More

Dokonując zakupów w salonach Apart, otrzymają Państwo 
1 milę za każde wydane 5 zł. Partnerstwo Apart i Miles & More daje 

możliwość połączenia wyjątkowej radości związanej z nabywaniem 

i noszeniem wspaniałej biżuterii oraz doskonałych czasomierzy 

ze zbieraniem mil premiowych.

Przedświąteczna oferta specjalna w Apart! 
Kup w listopadzie w dowolnym salonie Apart gwiazdkowe 
prezenty, a otrzymasz 2 mile zamiast 1 za każde wydane 5 zł!
więcej na www.apart.pl

Miles & More to ekskluzywny międzynarodowy program dla często podróżujących drogą lotniczą. 
Za korzystanie z usług lub zakupy u Partnerów Programu Uczestnicy otrzymują mile wymienialne 
na atrakcyjne nagrody. Partnerami są m.in. linie lotnicze, sieci hotelowe, wypożyczalnie samochodów 
oraz szereg bardzo atrakcyjnych marek różnych branż.
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BIAŁYSTOK CH Auchan, CH Alfa, CH Galeria Biała, 
CH Galeria Zielone Wzgórze, CH Auchan Hetmańska, 
BIELSKO-BIAŁA CH Auchan, CH Sarni Stok, CH Tesco, 
CH Gemini Park, CH Sfera, BOCHNIA CH Galeria Ron-
do, BYDGOSZCZ CH Galeria Pomorska, CH Auchan, 
Salon Apart, ul. Gdańska 27, CH Focus Mall, CH Rondo, 
BYTOM CH Agora, CH M1, CH Plejada, CZELADŹ 
CH M1, CZĘSTOCHOWA CH M1, CH Galeria Jurajska, 
DĄBROWA GÓRNICZA CH Pogoria, DĘBICA 
CH Galeria Dębicka, ELBLĄG CH Ogrody, GDAŃSK 
CH Morena, CH Galeria Bałtycka, (2 salony: Apart 
Exclusive, Apart), CH Osowa, CH Galeria Chełm, Galeria 
Handlowa Madison, Park Handlowy Matarnia, GDYNIA 
CH Wzgórze, CH Tesco, CH Klif – Apart Exclusive, 
GLIWICE CH Arena, CH Forum, GŁOGÓW CH Galeria 
Głogów, GNIEZNO CH Galeria Gniezno, GORZÓW 
WIELKOPOLSKI CH Galeria Askana, GRUDZIĄDZ 
CH Galeria Grudziądzka, IŁAWA CH Jeziorak, 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ CH Galeria Jastrzębie, JELENIA 
GÓRA CH Pasaż Grodzki, KALISZ CH Galeria Kalisz, 
CH Galeria Tęcza, KATOWICE CH Silesia City Center 
(3 salony), CH Trzy Stawy, CH Auchan, KIELCE 
CH Galeria Echo (2 salony: Apart Exclusive, Apart), 
CH Real, CH Pasaż Świętokrzyski, KŁODZKO CH 
Galeria Twierdza, KONIN CH Galeria nad Jeziorem, CH 

Ferio Stare Miasto k. Konina, KOSZALIN CH Atrium, 
KRAKÓW CH Galeria Kazimierz, CH Galeria Kra-
kowska (2 salony), CH M1, CH Czyżyny, CH Tesco, CH 
Zakopianka, Bonarka City Center (2 salony: Apart Exclusive, 
Apart) CH Krokus, LEGNICA CH Galeria Piastów, 
CH Ferio, LESZNO CH Galeria Leszno, LUBIN CH 
Cuprum Arena, LUBLIN CH Plaza, CH Tesco, CH Galeria 
Lubelska, CH Galeria Olimp, ŁÓDŹ CH Manufaktura 
(2 salony), CH Galeria Łódzka, CH Port Łódź, CH Pasaż 
Łódzki, CH Tulipan, CH M1, MIKOŁÓW CH Auchan, 
NOWY SĄCZ 
CH Galeria Sandecja, OLSZTYN CH Alfa, OPOLE 
CH Karolinka, CH Tesco, CH Solaris, CH Turawa Park 
Zawada, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
CH Galeria Ostrowiec, OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
CH Galeria Ostrovia, PIŁA CH Galeria Kasztanowa, 
CH Tesco, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI CH Focus 
Mall, PŁOCK CH Galeria Wisła, CH Galeria Mazovia, 
POZNAŃ Bazar Poznański, CH King Cross, CH Plaza, 
CH Kupiec Poznański, CH M1, CH Galeria Pestka, 
CH Galeria Malta, CH Auchan Komorniki, CH Auchan 
Swadzim, CH Pasaż Rondo, PRZEMYŚL CH Galeria 
Sanowa, PUŁAWY CH Galeria Zielona, RACIBÓRZ 
CH Galeria Młyńska, RADOM CH M1, CH Galeria 
Słoneczna, RUMIA CH Auchan, CH Galeria Rumia, 

RYBNIK CH Plaza, CH Focus Mall, RZESZÓW 
CH Agora Pasaż, CH Auchan Krasne, CH Tesco, 
CH Millenium Hall, SŁUPSK CH Galeria Słupsk, 
CH Jantar, SOSNOWIEC CH Plejada, CH Plaza, 
STALOWA WOLA CH Tesco, SUWAŁKI CH Plaza, 
SZCZECIN CH Galaxy, CH Molo, CH Ster, CH Galeria 
Gryf, CH Turzyn, CH Galeria Kaskada (2 salony: Apart 
Exclusive, Apart), ŚWIDNICA CH Tesco, TARNÓW 
CH Gemini Park Tarnów, CH Tarnovia, TORUŃ CH PDT, 
CH Copernicus, CH Carrefour, WAŁBRZYCH CH Galeria 
Victoria, WARSZAWA CH Arkadia, CH Złote Tarasy, 
(2 salony: Apart Exclusive, Apart), CH Galeria Mokotów 
– Apart Exclusive, CH Klif – Apart Exclusive, CH Sadyba 
Best Mall, CH Blue City, Salon Apart, al. Jerozolimskie 29, 
CH Promenada, CH M1 Marki, CH Targówek, CH Fort 
Wola, CH Wileńska, CH Wola Park, CH Janki, CH Reduta, 
WŁOCŁAWEK CH Wzorcownia, WROCŁAW 
CH Galeria Dominikańska (2 salony: Apart Exclusive, 
Apart), CH Arkady Wrocławskie, DH Renoma – Apart 
Exclusive, CH Borek, CH Pasaż Grunwaldzki (2 salony), 
CH Ferio Gaj, CH Auchan Kobierzyce, CH Magnolia Park, 
CH Korona, ZABRZE CH M1, CH Platan, ZAMOŚĆ 
CH Lwowska, CH Twierdza, ZGORZELEC CH Plaza, 
CH Galeria Słowiańska Łagów, ZIELONA GÓRA 
CH Focus Mall, CH Tesco.
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