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Apart po raz trzeci został uhonorowany tytułem 
Kryształowej Marki Godnej Zaufania i po raz  
pierw szy Złotej Marki Godnej Zaufania w kategorii  
Zegarki i Biżuteria! Kryształowe Godło przyzna wane 
jest przez „Reader’s Digest” w kategorii jakościowej,  
w której marki oceniane są przez badanych według 
4 kryteriów: jakości, silnego wizerunku, zrozumienia 

potrzeb Klienta i odpowiedzialności społecznej. Złote 
Godło to natomiast wyróżnienie spontanicznie przy-
znawane przez Internautów marce najbardziej ich 
zdaniem godnej zaufania. European Trusted Brands, 
czyli Europejskie Marki Godne Zaufania, to najwięk-
sze w Europie pod względem zasięgu badanie kon-
sumenckie określające stopień zaufania Europejczy-
ków do wartości, instytucji i marek produktów. 

Najmocniejsza Marka „Rzeczpospolitej”  
to prestiżowe wyróżnienie, z którego jesteśmy  
szczególnie dumni. Przyznawane jest na podstawie 
miarodajnych badań, które jednoznacznie potwier-
dzają satysfakcję Klientów z wyboru marki Apart.

Kryształowe Godło po raz trzeci oraz  
Złote Godło „Reader’s Digest” dla Apart!

Najmocniejsza Marka 2011 to już piąta „marka”, którą 
otrzymaliśmy. Statuetka dołączyła do imponującej  
już kolekcji nagród otrzymanych przez Apart  
na przestrzeni lat.

Adam Szejnfeld, były wiceminister gospodarki i Tomasz 
Wróblewski, redaktor  naczelny „Rzeczpospolitej”, 
wręczają statuetkę i dyplom Michałowi Staweckiemu, 
dyrektorowi marketingu Apart.

„Rzeczpospolita” już po raz piąty przyznała Apart 
tytuł Najmocniejszej Marki w rankingu polskich 
marek.
Ten prestiżowy ranking, obejmujący 12 kategorii,  
przygotowywany jest na podstawie skomplikowa-
nych badań konsumenckich, prowadzonych przez 
firmy Nielsen i Akropolis Advisory. Mimo spowol-
nienia w całej branży handlowej, Apart rok 2011 
zaliczył do udanych, a wyniki rankingu dobitnie 
świadczą, że wartość, prestiż i moc naszej marki 
cały czas idą w górę.
Podobnie jak poprzednio, ubiegłoroczne zwycię-
stwo umocniło wiodącą pozycję marki Apart we 
wszystkich wskaźnikach składających się na moc 
marki. Apart to marka ciesząca się największym 
prestiżem wśród polskich konsumentów. Nie tylko 

APART  
NAJMOCNIEJSZą MARKą 
PO RAZ PIąTY!

pokonaliśmy konkurencyjne marki jubilerskie, ale 
również w generalnym rankingu Apart zajął bardzo 
wysokie pozycje.
Prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w szczególności 
tak ważny tytuł jak Najmocniejsza Polska Marka, są 
dla Apart przede wszystkim nagrodą od Państwa, na-
szych Klientów – po raz kolejny bardzo dziękujemy!
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Wyróżnienie Doskonałość Mody to dla marki 
jubilerskiej szczególny powód do satysfakcji  
i dumy. Apart został uhonorowany tą nagrodą 
już piąty raz!

Magdalena Samoraj (Apart) odebrała statuetkę  
od Anny Zeidler-Ibisz, redaktor naczelnej „Joy”.

Jacek Szmidt, redaktor naczelny magazynu „Twój Styl”  
(z prawej) oraz Michał Stawecki, dyrektor marketingu Apart  

w damskim towarzystwie – od lewej: Magdalena Samoraj (Apart), 
Ewa Kozłowska (Bauer), Helena Palej i Marcela Stańczyk (Apart).

Wydarzenia

Apart już kilkakrotnie otrzymał nagrodę i tytuł  
Doskonałości Mody. W tym roku, jako partner wie-
czoru, zostaliśmy zaproszeni do przygotowania sta-
tuetek na to wyjątkowe wydarzenie.
Triumfowaliśmy też tradycyjnie w gronie laureatów 
– tym razem wyróżniono Apart tytułem Mecenasa 
Mody. Jacek Szmidt, redaktor naczelny „Twojego 
Stylu”, wręczył nagrodę dla Apart jako marki luk-
susowej, świadomej światowych trendów, ale także 
wspierającej polskie środowisko mody i sponsorują-
cej wiele pokazów.
Podczas uroczystej gali  jury nagrodziło naj-
lepsze ubrania i dodatki dostępne w 2011 roku 
na polskim rynku; statuetki wręczono w sumie  
19 laureatom. Tytuł Projektanta Roku tym razem 
otrzymał Robert Kupisz, jeden z polskich projek-

Apart został laureatem plebiscytu Joy 
Trendy w kategorii Moda za branso-
letkę „This is Your Life” projektu Ma-
cieja Zienia. Magazyn „Joy” przyznaje 

statuetki dla produktów, które, zda-
niem czytelniczek magazynu i juro-
rek, są najbardziej trendy w obecnym 
sezonie. Więcej o gali na str. 19.

tantów, których docenia i wspiera Apart. W gronie  
jury zasiedli: Joanna Lorynowicz – zastępca reda - 
ktora naczelnego „Twojego Stylu”, Katarzyna  
Miśkowiec – dyrektor artystyczna czasopisma,  
Maria Szaj – dyrektor działu mody i stylizacji,  
a także Joanna Bojańczyk – redaktor mody, fotogra-
fowie Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek, Małgo-
rzata Kożuchowska, Maciej Brzozowski – dyrektor  
public relations Grupy Bauer, Agnieszka Maciąg  
oraz Wojciech Rostowski – makijażysta Max Factor.
Gala tego wydarzenia była niezwykłą okazją do spo-
tkania ludzi polskiej mody: stylistów, projektantów, 
producentów i managerów ekskluzywnych marek, 
a także wielu osobistości ze świata show-biznesu.

 więcej informacji na www.apart.pl

Statuetka  
Joy Trendy dla Apart!

PIąTA NAGROdA  
dOSKONAłOść MOdY 
dLA APART!
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Anja Rubik i Sasha Knezevic 
w radosnej sesji zdjęciowej 

obrączek ślubnych
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Obrączki ślubne
Wydawnictwo, prócz prezentacji najnowszej 
oferty obrączek ślubnych Apart, zawiera szereg 
niezbędnych do właściwego wyboru obrączek 
wskazówek i porad, wyczerpującą charaktery-
stykę najwyższej jakości produktu jubilerskie-
go od Apart, a także zdjęcia z sesji ślubnej  
Anji Rubik i Sashy Knezevica.

Pierścionki z diamentami
Katalog pełen wyjątkowych wzorów pierścionków  
Apart z diamentami oraz z diamentami i innymi  
kamieniami szlachetnymi, wzbogacony o prze-
wodnik po pierścionkach i podręczne kompen - 
dium wiedzy na temat wiecznego kamienia  
– diamentu. Szczególnie polecamy osobom poszu-
kującym pierścionków zaręczynowych oraz na  
inne specjalne okazje.

Wydarzenia

S
esje zdjęciowe z ich udziałem gosz-
czą na łamach najbardziej prestiżo-
wych magazynów mody na świecie. 
Anja Rubik i Sasha Knezevic to 
piękni, uśmiechnięci i prawdzi-

wie zakochani w sobie młodzi ludzie sukcesu.  
W obiektywie Marcina Tyszki tryskają radością, 
humorem i miłością! Ta najbardziej popularna 
para branży mody powraca w kolejnej kampanii 
Apart. Tym razem młode małżeństwo stało się 
bohaterem nowego katalogu obrączek ślubnych 
Apart. Zdjęcia Anji i Sashy zaskakują lekkością. 
Urzeka łatwość, z jaką łączą profesjonalizm swe-
go zawodu z czystą przyjemnością przebywania 
ze sobą. Ich naturalność i swoboda tylko dodały 
magii obrączkom Apart. 
Anja i Sasha także prywatnie wybrali obrączki 
Apart. Ich oryginalny projekt według pomysłu 
Anji powstał w pracowniach Apart. Obrączki te 
traktują jako talizman na wspólną drogę życia.

 zobacz obrączki Apart na str. 142
 zobacz biżuterię Apart w stylizacji ślubnej  

Macieja Zienia na str. 17

Anja Rubik i Sasha Knezevic 
w radosnej sesji zdjęciowej 

obrączek ślubnych



Wydarzenia

W poprzednim numerze Apart Fashion & Style  
Magazine pokazywaliśmy kulisy powstawania zdjęć 
i filmu reklamowego w Paryżu z udziałem ambasa-
dorki Apart Anji Rubik i jej męża Sashy Knezevica 
oraz, oczywiście, diamentów Apart. Wkrótce nastąpi 
wyczekiwana premiera kolejnego wydawnictwa dia-
mentowego, z będącymi ewenementem w skali bran-

ży przepięknymi zdjęciami biżuterii z diamentami, 
nawiązującymi klimatem do paryskiej sesji. Katalog 
ten da możliwość poznania zapierającej dech w pier-
siach luksusowej biżuterii Apart w pięknych ujęciach.  
Nie zabraknie w nim także paryskich zdjęć Anji Rubik 
i Sashy Knezevica. Katalog będzie wkrótce dostępny  
w salonach Apart oraz na www.apart.pl. Zapraszamy!
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Teresa rosaTi  
          z biżuTerią aparT  
na wybiegach nowego Jorku  
                          i VancouVer!

Prawdziwa dama polskiej mody. Specjalizuje się  
w projektowaniu sukien wieczorowych, koktajlowych  
i ślubnych. Doskonale zna dress-code obowiązujący 
na przyjęciach w biznesie i dyplomacji. Niejeden raz  
gościła ze swymi kolekcjami na światowych wybiegach.  
Rok 2012 rozpoczęła wraz z firmą Apart pokazami  
w Nowym Jorku i Vancouver.

Wydarzenia
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Agnieszka Holland – polska scenarzystka  
i reżyser, której film „W ciemności” był no-
minowany do Oscara w kategorii „Najlepszy 
film nieanglojęzyczny”, wystąpiła podczas gali  
w kreacji autorstwa Tomasza Ossolińskiego 
oraz biżuterii Apart!
Projektant zaskakująco połączył luksusowe 
bransolety z białego złota, diamentów i szafi-
rów z zawieszką z kolekcji, tworząc eleganc-
kie wykończenie dekoltu granatowej sukni. 
Dopełnieniem kreacji były specjalnie dobrane 
bransolety, również z diamentami i szafirami.
Podczas gali Agnieszka Holland zaprezento-
wała się w prawdziwie hollywoodzkim stylu, 
prezentując na czerwonym dywanie niemal 
400 diamentów.
Mimo że film Agnieszki Holland nie otrzymał 
Oscara, ogromnym sukcesem polskiej kinema-
tografii jest już sama nominacja do nagrody. 
Obraz reżyserki spotkał się także z uznaniem 
krytyków i widzów na całym świecie.

 więcej informacji na fashion.apart.pl

Nowy Jork
Teresa Rosati zaprojektowała swoją najnowszą ko-
lekcję specjalnie na pokaz w Nowym Jorku i nazwa-
ła ją „Her Shine”, czyli „Jej Blask”. Uszyta została  
z tkanin cekinowych i szyfonów. Dominowały mod-
ne szarości, granaty, czerń, choć w finale pojawiła 
się także morska zieleń i mocny akcent oranżu.  
Kreacje w większości zostały wykończone połysku-
jącymi kamieniami. Tradycyjnie już, kolekcję zdo-
biła i uzupełniała biżuteria Apart, nadając całości 
jeszcze więcej blasku...
Pokaz odbył się 9 lutego 2012 r. w Ailey American  
Dance Theater na nowojorskim Manhattanie  
i zgromadził liczną publiczność oraz osobowości 
ze świata mody. Prosto z planu filmowego w Los 
Angeles przyjechała córka projektantki, aktorka 
Weronika Rosati, która założyła na tę okazję złotą 
biżuterię Apart. Kolekcja została przyjęta bardzo en-
tuzjastycznie, projektantka tuż po pokazie udzieliła 
licznych wywiadów, otrzymała też wiele ciekawych 
propozycji.

Vancouver
Jeszcze nie opadły emocje po nowojorskim pokazie 
kolekcji, gdy projektantka zaprezentowała swoje 
kreacje podczas Vancouver Fashion Week. Biżuteria  

Apart i tym razem 
pięknie uzupełniała 
stylizacje eleganckich  
koktajlowych i wieczo-
rowych kreacji.
Zaproszenie do Kana-
dy dotarło do Teresy 
Rosati podczas Nolcha 
New York Fashion 
Week. Pokaz kolekcji 
projektantki miał być 
jedną z atrakcji Van-
couver Fashion Week. 
Już niespełna 2 mie-
siące później w Van-
couver Teresa Rosati 
prezentowała swoją 
kolekcję.
Projektantka została 
nagrodzona gorącymi 
brawami. Wywiadom 
i gratulacjom nie było 
końca. Pokaz Teresy 

Rosati okazał się jednym z najlepszych trwającego 
niemal tydzień modowego wydarzenia. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Teresa Rosati dobiera biżuterię  
Apart do swoich kreacji przed  
pokazem na Nolcha Fashion Week  
w Nowym Jorku.

Agnieszka Holland  
z Robertem Więckiewiczem.

Diamenty       
apart

na ceremonii  
wręczenia  

Oscarów
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AGNIESZKA  
HOLLANd
Zadumana, prawdziwa, szlachetna, głęboka. Silna. Inna niż pędzące dookoła 
życie. Oczarowała i poskromiła świat magią prostoty i naturalności. Zawsze szła 
własną drogą, wierzyła w siebie, w to, co robi. Wierzyła, że da radę. Jej wielkość 
wyznacza wyjątkowa wrażliwość, którą ujmuje widzów na ekranach wielu krajów 
świata. Umie przemawiać językiem kina. Znalazła ten uniwersalny, ponadnarodowy 
klucz. Nam opowiada o swoich międzynarodowych doświadczeniach, dlaczego 
najszczęśliwsza czuła się w Polsce i z kim pracuje jej się najlepiej.

Rozmowa
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Rozmowa

Który z Pani filmów jest Pani najbliższy, a który 
uważa Pani za swój najważniejszy?
Trudno mi to oceniać… Chyba po czasie łatwiej 
powiedzieć, które najmocniej zostały w świado-
mości ludzi. W Polsce powtarzają się: „Gorączka”,  
„Kobieta samotna”, wszędzie indziej również  
„Europa, Europa”, „Plac Waszyngtona”, „Tajemniczy  
ogród”… Czasami „Całkowite zaćmienie”. Osobiście  
bardzo lubię te mniej znane: „Gorzkie żniwa”  
i „Oliwier, Oliwier”. Myślę, że mój ostatni film  
– „W ciemności” – zostanie. 

Czy robiąc film czuje Pani, że ten będzie akurat wy
bitny, dobry, ważny? Czy tego nigdy się nie wie?
Zawsze się wierzy, że film będzie ważny, inaczej nie 
warto go robić – to tyle wysiłku, pieniędzy, czasu  
i energii. A przypadek „W ciemności” był szczególny. 
Ten film był tak trudny, tyle było napięć, przeszkód 
produkcyjnych, a sam temat tak bolesny, że cały 
proces był – nie tylko dla mnie, chociaż dla mnie 
najbardziej – kosztowniejszy niż zwykle. Pamiętam, 
jak w trakcie pracy powiedziałam sobie: „Ten film 
będzie mnie kosztować parę lat życia. Mam nadzie-
ję, że będzie dobry. Że będzie więcej niż dobry, że 
będzie warto.” Poczułam naprawdę wielką ulgę, kie-
dy zobaczyłam po pierwszym zmontowaniu całości, 
że to działa, że ma prawdziwą siłę. 

Gdy decydowała się Pani zostać reżyserem, kobieta 
w tym zawodzie była zjawiskiem co najmniej egzo
tycznym. Czy kiedykolwiek dano Pani odczuć, że to 
nie dla Pani, żeby dała Pani sobie spokój?
Zawsze wydawało mi się, że mimo przeszkód dam 
radę. Najlepiej wspominam moje pierwsze produk-
cje. Wbrew pozorom – jako bardzo młoda reżyser-
ka, do tego kobieta – nie musiałam jakoś brutalnie 
walczyć o autorytet, ekipy i aktorzy byli życzliwi  
i bardzo oddani. Nie miałam kompleksów związa-

nych z moją płcią, pochodzeniem, miejscem uro-
dzenia, narodowością… I chociaż szybko zoriento-
wałam się, że kobiecie w tym zawodzie rzeczywiście 
trudniej, to kilka moich starszych koleżanek udo-
wadniało, że można. Věra Chytilová w Czechach, 
Agnès Varda we Francji... Obie pracują do dzisiaj  
i pokazują, jak silna może być kobieta filmowiec, 
jeśli ma talent, determinację, oryginalne widzenie 
świata i coś ważnego do powiedzenia.

Jest Pani jednym z najbardziej znanych na świecie 
polskich reżyserów. Wiem, że na castingach Pani 
nazwisko w CV aktorów robi większe wrażenie, niż 
niejedno znane amerykańskie. Czy Pani tą zagra
niczną karierę zakładała sobie od początku, myślała 
Pani „zdobędę Hollywood”, czy to nigdy nie był cel, 
tylko wyszło przy okazji?
Nie planowałam międzynarodowej kariery. Moim 
celem było to, żeby robić filmy w sytuacji maksy-
malnie możliwej wolności i żeby dotrzeć z nimi 
do ludzi. W pewnym sensie najszczęśliwsza byłam 
robiąc filmy w drugiej połowie lat siedemdziesią-
tych, w zespole Andrzeja Wajdy, walcząc wspól-
nie z kolegami: Wajdą, Żebrowskim, Zanussim,  
Kieślowskim, Falkiem, Łozińskim z ograniczenia-
mi systemu. Stan wojenny zastał mnie za granicą, 
zaangażowałam się w jego krytykę, w związku z tym 
powrót do kraju okazał się niemożliwy, a w każdym 
razie ryzykowny. Wiedziałam, że w Polsce pewnie 
długo jeszcze nie pozwolą mi robić nic w zawodzie. 
Parę lat trwało, zanim udało mi się nakręcić pierw-
szy film. To były „Gorzkie żniwa” zrobione w Niem-
czech. Miały nominację do Oscara, kilka nagród,  
i potem to jakoś poszło… Po „Europa, Europa” za-
częłam dostawać propozycje z Hollywood. Zrobiłam 
„Tajemniczy ogród” dla Warner Bros, w produkcji 
Coppoli.

Robiła Pani filmy w Polsce, Francji, Anglii i Stanach 
Zjednoczonych. Czego nauczył Panią  o pracy nad 
filmem każdy z tych krajów? 
Francuskie ekipy są bardzo inteligentne, praktycz-
nie wszyscy ich członkowie – od wózkarza po sceno-
grafa – są kinomanami i bardzo interesują się swoją 
pracą. Amerykanie są najbardziej profesjonalni, 
zdyscyplinowani, najlepiej zorganizowani. Film jest 
tam istotną sferą narodowej ekonomii i to się czu-
je. Amerykańscy pracownicy filmowi szanują swój 
warsztat pracy i są z niej dumni. Dlatego bardzo 
dobrze pracuje mi się w Stanach. W Anglii miałam 
do czynienia z tradycyjnymi, wielkimi ekipami, któ-
rych członkowie praktycznie nie oglądają filmów, 
które robią, niespecjalnie interesuje ich, w jakiej 
produkcji biorą udział. I to się czuje w pracy. Teraz 
kręcę w Pradze i muszę powiedzieć, że jest świetnie 
– mają tam wszystkie zalety polskich i zachodnich 
ekip, za to nie mają ich wad. W sumie najmniej 
przyjemnie było mi w Niemczech i na Węgrzech. 
Może to wynika z faktu, że nie znam tych języków  
i kontakty z ludźmi na planie były bardziej zapo-
średniczone. Chociaż stereotyp, że Węgrzy są ponu-
rzy, okazał się prawdziwy. 

Jak wybiera Pani odtwórców ról w swoich filmach? 
Czy ma znaczenie jakieś prywatne porozumienie, 
czy liczy się wyłącznie talent i to, czy pasują do roli?  
Aktorów dobieram do postaci, muszę wierzyć, że 
ten aktor czy aktorka naprawdę są daną postacią. 
Dlatego chętnie robię zdjęcia próbne, nawet z ak-
torami, których znam. Pociągają mnie tacy, którzy 
mają charyzmę, prawdę, ale i odwagę przekracza-
nia dotychczasowo funkcjonujących zasad. Niestety, 
ostatnio już prawie wszędzie reżyser jest naciskany 
przez producenta, dystrybutora, by obsadził „gwiaz-
dę”. Czasem jest to dla dobra filmu, ale czasem go 
niszczy.

Ma Pani ulubionych aktorów?  
Aktorzy są jak specjalna rasa. Fakt, że są różnej na-
rodowości, albo że jedni są gwiazdami, a inni nie-
znanymi aktorami z prowincji, nie ma specjalnego 
znaczenia. Lubię aktorów w ogóle, a z niektórymi, 
na przykład Edem Harrisem, przyjaźnię się. Jest 
kilku aktorów, z którymi spotkałabym się z przy-
jemnością, czasem ponownie. Ale radość sprawia 
mi praca z każdym dobrym. W Polsce już od dawna 
chciałam się spotkać z Robertem Więckiewiczem  
i Kingą Preis, i udało się na planie mojego ostat-
niego filmu. W Polsce mamy prawdziwy wysyp 
zdolnych aktorów. Myślę, że grają na najwyższym 
światowym poziomie. 

Agnieszka Holland z Robertem Więckiewiczem  
na oscarowej gali w towarzystwie Juliusza  
Machulskiego (z lewej) i Michała Żurawskiego  
(z prawej).
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Rozmowa

Jak wybiera Pani innych współpracowników – ope
ratorów, autorów muzyki, scenografii, kostiumów? 
To jest spontaniczna decyzja, bo spodobało się Pani 
to, co ostatnio zrobili, czy decydują względy osobi
ste, przyjaźnie?
Wszystkich współpracowników wybieram na pod-
stawie ich pracy i po spotkaniach – muszę być pew-
na, że się dobrze rozumiemy, że mamy dobrą „che-
mię”. Lubię zmieniać operatorów – to najbliższy 
współpracownik reżysera i wielu jest wspaniałych. 
Każdy z nich może dać mi inną energię i perspek-
tywę. Natomiast najchętniej pracowałabym zawsze  
z tym samym montażystą (mam dwóch takich)  
i kompozytorem (właśnie z dwoma robiłam wszyst-
kie moje ostatnie filmy – z Janem A.P. Kaczmarkiem  
i Antkiem Komasą-Łazarkiewiczem). Długo trwa, 
zanim w tych dwóch dziedzinach zbuduję prawdzi-
wie twórczy związek.

Jest Pani prawdziwym ambasadorem polskich twór
ców za granicą. Wiele Pani zawdzięczają, chociaż
by Jan A.P. Kaczmarek, któremu muzyka do Pani 
„Totalnego zaćmienia” przyniosła światowy rozgłos.  
Z Polakami pracuje mi się najlepiej, ale miałam też 
bardzo twórcze związki z Amerykanami, Francuza-
mi, Niemcami, Słowakami… Staram się wspierać 
zdolnych Polaków, na ile to tylko możliwe. Pewien 
rodzaj porozumienia, dzięki wspólnym korzeniom, 

kodom kulturowym, historii, wrażliwości, kontek-
stom, ma się tylko z rodakami.

Jak wypadają polscy twórcy, z którymi Pani praco
wała w porównaniu z tymi, z którymi Pani pracuje 
na świecie?
Najzdolniejsi Polacy są nie do pobicia. Uważam, 
że najwybitniejszym dziś światowym operatorem 
filmowym jest Janusz Kamiński. Wielu innych 
Polaków mogłoby startować również w tej katego-
rii. Mamy wybitnych kompozytorów, kostiumolo-
gów, aktorów (oni się, niestety, gorzej eksportują 
ze względu na język), scenografów… Reżyserzy  
i scenarzyści muszą się trochę bardziej otworzyć na 
świat. Muszą zrozumieć, że najbardziej lokalny te-
mat może być emocjonalnie uniwersalny... 

Pracuje Pani z córką. Czy to jest trudna współpra
ca? Czy zanim do niej doszło, miała Pani obawy, 
że będą spięcia na planie, bo obie jesteście silne  
i zdecydowane?  
Z Kasią pracuje mi się świetnie. Ona daje mi 
ogromnie dużo pomysłów, energii. Mamy bardzo 
podobną wizualną wrażliwość. Kasia posiada wy-
jątkowy talent filmowy – umie nakręcić niektóre 
rzeczy znacznie lepiej niż ja. Świetnie też prowadzi 
aktorów. Poza tym jest bardzo wielkoduszna. Daje 
hojnie i z radością. Odpadają nam więc problemy 
na poziomie ego. Na planie mówimy sobie po imie-
niu, tylko czasem Kasia się zapomina i zamiast 
„Agnieszko” mówi „mamo”... 

Mieszkała Pani w Polsce, Czechach, Francji i Stanach  
Zjednoczonych. Gdzie dziś jest Pani dom?
Domów, swoich miejsc, mam kilka – sprzedałam 
ten w Los Angeles i rzadziej tam bywam. W Amery-
ce przede wszystkim pracuję, a wolny czas spędzam 
w Europie. 
Najważniejsza pozostaje Bretania. Tam odpoczy-
wam, myślę, piszę, gotuję i przyjmuję przyjaciół. 
Poza tym Paryż i Warszawa. 

Za film „W ciemności” była Pani w tym roku nomi
nowana do Oscara, nie po raz pierwszy. Czy taka 
nominacja jest istotna dla kariery filmowca? 

Nominacja jest ważna i dla reżysera, i dla filmu. 
Pomaga w promocji i pomaga w rozpoznawalno-
ści nazwiska. Ale nie przeceniałabym tego. Zdarza 
się, że po otrzymaniu Oscara aktor lub twórca nie 
dostają żadnych propozycji. Myślę, że Oscary tracą 
w ostatnich latach na znaczeniu, głównie dlatego, 
że jakoś mniej jest bezsprzecznie ważnych, a jed-
nocześnie popularnych amerykańskich filmów. 
Kolejny raz filmy w kategorii zagranicznej są lep-
sze od tej głównej, angielskojęzycznej kategorii. Tak 
było przy „Białej wstążce” i „Proroku”, tak było też  
w tym roku, według mnie i różnych krytyków,  
z „Rozstaniem” i „W ciemności”. Ale wciąż jest 
to najgłośniejsza nagroda filmowa, tym bardziej, 
że spadło znaczenie Złotej Palmy w Cannes, nie 

mówiąc już o innych festiwalach. Pozostaje także 
coraz mniej skutecznych narzędzi promocji am-
bitnego kina. Mam nadzieję, że ten kryzys minie. 
Dla mnie każdorazowo nominacja do Oscara była 
wielką pomocą i owocowała nowymi kontaktami  
i propozycjami. 

Ceremonia wręczenia Oscarów to także czerwo
ny dywan i kreacje – nawet w CNN pytanie, jakie  
w trakcie gali zadają prowadzący gwiazdom, brzmi: 
„Co masz na sobie?”. Pani na oscarową galę wybrała 
suknię polskiego projektanta Tomka Ossolińskiego  
i biżuterię polskiej firmy Apart. Czy brała Pani 
udział w powstawaniu kreacji? Tak po kobiecemu, 
zastanawiała się Pani, jaką suknię i jaką biżuterię 
założyć w ten wyjątkowy wieczór? 
Takie gale nie są moim żywiołem, jestem więc bar-
dzo wdzięczna Tomkowi Ossolińskiemu za suknię 
i Apartowi za naszyjnik i bransoletki. Na inne osca-
rowe okazje ubierała mnie zaprzyjaźniona kostiu-
molożka Dorota Roqueplo. Dla mnie najważniej-
sze jest, żeby czuć się naturalnie, wygodnie i jakoś 
zręcznie. Nie jestem bardzo wrażliwa na najnowszą 
modę, lubię taką trochę bezczasową. Największym 
poświęceniem było założenie wysokich, jak na 
mnie, obcasów. Ale Moniki Olejnik albo Agnieszki 
Odorowicz bym nie przebiła. Przy ich butach moje 
szpilki wyglądały jak kapcie.

Czy kończąc pracę nad filmem ma Pani już w gło
wie kolejny, czy potrzeba czasu, żeby poprzedni film 
wybrzmiał, zanikł? 
Czasem, kończąc film, mam już w głowie albo  
w przygotowaniu kolejny projekt, czasem nie...  
Teraz jest taki moment, że czuję, że powinnam 
zrobić przerwę, zastanowić się, co tak naprawdę po-
winnam i chciałabym robić. Z drugiej strony trudno 
nie wykorzystać pewnej koniunktury, która pojawiła 
się po moich ostatnich osiągnięciach – i filmowych,  
i telewizyjnych. Więc znowu pracuję. Ale nie narze-
kam, bo teraz kręcę coś dla mnie szczególnie cieka-
wego – trzyczęściowy film po czesku, dla czeskiego 
HBO, o najważniejszych przeżyciach mojej mło-
dości: zdławieniu wolności w Czechosłowacji po  
Praskiej Wiośnie 68. roku i sowieckiej interwen-
cji. Osią historii jest samospalenie Jana Palacha, 
studenta drugiego roku historii, który protestował 
swym czynem przeciw rezygnacji społeczeństwa  
i ograniczaniu swobód. Sama byłam wtedy student-
ką drugiego roku Praskiej Szkoły Filmowej i wszyst-
kie te wydarzenia były moim formatywnym przeży-
ciem. Teraz do nich wracam… 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

„Nie planowałam międzynarodowej kariery.  
Moim celem było to, żeby robić filmy w sytuacji  
maksymalnie możliwej wolności i żeby dotrzeć  
z nimi do ludzi. 
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n a miejsce po- 
kazu wiosna-
-lato 2012 pro- 

jektant wybrał Soho 
Factory na warszaw-
skiej Pradze.  Zgro-
madziły się tłumy, bo 
w postindustrialnej 
hali na brak miejsca 
nie można narzekać.
Projektant zapropo-
nował stylizację swej  
kolekcji z pierścion-
kami Apart. Na pra - 
wych dłoniach mode - 
lek błyszczało wie-
le srebrnych pierś - 

cionków o nietypowych formach. Takie „kaste-
ty” robiły wrażenie, szczególnie, jeśli dodatkowo 
modelka trzymała w dłoni torebkę… Nowością  
u Macieja Zienia były stroje męskie, jednak na 
pierwszym miejscu, jak zawsze, pozostała kobie-
cość. Projektant podkreślił ją prostymi liniami i mi-
nimum koloru. Piękne, zwiewne, jedwabne suknie  
miały kolor czarny, biały lub beżowy. Gwiazdy,  

które tłumnie przybyły na pokaz, były zachwycone.
„Najpiękniejsza była prosta, biała, zwiewna sukien-
ka, przypominająca męską koszulę, ale z dekoltem 
aż do pępka. „Muszę ją mieć” – zawyrokowała Edyta  
Herbuś. Obok niej w pierwszych rzędach siedziały:  
Julia Pietrucha, Sylwia Gliwa, Katarzyna Cichopek, 
Olga Bołądź, Katarzyna Glinka, Halina Młynkowa, 
Marina, Justyna Steczkowska, Ada Fijał i wiele innych.

Z kolei kolekcję Kaleidoscope na sezon jesień-zima 
2012 projektant pokazał w warszawskim Hotelu 
Hilton. Panująca na pokazach Macieja Zienia at-
mosfera luksusu idealnie pasuje do biżuterii Apart, 
bez której od wielu już lat nie może się odbyć żadna 
premiera nowej kolekcji projektanta. Wiosenny po-
kaz ubrań na sezon jesienny był okazją do spotkania 
prawie 1000 osób.
„Kaleidoscope to kolekcja inspirowana zabawką 
moich siostrzeńców. Przy jej powstawaniu bawiłem 
się prostymi rzeczami, by uzyskać wielowymiarowy 
efekt. Kryształki, lustrzane odbicia w nadrukach, 
optyczne wyszczuplanie sylwetki przez ciekawe 
cięcia, kontrasty tkanin, czyli np. połączenie skóry  
z jedwabiem to jej motywy przewodnie” – powie-
dział  projektant.

pierŚcionki aparT  
      u macieJa zienia
Maciej Zień ostatnio z upodobaniem wybiera do swoich kolekcji  
pierścionki marki Apart. Powstała również sesja sukni ślubnych  
projektanta z ich udziałem. Piękne, zmysłowe kreacje Zienia z biżuterią 
Apart zachwycały gości na jesiennym i wiosennym pokazie.

Intrygująca scenografia z wilczycą  
to dzieło polskiego artysty.

Kolekcja bransoletek „This is Your Life”  
z Maciejem Zieniem – autorem projektu  
i Heleną Palej (Apart).
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olga i honoraTa  
z drugieJ  edycJi  
tOp mODel ZOstań  
mODelką w leTnieJ  
sesJi aparT
Po raz kolejny Apart był sponsorem programu 
„Top Model. Zostań Modelką” i uważnie przyglądał 
się rywalizacji młodych dziewczyn aspirujących 
do świata profesjonalnego modelingu. Cieszy nas, 
że możemy aktywnie przyczyniać się do wyłania-
nia talentów w jedynym w Polsce konkursie tego 
typu, tym bardziej, że sami jesteśmy marką mo-
dową. Tradycją już stała się także obecność uczest-
niczek „Top Model” na łamach Apart Fashion  
& Style Magazine – w ubiegłym sezonie w wy-
jąt  kowych sesjach z biżuterią Apart wystąpiły 
Ola Kuligowska oraz Nicole Rosłoniec. W tym  
wydaniu do współpracy zaprosiliśmy natomiast 
zwyciężczynię programu, zjawiskową Olgę  
Kaczyńską, oraz Honoratę Wojtkowską, która 
jako modelka zyskała już uznanie rodzimych 
znamienitych projektantów. Wśród nich znaleźli 
się Maciej Zień, w którego sesji ślubnej wystąpiła  
Honorata z biżuterią Apart, a także duet Paprocki 
& Brzozowski – młoda modelka została twarzą ich 
najnowszej kolekcji wiosna/lato 2012.

 więcej informacji na www.apart.pl

SeSja Sukien   
          ślubnych  
macieJa zienia  
z pierŚcionkami aparT
Apart i ślub kojarzą się tylko z obrączkami? Nic 
bardziej mylnego. Nie tylko obrączki, ale też pięk-
na biżuteria marki może być ozdobą panny młodej  
w ten szczególny dzień. Wie o tym Maciej Zień, który 
w najnowszym katalogu sukien ślubnych własnego 
projektu wykorzystał biżuteryjne propozycje Apart.  
W katalogu, w subtelnym makijażu i delikatnie styli-
zowanych fryzurach wystąpiła Honorata Wojtkowska, 
jedna z najbardziej rozchwytywanych uczestniczek 
polskiej edycji „Top Model”, która wzięła także udział 
w sesji do niniejszego wydawnictwa.

 więcej informacji na fashion.apart.pl

W kolekcji jesień-zima 2012 dominuje zestawienie 
luźnych bluzek połączonych z dwoma modelami 
spódnic: ołówkową lub bombką. Z kolei w sukien-
kach zachwyciły różne wersje „małej czarnej” prze-
łamanej koronką, blaskiem kryształów lub dużymi 
srebrnymi pierścionkami Apart. Do niektórych 
kreacji projektant dobrał również bransoletki na 
rzemyku lub delikatnym sznureczku.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Nowemu pokazowi Anny Poniewierskiej  
towarzyszyła biżuteria Apart oraz zegarki  
Elixa. Pokaz był równie niezwykły, jak 
projektantka i jej orientalne fascynacje. 
Po debiucie od razu została dostrzeżona 
przez polski świat mody, który mocno 
jej kibicował i tym razem. Na pokazie  
można było zobaczyć materiał złożony  
precyzyjne jak origami, nowe życie klasy  -
cznego kostiumu, który nie przypominał  
swojego nudnego pierwowzoru oraz ko-
lory, których nie sposób nazwać jednym  
słowem. „Trudno jednoznacznie określić  
adresatkę mojej kolekcji. Na pewno to ubrania dla kogoś, kto potrafi  
po patrzeć poza ramy mody powszechnie dostępnej w sklepach. Dla  
kobiety, która nie wstydzi się być oryginalna, ale nie szuka ekscen tryz mu  
i udziwnień” – tak o swojej kolekcji mówiła projektantka. Jej wizję współ-
czesnej kobiety docenili owacjami przybyli goście.

 więcej informacji na www.apart.pl

Luksus to prostota – zdają się mówić suknie marki 
La Mania, które pojawiły się wraz z biżuterią Apart 
na wybiegu podczas pokazu w Sali Marmurowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W najnow-
szej kolekcji pojawiły się nowe formy i zaskakują-

ce tkaniny obok znanych 
i charakterystycznych dla 
marki fasonów. Delikatna 

i zwiewna kobiecość została posta-
wiona obok zdecydowanych, geo-
metrycznych kształtów.
Inspiracją kolekcji na sezon wiosna/lato 2012 był 
klimat futurystyczny filmu „Piąty element”. To 
film o poszukiwaniu ogniwa dopełniającego cztery 
podstawowe składniki niezbędne do życia. Brakują-
cym elementem okazała się pasja i miłość, dzięki 

którym powstała również La Mania 
i jej najnowsza kolekcja. „Oprócz 
tego, że są piękne, stroje La Mania  
są również bardzo praktyczne.  
W zależ ności od dodatków, nadają 
się i na dzień, i na wieczorne przy-
jęcie” – powiedziała Paulina Sykut.
Pokaz marki La Mania to nie tyl-
ko moda, ale też wspaniałe show: 
pokaz otworzyła swym elektryzu-
jącym głosem wybitna sopranist-
ka Aleksandra Kurzak, a zaraz 
po pokazie goście mieli szansę 
dzięki telebimowi przenieść się 
na chwilę do Paryża na spotkanie 

z Karlem Lagerfeldem… Wśród gwiazd, które przy-
były osobiście, byli między innymi: Teresa Rosati,  
Łukasz Jemioł, Robert Kupisz, Beata Ścibakówna, 
Monika Olejnik czy Alicja Resich-Modlińska.

 więcej informacji na www.apart.pl

Powyżej: Teresa Rosati i Tomek Jacyków,  
z prawej: Joanna Przetakiewicz, 
założycielka La Manii z Aleksandrą 
Kurzak, sopranistką.

Kayah.

Apart z La Manią

Biżuteria Apart zdobiła najnowszą kolekcję wiosna-lato 
2012 zdolnego projektanta, Łukasza Jemioła. Pokaz oka-
zał się miłą odskocznią od pogodowej szarości – goście 
obejrzeli inspirowane Australią barwne i kobiece kreacje 
na modelkach chodzących po… prawdziwym piasku!
„Zakochałem się w Australii. To była cudowna podróż, dla-
tego chciałem przenieść do Warszawy nie tylko piasek, ale  
i energię, wolność czy inspirację kolorami” – powiedział 
Łukasz Jemioł. „Jako piosenkarka doceniam trud arty-
styczny, a Łukasz w swoich wizjach wydaje się być niesa-
mowicie wolny. To bardzo 
mi imponuje” – zdradziła 
Kayah. Uwagę zwracały 

oryginalne kolory, jak np. czerwone, cegla-
ste sukienki przy rudych włosach modelek.
Kolekcja, oprócz barw australijskich skał 
i bezdroży, obfitowała w seledyny i tur-
kusy. Zjawiskowo prezentowały się skó-
rzane suknie czy kamizelki z frędzlami.

 więcej informacji na www.apart.pl

ausTraliJskie inspiracJe 
na pokazie Jemioła

kolekcJa anny  
poniewierskieJ z marką 
elixa 

Anna Poniewierska  
po swoim pokazie.
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Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Apart i Elixa dodały blasku gali 
plebiscytu Joy Trendy. Apart otrzymał nagrodę w kategorii Moda (o na-
grodzie – str. 5). Elixa natomiast zaznaczyła swoją obecność zarówno 
podczas specjalnego okolicznościowego pokazu Roberta Kupisza, jak  
i wśród gwiazd, które wybrały na ten wieczór eleganckie zegarki marki. 
Robert Kupisz umiejętnie wykorzystał w swojej kolekcji JOY 2012 ze-
garki Elixa, a także najnowszą kolekcję modowej biżuteri Elixa ze stali 
szlachetnej, dostępną wyłącznie w Apart. Wśród kreacji gości zwrócił 
uwagę choćby modny zegarek Elixa, wykonany z ceramiki i stali, na nad-
garstku Doroty Gardias. Wieczór uświetnił występ zespołu Zakopower.

 więcej informacji na www.apart.pl

Heroes, czyli Bohaterowie – to nazwa najnow-
szej kolekcji Roberta Kupisza. „Moje ubrania  
inspirowane są Powstaniem Warszawskim i postacią  
– diamentem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim”  
– powiedział projektant. Kolekcje biżuterii Apart 
i tym razem okazały się niezawodne – nawet do 
tak nietypowej stylizacji projektant dobrał idealną 

Galę prowadziła Anna Zeidler-Ibisz,  
redaktor naczelna „Joy”, wraz z byłym  
mężem, Krzysztofem Ibiszem.  

Dorota Gardias (obok).

Robert Kupisz z Anną Marią Jopek, w tle modele  
i modelki w kultowych T-shirtach Kupisza z orłem.

elixa i aparT na gali Joy Trendy

Apart na patriotycznym  
pokazie Kupisza

biżuterię – delikatne 
naszyjniki z pereł, me-
daliki oraz klasyczne, 
proste zegarki.
„Motywem przewod-
nim kolekcji jest orzeł  
biały – na koszulkach 
oraz przepaskach. 
Chciał bym, aby patrio-
tyzm był stałym tren-
dem wśród młodych 
ludzi, niezależnie od 
przemijającej mody” – podsumował swój pokaz 
projektant. Stroje przypominały ubrania ówcze-
snych młodych ludzi, partyzantów. Modele prezen-
towali je przy muzyce granej na żywo przez zespół 
Anny Marii Jopek, która śpiewała m.in. wiersze  

Baczyńskiego. Ten niecodzienny, pa-
triotyczny pokaz zrobił wielkie wrażenie na zebra-
nych. Rzadko udaje się łączyć historię z nowocze-
snością, a co dopiero z modą… Symbol polskiego 
orła pokazany został przez Kupisza w nowym wy-
miarze.
Czekamy na realizację kolejnych pomysłów utalen-
towanego projektanta na następnym pokazie! 

 więcej informacji na www.apart.pl

Goście pokazu: Anna Puślecka,  
dziennikarka TVN i stylista Tomek Jacyków.



podczas TurnieJu  
premierę miała  
sTalowa biżuTeria 
elixa
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Niezwykłe emocje, gwiazdorską oprawę i taneczną 
rywalizację zapewnili: Katarzyna Pakosińska, Anna 
Wendzikowska, Aleksandra Kisio, Maria Niklińska  
i Paweł Staliński oraz partnerujący im tancerze. Zwy-
cięzcami turnieju i, sądząc po  aplauzie, także publicz-
ności zostali Weronika Marczuk i Rafał Maserak, za 
nimi uplasowali się Paweł Staliński i Maria Niklińska.  
W kategorii Freestyle drugie miejsce zajęła  
Katarzyna Pakosińska. Rywalizacja była zacięta, a pary 
dawały z siebie wszystko, bo też i było o co walczyć  
– laureaci turnieju otrzymali wartościowe bony 
jubilerskie do zrealizowania w salonach Apart.

Egurrola Dance Studio stanęło na wysokości za-
dania – turniej został zrealizowany z rozmachem,  
a gwiazdy oceniali zawodowi sędziowie. Pary poka-
zały swoje umiejętności w 11 tańcach podzielonych 
na 2 kategorie – 5 tańców, takich jak walc wiedeń-
ski i angielski, fokstrot, cha-cha i rumba oraz fre-
estyle. „Ich popisy zostaną poddane jawnej ocenie 
profesjonalnych sędziów. Zobaczymy, jak zniosą 
to gwiazdy. Dziś nie będzie konkursu popularno-
ści – to prawdziwy konkurs tańca” – zapowiedział  
Agustin Egurrola. W przerwach między ich zmaga-
niami można było podziwiać występy najlepszych 
formacji Egurrola Dance Studio.

 więcej informacji na www.apart.pl
 zobacz biżuterię ze stali szlachetnej Elixa na str. 150
 zobacz zegarki Elixa na str. 176

marka elixa zosTała sponsorem TyTularnym 
TurnieJu gwiazd elixa 2012, kTórego inicJaTorem  
i organizaTorem JesT znany choreograf Tańca, 
agusTin egurrola.

Od lewej:  
Weronika 
Marczuk, 
zwyciężczyni 
konkursu 
i Helena Palej  
(Apart).
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Agustin Egurrola,  
inicjator i organizator  

Turnieju Gwiazd Elixa 2012.

W ramach części artystycznej 
turnieju wystąpiły najlepsze formacje 
Egurrola Dance Studio.

Po zaciętych zmaganiach 
przyszedł czas triumfu 
zwycięzców.  
Faworytami zarówno 
jurorów, jak i publiczności 
okazali się Weronika  
Marczuk i Rafał Maserak.

Gwiazdy wraz z tanecznymi partnerami 
dawały na parkiecie wspaniały popis  

umiejętności tanecznych w różnych stylach.
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Apart wspiera

Niedawno zakończyła się wspaniała akcja charyta-
tywna Viva! Najpiękniejsi – „I Ty możesz sięgnąć 
gwiazd!”, której firma Apart została mecenasem!
Najnowsza odsłona plebiscytu Viva! Najpiękniejsi 
połączona była z wyjątkową akcją charytatywną. 
Jej celem było zebranie funduszy na wsparcie zdol-
nych dzieci, które nie mają środków na rozwój swo-
jego talentu.
Tym razem pomoc organizowano dla 12 dzieci  
z rodzin zastępczych, pozostających pod opie-
ką Fundacji Przyjaciółka. Są to m.in. Kasia Deja  
(13 lat) z wielkim talentem do gry na flecie; Kamil 
Soliwoda (13 lat), który pięknie rzeźbi, czy trenują-
ca zapasy Kaja Trybulska (11 lat). Pomoc finansuje  
Wydawnictwo Edipresse, wypłacając co miesiąc, 
przez cały rok szkolny, stypendia oraz fundując 
udział w obozach czy warsztatach, ukierunko-
wanych na rozwój talentu. Dla każdego dziecka 
sporządzona została udokumentowana historia, 
potwierdzającą zdolności, które dziecko pragnie 

Bal Gwiazd Dobroczynności, organizowany przez 
tygodnik „Newsweek”, odbył się już po raz trzeci. To 
wyjątkowe wydarzenie postanowiła wesprzeć firma 
Apart, po raz kolejny fundując, projektując i wyko-
nując statuetki dla laureatów konkursu, a tym sa-
mym podpisując się pod piękną ideą czynienia do-
bra i niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.
Dobroczyńcami roku zostały: Majka Jeżowska, Ewa 
Błaszczyk i Agata Młynarska, które od lat poświęcają 
się działalności charytatywnej. Nagroda specjalna – 
Honorowa Gwiazda Dobroczynności, powędrowała 
w ręce Bożeny Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie 
jesteś sam”.

Już po raz szósty polscy artyści włączyli się  
w charytatywną akcję PCK „Stop bosym stopom”. 
Kolejnej odsłonie Kalendarza Dżentelmeni  
wraz z płytą patronował tradycyjnie Aztorin.
Płyta „Muzyka z serca 2012” pełna jest niezwy-
kłych muzyczno-aktorskich duetów. Zobaczy-
my i usłyszymy m.in. Kasię Groniec i Bartka 
Topę, Anię Brachaczek i Piotra Adamczyka, 
Mikę Urbaniak i Łukasza Garlickiego, Paulinę  
Przybysz i Zbigniewa Zamachowskiego. Wszy-
scy wykonawcy kompletnie bezinteresownie 
zdecydowali się wesprzeć szóstą edycję projektu.
„Zawsze staramy się, aby nasz kalendarz był 
wyjątkowy. Udało nam się to także w tym roku, 
bo udział w akcji wzięły fantastyczne posta-
ci. Na naszej płycie śpiewa wręcz awangarda  
artystyczna” – powiedział producent kalendarza 
i płyty Olivier Janiak.
„Jestem dumna z męża, że przez tyle lat z powo-
dzeniem tworzy tak piękną akcję charytatywną,  
a jeszcze bardziej jestem dumna z tych wszyst-
kich ludzi, którzy co roku z dużym zaangażowa-
niem otwierają swoje serca i dzielą się swoim 
talentem” – powiedziała Karolina Malinowska, 
żona Oliviera Janiaka. Pełen słów uznania był 
także Mateusz Damięcki, którego podobizna 
znalazła się w tegorocznym kalendarzu książko-
wym. „Olivier organizuje piękną akcję charyta-
tywną i na poziomie” – chwalił Mateusz.

 więcej informacji na www.apart.pl

rozwijać. Fundacja znalazła młodych ludzi dzięki 
akcji poszukiwania talentów wśród rodzin, które tej 
pomocy najbardziej potrzebują.
Gwiazdy – laureaci plebiscytu VIVA! Najpiękniejsi, 
wspierający charytatywną akcję „I Ty możesz sięg-
nąć gwiazd!”, wystąpili w teledysku promocyjnym, 
do którego muzykę skomponował Robert Janson. 
Premiera miała miejsce podczas uroczystej kola-
cji inaugurującej w Arkadach Kubickiego Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Przybyła cała plejada 
gwiazd i wszyscy, którzy wzięli udział w realiza-
cji nowego przeboju: Grażyna Torbicka, Michał  
Żebrowski, Katarzyna Cichopek, Natasza Urbańska 
i Maciej Zakościelny. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Aztorin wspiera 
Kalendarz  
Dżentelmeni 2012

Statuetki Apart  
na Balu Dobroczynności Newsweeka

Apart mecenasem

Gala miała miejsce w warszawskim Hotelu Inter-
Continental i zebrała grono znamienitych gości. 
Podczas uroczystej kolacji zorganizowano też auk-
cję bardzo cennych nagród. Fundusze zebrane 
podczas licytacji zostaną przekazane fundacji „Po-
zytywka”, zajmującej się edukacją osób z niepełno-
sprawnością słuchową.

 więcej informacji na www.apart.pl

Od lewej Agnieszka Krzemińska (Viva!),  
Magdalena Samoraj (Apart),  
Małgorzata Golba (Viva!) i Helena Palej (Apart).

Dobroczyńcy ze statuetkami – gwiazdami  
wykonanymi i ufundowanymi przez firmę Apart.  

W środku honorowa laureatka, Bożena Walter.

I TY MOŻESZ  
SIEGNĄĆ GWIAZD

NAJPIĘKNIEJSI
I TY MOŻESZ  

SIEGNĄĆ GWIAZD

NAJPIĘKNIEJSI
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Firma Apart już po raz kolejny przygotowała wyjąt
kowe statuetki dla magazynu „Gala”, które zostały 
wręczone laureatom plebiscytu Róże Gali. Jak na 
tytuł „Gala” przystało – wręczenie tradycyjnie miało 
miejsce podczas uroczystej gali, która co roku przy-
ciąga wielkie gwiazdy i ludzi mediów. W warszaw-
skim Teatrze Polskim wręczono nagrody w 6 kate-
goriach głównych: Film, Teatr, Literatura, Muzyka, 
Media i Debiut oraz w kategorii specjalnej dwu-
tygodnika „Gala”.
Wielkimi zwycięzcami tej edycji „Róż Gali” zostali:  
Robert Więckiewicz za rolę w filmie „Baby są jakieś 
inne”, Krystyna Janda za swoją kreację w spektaklu  Marki Apart tradycyjnie nie mogło zabraknąć  

w najnowszych produkcjach TVN, serialowych  
i nie tylko. Biżuteria i zegarki z oferty Apart  
wciąż są niewyczerpanym źródłem inspiracji  
dla stylistów stacji, którzy chętnie dobierają 
modne wzory do kreacji bohaterów oraz fabular-
nych okoliczności. W tym sezonie Apart gości aż  
w 4 serialach: „Julia”, „Prawo Agaty”, „Przepis 
na życie” oraz „Reguły gry”. „Julia” opowiada  
o perypetiach młodej przesympatycznej dziew-
czyny ze skłonnością do tarapatów. „Prawo 
Agaty” to serial o losach uroczej prawniczki, 
której świat przewrócił się do góry nogami  
– w główną rolę wciela się Agnieszka Dygant,  
z nieodłącznym zegarkiem Aztorin na nad-
garstku!  „Przepis na życie” – spora porcja 
optymizmu i uśmiechu – serial ten pokazuje, 
co naprawdę ważne jest w życiu. „Reguły gry” 
to z kolei studium dwóch diamentralnie róż-
nych związków, obfitujące w rozmaite zabawne 
sytuacje. Oprócz seriali, Apart obecny jest rów-
nież w „X Factor” oraz popularnym programie 
„Perfekcyjna Pani Domu” stacji TVN Style.  
Polecamy i zapraszamy przed ekrany!

„Biała bluzka”, Aga Zaryan za album „A Book of  
Luminous Things”, Agata Młynarska za swój debiu-
tancki portal internetowy www.OnaOnaOna.com,  
Katarzyna Grochola i jej córka Dorota Szelągow-
ska za powieść „Makatka”, ex aequo w kategorii 
media: muzyczne show „The Voice of Poland.  
Najlepszy głos” oraz Martyna Wojciechowska za 
program i książkę „Kobieta na krańcu świata”. Na-
grodę specjalną otrzymała Anna Dereszowska.
Wśród gości znaleźli się m.in.: Katarzyna Figura, 
Ewa Kasprzyk, Kayah, Urszula Dudziak, Magdalena  
Kumorek, Olga Bołądź, Magdalena Mielcarz, Rafał 
Olbrychski, Krzysztof Ibisz, Jan Kliment i wielu innych.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Róże Gali już  
po raz dziewiąty!

Apart  
w Najnowszych  
produkcjach  
telewizji tvn

Piękną statuetkę  
– Różę Gali otrzymały  
m.in. Anna Dereszowska  
(z lewej), Martyna  
Wojciechowska (powyżej).
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Przedstawiciele „Gali” i Apart. Od prawej: 
Piotr Rączyński, prezes Apart,  

Magda Samoraj (Apart), Barbara Topol  
i Magda Łyczko („Gala”) oraz Helena 

Palej i Michał Stawecki (Apart).

Nagrodzono także 
Agatę Młynarską  

(z prawej)  
i muzyczne show  

„The Voice of Poland.  
Najlepszy głos”. 

Statuetkę odebrali 
Andrzej „Piasek” 

Piaseczny i Kayah.
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Rozmowa

Lubi Pani swoją Ankę z „Przepisu na życie”?
Lubię. Za optymizm i za to, że nie poddaje się nawet 
w najcięższej sytuacji.

Pani bohaterka na początku znajduje się w poważ
nym dołku, zostawia ją mąż, traci pracę, a na doda
tek okazuje się, że jest w ciąży. Czy Panią, w życiu, 
przeciwności losu rozkładają na łopatki, czy wręcz 
przeciwnie, stawiają do pionu i motywują do dzia
łania?
Bywa różnie, choć bilans jest raczej dodatni.  
Nauczyłam się dwóch ważnych rzeczy: po pierwsze, 
każde uczucie, zarówno to okropne-obezwładniają-
ce, jak i to piękne-uskrzydlające, kiedyś minie. Nic 
nie trwa wiecznie. A po drugie wiem, że wszystko, 
co się dzieje, ma swój sens, tylko nie zawsze jeste-
śmy w stanie od razu go dostrzec. Te przemyślenia 
najczęściej pomagają mi zbierać się do działania.

Sukces serialu przerósł oczekiwania i produkcji,  
i samych aktorów. Czy od początku wierzyła Pani  
w ten projekt?
Już na etapie czytania scenariusza wiedziałam, że 
ma duży potencjał. Dobry tekst, świetna obsada i cu-
downa ekipa realizująca serial to, jak widać, przepis 
na sukces. 

A jednak podobno miała Pani wątpliwości, czy przy
jąć tę rolę?
Miałam, ale z powodów osobistych. Chwilę wcześ-
niej urodziłam córeczkę i nie planowałam tak szyb-
ko wracać do pracy. 

Produkcja już potwierdziła, że będzie czwarta seria. 
Czy kiedy kończy się kolejna, ma Pani, jak wielu 
artystów, poczucie pustki i nie może sobie znaleźć 
miejsca, czy wręcz przeciwnie, płynnie adaptuje się 
Pani do takiej sytuacji?
Prawdę mówiąc, nie mam miejsca na pustkę, bo 
w domu czeka na mnie wytęskniony mąż i dwoje 
dzieci. Wpadam więc z jednego wiru, zawodowego, 
w drugi – domowy. I dobrze mi z tym.

Serial powstaje w Warszawie, ale na stałe mieszka 
Pani we Wrocławiu. Skomplikowana operacja logi
styczna przy dwójce dzieci…
Nie jest tak źle. Ninka jest ze mną na planie, a Franek  
podczas roku szkolnego zostaje w domu. Ale widu-
jemy się często.

Pewnie odkąd gra Pani w „Przepisie na życie”, czę
sto odpowiada Pani na pytania dotyczące gotowania. 
Czy Pani gotuje i czy ma Pani popisowe dania? 
Gotuję i bardzo to lubię. Jestem wegetarianką  
i w takiej kuchni się specjalizuję.

Przed „Przepisem na życie” grała już Pani wcześ
niej główną rolę w serialu „Samo życie”, jednak po 

dwóch latach zrezygnowała Pani i producenci mu
sieli poszukać innej aktorki. Dlaczego? I czy trudno 
było zrezygnować z kariery, która nabrała takiego 
tempa? Wiele aktorek o takim początku kariery 
może tylko pomarzyć.
Przyjmując propozycję w „Samym życiu” byłam 
bardzo młodą, kompletnie nieukształtowaną aktor-
ką. W natłoku dni zdjęciowych, godzin spędzonych 
na planie serialu, nie mogłam znaleźć przestrzeni 
dla siebie, by zdecydować, jak i gdzie chcę pracować. 
Dlatego konieczna była ta przerwa, żebym miała 
szansę określić się sama dla siebie.  

Żałowała Pani kiedyś tej decyzji?
Nigdy.

Skończyła Pani też szkołę muzyczną. Czy dla nasto
latki ta szkoła to była radość, czy nużący obowiązek?
Raczej smutny obowiązek. Dlatego po 9 latach 
przer wałam edukację. Chociaż dziś bardzo się cie-
szę, że umiem grać na fortepianie i że trochę tej 
edukacji muzycznej liznęłam.

Pozostało także śpiewanie, bo aktorstwo to nie je
dyna Pani aktywność sceniczna. Śpiewa Pani z du
żymi sukcesami na przeglądach piosenki aktorskiej  
i poetyckiej. Zbiera Pani świetne recenzje. Czy kiedy
kolwiek powstał dylemat: aktorstwo czy śpiewanie?
Na szczęście jakoś tak się układa, że mogę łączyć te 
dwie dziedziny.

W filmie, serialu, nad Pani wizerunkiem pracują 
kostiumolodzy. A na co dzień jaki Pani lubi styl?  
Ubieram się przede wszystkim wygodnie. Tylko 
na większe wyjścia szukam bardziej wyszukanych 
kreacji. 

A biżuteria? Ma Pani ulubione drobiazgi?

Na co dzień noszę tylko obrączkę, czasem kolczyki. 
Mam kilka drobiazgów na większe okazje, ale je-
stem raczej biżuteryjną minimalistką.

Za to w „Przepisie na życie” nie rozstaje się Pani 
z czerwoną bransoletką Apart, którą Anka dostała 
od Jerzego. Czy ta serialowa bransoletka jest w Pani 
stylu?
Tak, ale osobiście nosiłabym ją w duecie lub  
tercecie. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

Rozmowa

widzowie pokochali ją jako ankę w serialu „przepis na życie”. i chociaż bardzo  
lubi tę rolę, to ostrożnie podchodzi do popularności, którą jej przyniosła.  
od warszawy woli spokojniejszy wrocław, od nocnego życia i bankietów  
– wieczór w domu z mężem i dziećmi. aktorka magda kumorek udowadnia,  
że można być na fali, nie będąc jednocześnie sensacją kolorowej prasy.

„Już na etapie czytania scenariusza wiedziałam,  
że „Przepis na życie” ma duży potencjał. Dobry 
tekst, świetna obsada i cudowna ekipa realizująca 
serial to, jak widać, przepis na sukces. 
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Onet.pl wybiera  
Blog Roku

Konkurs Blog Roku 2011, ogłoszony przez portal 
internetowy Onet.pl, został rozstrzygnięty 16 lutego 
2012 roku, a oficjalna gala i wręczenie nagród odbyły 
się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Na-
sza rodzima blogosfera jest niezwykle interesująca 
i ma duży wkład w kreowanie współczesnej kultury, 
dlatego też Apart chętnie wsparł inicjatywę Onet.pl.      

 więcej informacji na www.apart.pl

Kobiece samochody  
magazynu „Twój Styl” 
wybrane!

„Srebrne kierownice” – statuetki od Apart tradycyj-
nie zostały wręczone najlepszym markom samo-
chodowym, wytypowanym w plebiscycie Kobiecy 
Samochód Roku magazynu „Twój Styl”. Co warte  
podkreślenia, nagrodę czytelniczek otrzymał  
Hyundai Veloster, do wygrania w Mistrzowskiej   
Loterii Apart!

 więcej informacji na www.apart.pl

Złoty Nos Pani

Fascynacja zapachem ma równie długą historię, 
jak... uwielbienie biżuterii! Może dlatego tak pięk-
nie prezentuje się biżuteria Apart w towarzystwie 
luksusowych flakonów perfum? Apart po raz kolej-

ny został partnerem plebiscytu, w którym nagradza-
ne były najlepsze premiery zapachowe 2011 roku.
więcej informacji na www.apart.pl

Diamenty Forbes  
ze szpilkami od Apart

Plebiscyt Diamenty Forbes wyróżnia najbardziej 
dynamiczne przedsiębiorstwa w różnych regionach 
Polski. Najlepsi otrzymują wykonaną i ufundowaną 
przez Apart złotą szpilkę z diamentem z logo Forbes.  

 więcej informacji na www.apart.pl

Kamienie Milowe Forbesa

Punktem kulminacyjnym Wielkiego Balu magazynu  
„Forbes” było wręczenie nagród Kamienie Milowe  
Forbesa. Statuetki wykonane w firmie Apart, otrzy-
mali wybitni przedstawiciele ważnych sfer życia spo-
łecznego. W pięciu kategoriach nagrodzeni zostali:  
Zygmunt Solorz-Żak – biznes, Michał Boni – polityka, 
Apoloniusz Tajner – sport, Daniel Olbrychski – kultu-
ra, oraz profesor Norman Davies – budowanie wize-
runku Polski za granicą. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Pokaz Apart na gali GPW

Z okazji rocznicy debiutu Giełdy Papierów Warto-
ściowych zaplanowano wyjątkowo uroczysty wie-

czór. Kolacja dla najbardziej wpływowych przedsta-
wicieli gospodarki i biznesu nie mogła odbyć się bez 
ekskluzywnego pokazu biżuterii Apart! Gościem 
honorowym był Bronisław Komorowski, Prezydent 
RP. Kulminacją wieczoru była licytacja drogocen-
nych dzieł sztuki i innych przedmiotów na rzecz 
Fundacji Przeciw Leukemii, dla której firma Apart 
ufundowała wyjątkową kolię, pięknie zaprezento-
waną przez Kamilę Szczawińską, uznaną polską 
modelkę.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wystawa  
Kod Miasta Poznań

„Kod miasta” i „ID Berlin | Industrial Design Com-
petence” to dwie wystawy promujące design dwóch 
metropolii, Poznania i Berlina, które odbyły się  
w dniach 6-15 marca w Concordia Design w Pozna-
niu. Jako członek Konsorcjum Marki Poznań, Apart 
uczestniczył w wydarzeniu.

 więcej informacji na www.apart.pl

OFF Plus Camera

Apart wspiera talenty również w dziedzinie filmu, 
stąd po raz kolejny zaangażował się w sponsoring 
Off Plus Camera, ważnego festiwalu kina nieza-
leżnego. Wydarzenie przyciąga twórców z całego 
świata. W ciągu tygodnia wyświetlanych jest ponad 
100 produkcji filmowych, odbywają się imprezy to-
warzyszące, warsztaty filmowe. Podczas gali otwar-
cia festiwalu została przyznana nagroda Pod Prąd, 
której patronuje Apart. Otrzymał ją David Thewlis, 
ceniony aktor brytyjski. Zagrał m.in. w „Całkowitym 
zaćmieniu” Agnieszki Holland.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Wydarzenia

T
o sportowe wydarzenie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem mediów na całym świe-
cie. Edox, jako uznany ekspert w precyzyj-

nym pomiarze czasu, pozostawać będzie w świetle 
jupiterów przed, podczas i po Rajdzie Dakar 2012.
Rajd Dakar, zainaugurowany w 1979 roku przez 
Francuza Thierry’ego Sabine, jest bezsprzecznie 
najbardziej ekstremalnym terenowym rajdem sa-
mochodowym świata, który niezmiennie dostarcza 
jego uczestnikom wielu mocnych wrażeń. Wyścigi 
przyciągają co roku ponad 600 zawodników star-
tujących w czterech kategoriach (samochody, cięża-
rówki, motocykle i quady). Początkowo rajd odby-
wał się na kontynencie afrykańskim. W roku 2009 
przeniesiono go do Ameryki Południowej. Trasa wy-
ścigu biegnie teraz przez Argentynę, Chile i Peru.
Wytrzymałość, sprawność techniczna, ciągłe dosko-
nalenie i dążenie do perfekcji – Edox i Rajd Dakar 

stawiają na te same wartości i mają podobne prze-
konania, co daje ekscytujący efekt synergii.
Alexandre Strambini, Dyrektor Generalny Edox 
stwierdził: „Edox jest niezwykle dumny z tej współ-
pracy. Porywające zmagania kierowców i ich ma-
szyn z żywiołem to doskonała okazja do zaprezento-
wania naszych umiejętności i know-how”.
Etienne Lavigne, Dyrektor Rajdu Dakar podkreśla: 
„Cieszymy się, że Edox został naszym partnerem 
na najbliższe trzy lata. Jakość czasomierzy tej marki  
i doświadczenie firmy zdobyte zarówno w Rajdo-
wych Mistrzostwach Świata (WRC), jak i sportach 
motorowodnych, to dla Rajdu Dakar cenna wartość 
dodana, możliwość uatrakcyjnienia wizerunku i po-
czucie absolutnego panowania nad czasem”.
Edox jest oficjalnym chronometrażystą mistrzostw 
Class 1 World Powerboat oraz partnerem FIA World 
Rally Championship.
Firma została oficjalnym chronometrażystą Rajdu 
Dakar na lata 2012, 2013 i 2014.
Zegarek Edox Dakar Limited Edition, limitowany 
do 500 egzemplarzy, jest dostępny w salonach oraz 
eSklepie Apart.

 prezentacja zegarków Edox str. 168

EdOx OFICJALNYM  
CHRONOMETRAżYSTą  
RAJdU dAKAR

Historia Edox, szwajcarskiego producenta zegarków, obfituje w sukcesy i spektakularne  
dokonania – niektóre rekordy zdobyte przez tę firmę z siedzibą w szwajcarskiej Jurze   
pozostają po dziś dzień nadal aktualne. Teraz Edox może odnotować kolejne zwycięstwo  
– przez najbliższe lata będzie wyłącznym chronometrażystą Rajdu Dakar.

Official Timekeeper 
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Kolczyki
wzór 103.238, diamenty 
24 szt. – 0,12 ct, topazy, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.252, brylanty 
217 szt. – 0,73 ct, topaz, 
złoto pr. 585. 
Cena od 10 990 zł



D i a m e n t y
Romantyczna elegancja n a j m o d n i e j s z e g o  
m i a s t a  świata, pełnego gwaru i k o l o r ó w.  

Paryż przesycony rozgrzanym, letnim powietrzem. 
Chłodne, m a j e s t a t y c z n e  p i ę k n o  d i a m e n t ó w 
oraz intensywność najpiękniejszych barw, wibrujących 

s z m a r a g d o w y m i  i  s z a f i r o w y m i  
r e f l e k s a m i. Całości dopełnia kropla  

w i e c z o r o w e j  e l e g a n c j i  w kolorze czerni.  
Idealny mariaż p a r y s k i e j  w y t w o r n o ś c i  

i  e n e r g i i  l a t a .



Pierścionek
wzór 179.121,  
brylanty 18 szt. – 0,13 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 790 zł

Pierścionek
wzór 179.119,  
brylanty 15 szt. – 0,10 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 690 zł

Pierścionek
wzór 179.119,  
brylanty 15 szt. – 0,10 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 690 zł

Pierścionek
wzór 179.122,  
brylanty 6 szt. – 0,04 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 179.120,  
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 999 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 179.115,  
brylanty 20 szt. – 0,18 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 390 zł

Naszyjnik
wzór 179.114,  
brylanty 12 szt. – 0,10 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 990 zł

Naszyjnik
wzór 179.115,  
brylanty 8 szt. – 0,08 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 690 zł

Bransoleta
wzór 179.115,  
brylanty 40 szt. – 0,44 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 8 690 zł
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Kolczyki
wzór 180.103, brylanty 36 szt. 
– 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 12 990 zł

Naszyjnik
wzór 180.103, brylanty 39 szt. 
– 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 21 990 zł

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

Bransoleta
wzór 180.103, brylanty 39 szt.  
– 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Pierścionek
wzór 180.103, brylanty 18 szt.  
– 0,15 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 490 zł

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

Bransoleta
wzór 180.112, złoto pr. 750.
Cena od 13 990 zł /szt.

Bransoleta
wzór 180.108, brylanty 17 szt. 
– 0,19 ct, złoto pr. 750.
Cena od 23 990 zł /szt.

Bransoleta
wzór 180.107, brylanty 20 szt.  
– 0,18 ct, złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł /szt.

41www.apart.pl



Zawieszka
wzór 128.117, brylanty 9 szt.  
– 0,48 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 690 zł

Bransoleta
wzór 128.117, brylanty 14 szt.  
– 0,75 ct, złoto pr. 750.
Cena od 22 990 zł

Pierścionek
wzór 128.117, brylanty 7 szt.  
– 0,24 ct, złoto pr. 750.
Cena od 5 990 zł

Kolczyki
wzór 128.117, brylanty 14 szt. 
– 0,49 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł
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Kolczyki
wzór 128.122, brylanty 2 szt.  
– 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 3 490 zł

Pierścionek
wzór 128.122, brylant
– 0,06 ct, złoto pr. 750.
Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 128.123, brylant
– 0,03 ct, złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Wzór dostępny w wersji 
brylant – 0,06 ct. 
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 128.118, brylanty 3 szt.  
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 290 zł

Wzór dostępny w wersji  
brylanty 3 szt. – 0,42 ct. 
Cena od 9 990 zł
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Pierścionek
wzór 103.352, brylanty
9 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 117.189, brylanty
3 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 117.188, brylant
– 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 100.105, brylant
– 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 819 zł

Wzór dostępny również  
z żółto-białego złota oraz  
w wersji brylant – 0,10 ct. 
Cena od 1 359 zł

Pierścionek
wzór 101.171, brylanty
5 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 779 zł

Bransoleta
wzór 103.312, brylanty 
5 szt. – 0,41 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł
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Kolczyki
wzór 109.160, diamenty 
(bagiety, brylanty)
12 szt. – 0,26 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Zawieszka
wzór 109.160, diamenty 
(bagiety, brylanty)
7 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 167.119, brylanty 
5 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 167.120, brylanty 
7 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Bransoleta
wzór 103.311, brylanty 
19 szt. – 0,76 ct, złoto pr. 585.
Cena od 7 990 zł
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Kolczyki
wzór 103.327, brylanty 
64 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 090 zł

Naszyjnik
wzór 103.325, brylanty 
265 szt. – 1,73 ct, złoto pr. 585.
Cena od 18 990 zł

Bransoleta
wzór 103.325, brylanty 
308 szt. – 1,37 ct, złoto pr. 585.
Cena od 11 990 zł

Pierścionek
wzór 103.327, brylanty 
12 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 150.100, brylanty 
50 szt. – 0,83 ct, złoto pr. 585.
Cena od 8 490 zł

Zawieszka
wzór 150.100, brylanty 
23 szt. – 0,40 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 150.102, brylanty 
21 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł

Pierścionek
wzór 150.100, brylanty 
53 szt. – 0,52 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł

Pierścionek
wzór 103.364, brylanty 
27 szt. – 0,58 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 103.360, brylanty 
90 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 239 zł

Zawieszka
wzór 103.360, brylanty 
60 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Bransoleta
wzór 103.360, brylanty 
225 szt. – 0,50 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 490 zł

Pierścionek
wzór 103.360, brylanty 
75 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł
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Kolczyki
wzór 103.369, brylanty 
76 szt. – 0,18 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Bransoleta
wzór 103.369, brylanty 
184 szt. – 0,46 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 8 290 zł

Pierścionek
wzór 103.369, brylanty 
52 szt. – 0,12 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Zawieszka
wzór 103.369, brylanty 
38 szt. – 0,09 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł
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Kolczyki
wzór 103.228, diamenty 
42 szt. – 0,11 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 259 zł

Zawieszka
wzór 103.228, diamenty 
23 szt. – 0,06 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 529 zł

Pierścionek
wzór 103.357, brylanty 
96 szt. – 0,37 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 4 390 zł

Pierścionek
wzór 103.356, brylanty 
74 szt. – 0,24 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Pierścionek
wzór 109.268, diamenty 
30 szt. – 0,15 ct, szafiry,
złoto pr. 375.
Cena od 1 459 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 109.269, diamenty 
14 szt. – 0,07 ct, szafiry,
złoto pr. 375.
Cena od 659 zł

Zawieszka
wzór 109.269, diamenty 
10 szt. – 0,05 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 589 zł

Pierścionek
wzór 109.269, diamenty 
32 szt. – 0,16 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 109.270, diamenty 
14 szt. – 0,07 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 999 zł
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Kolczyki
wzór 103.330, diamenty 
24 szt. – 0,06 ct, szafiry,
złoto pr. 375.
Cena od 719 zł

Kolczyki
wzór 827, brylanty 
20 szt. – 0,90 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 9 290 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinami,  
szmaragdami i tanzanitami.

Zawieszka
wzór 827, brylanty 
10 szt. – 0,45 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 4 590 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem,  
szmaragdem i tanzanitem.

Zawieszka
wzór 103.330, diamenty 
16 szt. – 0,05 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 579 zł

Pierścionek
wzór 103.330, diamenty 
12 szt. – 0,03 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 827, brylanty 
10 szt. – 0,45 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 5 090 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem,  
szmaragdem i tanzanitem.

Diamenty
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Kolczyki
wzór 103.349, diamenty 
38 szt. – 0,10 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Kolczyki
wzór 835, brylanty 
20 szt. – 1,61 ct, szafiry,
 złoto pr. 585.
Cena od 20 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinami  
i szmaragdami.

Zawieszka
wzór 103.349, diamenty 
25 szt. – 0,09 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 835, brylanty 
12 szt. – 1,30 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 20 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem  
i szmaragdem.

Pierścionek
wzór 103.349, diamenty 
34 szt. – 0,15 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Zawieszka
wzór 835, brylanty 
10 szt. – 1,05 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 17 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem  
i szmaragdem.
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Kolczyki
wzór 827, brylanty
20 szt. – 0,90 ct, szmaragdy,
złoto pr. 585.
Cena od  8 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinami,  
szafirami i tanzanitami.

Zawieszka
wzór 827, brylanty
10 szt. – 0,45 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od  4 490 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem,  
szafirem i tanzanitem.

Zawieszka
wzór 818, brylanty
4 szt. – 0,06 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od  899 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirem  
i tanzanitem.

Bransoleta
wzór 818, brylanty 76 szt.  
– 1,00 ct, szmaragdy,
złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirami  
i tanzanitami.

Pierścionek
wzór 818, brylanty
8 szt. – 0,10 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirem  
i tanzanitem.

Pierścionek
wzór 827, brylanty
10 szt. – 0,45 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od  5 190 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem,  
szafirem i tanzanitem.

Kolczyki
wzór 818, brylanty
8 szt. – 0,03 ct, szmaragdy,
złoto pr. 585.
Cena od 879 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirami. 
i tanzanitami.

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

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem  
i szafirem.

Kolczyki
wzór 103.155, brylanty
24 szt. – 0,13 ct, szmaragdy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinami  
i szafirami.

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

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem  
i szafirem.

Pierścionek
wzór 832, brylanty
10 szt. – 0,80 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od 12 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z rubinem  
i szafirem.

Pierścionek
wzór 835, brylanty
12 szt. – 1,30 ct, szmaragd,
złoto pr. 585.
Cena od 21 990 zł

Wzór dostepny również  
w wersji z rubinem  
i szafirem.
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Zawieszka
wzór 176.103, brylanty  
8 szt. – 0,08 ct, kwarce, 
złoto pr. 750. 
Cena od 8 990 zł

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

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

Kolczyki
wzór 176.104, brylanty 

12 szt. – 0,12 ct, kwarce,
złoto pr. 750.

Cena od 10 990 zł

Naszyjnik
wzór 176.104, brylanty 

29 szt. – 0,29 ct, kwarce,
złoto pr. 750.

Cena od 49 990 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 176.105, brylanty
12 szt. – 0,12 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł

Pierścionek
wzór 176.105, brylanty
9 szt. – 0,09 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Zawieszka
wzór 176.105, brylanty
9 szt. – 0,09 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Diamenty

58 Apart  Lato  2012



Kolczyki
wzór 176.102, brylanty
8 szt. – 0,06 ct, topazy,
złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Zawieszka
wzór 176.102, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, topazy,
złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 176.102, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, topazy,
złoto pr. 750.
Cena od 6 690 zł
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Kolczyki
wzór 103.374, diamenty
68 szt. – 0,18 ct, akwamaryny,
złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 175.100, brylanty
8 szt. – 0,48 ct, akwamaryny,
złoto pr. 750.
Cena od 7 190 zł

Zawieszka
wzór 103.374, diamenty
34 szt. – 0,10 ct, akwamaryn, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 459 zł

Naszyjnik
wzór 175.100, brylanty
2 szt. – 0,10 ct, akwamaryn,
złoto pr. 750.
Cena od 3 390 zł

Pierścionek
wzór 103.374, diamenty
45 szt. – 0,12 ct, akwamaryn,
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 103.373, diamenty
44 szt. – 0,13 ct, akwamaryny,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Zawieszka
wzór 103.373, diamenty
22 szt. – 0,07 ct, akwamaryn,
złoto pr. 585.
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 103.371, brylanty
6 szt. – 0,05 ct, akwamaryn,
złoto pr. 585.
Cena od 1 129 zł

Pierścionek
wzór 103.372, diamenty
20 szt. – 0,10 ct, akwamaryn,
złoto pr. 585.
Cena od 1 629 zł

Pierścionek
wzór 103.373, diamenty
28 szt. – 0,12 ct, akwamaryn,
złoto pr. 585.
Cena od 1 639 zł
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Kolczyki
wzór 117.185, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 109.280, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Zawieszka
wzór 117.187, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 459 zł

Zawieszka
wzór 117.184, diamenty
126 szt. – 0,57 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł

Zawieszka
wzór 109.280, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Zawieszka
wzór 117.185, diamenty
5 szt. – 0,02 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 369 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 109.259, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór 169.126, diamenty
28 szt. – 0,12 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Zawieszka
wzór 169.126, diamenty
18 szt. – 0,09 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 769 zł

Naszyjnik
wzór 103.354, diamenty
58 szt. – 0,16 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Zawieszka
wzór 109.259, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

63www.apart.pl



Kolczyki
wzór 109.272, diamenty
48 szt. – 0,19 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 1 189 zł

Kolczyki
wzór 109.210, diamenty
42 szt. – 0,20 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Zawieszka
wzór 109.272, diamenty
28 szt. – 0,11 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Zawieszka
wzór 109.210, diamenty
26 szt. – 0,15 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 109.272, diamenty
48 szt. – 0,19 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 1 349 zł

Pierścionek
wzór 109.210, diamenty 
36 szt. – 0,19 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 109.260, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór 109.258, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór 109.260, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór 109.258, diament
– 0,006 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór 109.260, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 629 zł
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Kolczyki
wzór 109.284, diamenty 
16 szt. – 0,06 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 979 zł

Zawieszka
wzór 109.284, diamenty 
8 szt. – 0,04 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 109.282, diamenty 
6 szt. – 0,03 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 639 zł

Pierścionek
wzór 105.302, diamenty 
20 szt. – 0,05 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Pierścionek
wzór 109.284, diamenty 
8 szt. – 0,04 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 105.301, diamenty 
16 szt. – 0,05 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 789 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 169.125, diamenty 
8 szt. – 0,04 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 109.285, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.285, diament 
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór 169.125, diamenty 
5 szt. – 0,03 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 569 zł

Zawieszka
wzór 109.279, diament 
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór 109.279, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 469 zł
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Kolczyki
wzór 126.136, brylanty 
116 szt. – 0,47 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 890 zł

Zawieszka
wzór 126.136, brylanty 
81 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 151.133, brylanty 
54 szt. – 0,73 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 090 zł

Pierścionek
wzór 151.134, brylanty 
44 szt. – 1,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 890 zł

Pierścionek
wzór 126.136, brylanty 
162 szt. – 0,62 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 119.152, brylanty 
34 szt. – 0,17 ct, perły 
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Zawieszka
wzór 119.152, brylanty 
22 szt. – 0,12 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

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

Pierścionek
wzór 119.152, brylanty 
22 szt. – 0,11 ct, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Kolczyki
wzór 103.226, diamenty 
168 szt. – 0,58 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł
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Pierścionek
wzór 160.196, diamenty 
132 szt. – 0,75 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Pierścionek
wzór 103.320, diamenty 
138 szt. – 0,45 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Kolczyki
wzór 105.263, diamenty 
24 szt. – 0,18 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Zawieszka
wzór 105.263, diamenty 
12 szt. – 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 629 zł

Pierścionek
wzór 105.263, diamenty 
32 szt. – 0,23 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

DiamentyDiamenty
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Pierścionek
wzór 103.323, diamenty 
76 szt. – 0,19 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 103.322, diamenty 
138 szt. – 0,45 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Kolczyki
wzór 103.323, diamenty 
90 szt. – 0,24 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 103.323, diamenty 
260 szt. – 0,68 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł

Zawieszka
wzór 103.323, diamenty 
56 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł
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Kolczyki
wzór 153.101, brylanty 

32 szt. – 0,46 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 290 zł

Pierścionek
wzór 153.101, brylanty 

16 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Bransoleta
wzór 153.101, brylanty 

82 szt. – 1,31 ct, złoto pr. 585.
Cena od 24 990 zł

Diamenty

72 Apart  Lato  2012



73www.apart.pl



Kolczyki
wzór 153.101, brylanty 
32 szt. – 0,46 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 290 zł

Zawieszka
wzór 153.100, brylanty 
28 szt. – 0,44 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 390 zł

Pierścionek
wzór 153.101, brylanty 
16 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Bransoleta
wzór 153.101, brylanty 
82 szt. – 1,31 ct, złoto pr. 585.
Cena od 24 990 zł

Diamenty

74 Apart  Lato  2012



Zawieszka
wzór 109.277, diamenty 
8 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 779 zł

Zawieszka
wzór 160.222, diamenty 
56 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Zawieszka
wzór 109.276, diamenty 
8 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 779 zł

Zawieszka
wzór 160.130, diamenty 
53 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł
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Zawieszka
wzór 109.252, diament 
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór 109.251, diament 
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór 109.247, diamenty 
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór 103.353, diamenty 
21 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Kolczyki
wzór 109.251, diamenty 
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór 109.252, diamenty 
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Diamenty
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Zawieszka
wzór 109.250, diamenty 
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór 109.289, diamenty 
6 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór 109.288, diamenty 
8 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 103.336, diamenty 
19 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Pierścionek
wzór 103.345, diamenty 
21 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 849 zł

Pierścionek
wzór 103.343, diamenty 
36 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 049 zł
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Pierścionek
wzór 105.254, diamenty 
38 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Pierścionek
wzór 103.337, diamenty 
21 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 105.276, diamenty 
29 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 739 zł

Pierścionek
wzór 160.140, diamenty 
37 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 959 zł

Pierścionek
wzór 103.338, diamenty 
21 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Diamenty
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Pierścionek
wzór 103.339, diamenty 
21 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 103.332, diamenty 
25 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 103.333, diamenty 
7 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 569 zł

Pierścionek
wzór 103.341, diamenty 
19 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 103.334, diamenty 
7 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór 103.342, diamenty 
19 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 729 zł
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Pierścionek
wzór 105.272, diamenty 
37 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 105.274, diamenty 
37 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 169 zł

Pierścionek
wzór 118.189, diamenty 
25 szt. – 0,18 ct, złoto pr. 375.
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 160.161, diamenty 
51 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Pierścionek
wzór 160.164, diamenty 
101 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 118.190, diamenty 
25 szt. – 0,18 ct,  
złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 160.152, brylanty 
15 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Diamenty
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Pierścionek
wzór 160.153, brylanty 
19 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 249 zł

Pierścionek
wzór 160.153, brylanty 
19 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 249 zł

Pierścionek
wzór 161.138, brylanty 
19 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 161.137, brylanty 
22 szt. – 0,26 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 161.159, brylanty 
19 szt. – 0,21 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

81www.apart.pl



Kolczyki 
wzór AP120-6756, 
złoto pr. 585.
Cena od 814 zł

Zawieszka
wzór AP120-6758, 
złoto pr. 585.
Cena od 724 zł



Kolczyki 
wzór AP120-2514,  

złoto rodowane pr. 333.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP07-307,  

złoto pr. 585.
Cena od 3 069 zł

Bransoleta
wzór AP120-2522,  

złoto rodowane pr. 333.
Cena od 1 104 zł

Z ł o t o

Przywołaj wspomnienie dłoni muskającej  
b e ż o w e  k ł o s y  z b o ż a , przeplatane makami  
i chabrami. Rozgrzane, falujące powietrze, nasycone  

najcudowniejszymi z a p a c h a m i  l e t n i e g o  d n i a .  
Zanurz dłoń w ciepłe, e t e r y c z n e  s p l o t y  z ł o t a , 

delikatnego jak dotyk słonecznego promienia.  
Latem złoto zbliża do natury, uwodząc  

s u b t e l n y m i  w z o r a m i , inspirowanymi  
jej d o s k o n a ł y m  p i ę k n e m.



Kolczyki
wzór AP120-6656,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 594 zł

Kolczyki
wzór AP120-2512,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 289 zł

Zawieszka
wzór AP120-6657,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP120-2518,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 859 zł

Bransoleta
wzór AP120-2510,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 399 zł

84 Apart  Lato | 2012

Złoto



Kolczyki
wzór AP120-6650,  
złoto pr. 333.
Cena od 519 zł

Zawieszka
wzór AP120-6651,  
złoto pr. 333.
Cena od 209 zł

Naszyjnik
wzór AP120-6648,  
złoto pr. 333.
Cena od 769 zł
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Kolczyki 
wzór AP120-2473,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 609 zł

Bransoleta
wzór AP120-6652,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 989 zł

Naszyjnik
wzór AP120-6653,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 2 214 zł

Bransoleta
wzór AP120-6655,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 1 094 zł

Kolczyki 
wzór AP23-0977,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 419 zł

Naszyjnik
wzór AP120-6654,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 2 164 zł

Kolczyki
wzór AP120-6619, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 334 zł

Kolczyki
wzór AP120-6583, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 304 zł

Kolczyki
wzór AP120-6606,  
perła hodowana,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 949 zł

Zawieszka
wzór AP120-6616, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Zawieszka
wzór AP120-6635, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 689 zł Zawieszka

wzór AP120-6590, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 554 zł

Zawieszka
wzór AP120-6600, perła 
hodowana, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP120-6624, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór AP120-6622, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 339 zł

Kolczyki
wzór AP120-6634, perła 
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 559 zł
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Kolczyki
wzór AP120-2498,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 314 zł

Zawieszka
wzór AP120-2531,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP120-2523,  
złoto pr. 333.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP120-6639,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 359 zł

Zawieszka
wzór AP120-6637,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 139 zł
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Złoto



Kolczyki
wzór AP120-2500,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 394 zł

Zawieszka
wzór AP120-2530,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP120-6649,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 1 064 zł

Kolczyki
wzór AP120-2539,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP120-2511,  
złoto pr. 333.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP120-2540,  
złoto pr. 333.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP120-2519,  
złoto pr. 333.
Cena od 414 zł
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Kolczyki
wzór K-400, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór K-403, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór K-397, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór Z-436, cyrkonia,  
złoto pr. 333.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór Z-439, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór Z-432, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór P-800, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 229 zł

Pierścionek
wzór P-798, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór P-798, cyrkonie,  
szafir syntetyczny,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór P-799, cyrkonia,  
złoto pr. 333.
Cena od 179 zł
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Kolczyki
wzór AP23-0818,  

złoto pr. 333.
Cena od 429 zł

Wzór dostępny  
także w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP120-6763,  

złoto pr. 585.
Cena od 5 544 zł

Bransoleta
wzór AP23-0796,  

złoto pr. 333.
Cena od 619 zł/szt.

Wzór dostępny  
także w pr. 585.

Bransoleta
wzór AP120-6762,  

złoto pr. 585.
Cena od 2 744 zł

Kolczyki
wzór AP23-0804,  

złoto pr. 333.
Cena od 279 zł

Wzór dostępny  
także w pr. 585.

Naszyjnik Beads
Wzór AP06-0702,  

złoto pr. 585.
Cena od 3 009 zł

Naszyjnik Beads  
z zawieszkami 

Cena od 3 787 zł
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Zawieszka
wzór AP120-6759,  
złoto pr. 585.
Cena od 384 zł

Zawieszka
wzór AP120-6760,  
złoto pr. 585.
Cena od 384 zł

Zawieszka
wzór AP120-6749,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 074 zł

Zawieszka
wzór AP120-6757,  
złoto pr. 585.
Cena od 829 zł
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Kolczyki
wzór AP23-0868,  
złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór AP07-005,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 669 zł
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Kolczyki
wzór K-281, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP120-2490,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 224 zł

Zawieszka
wzór AP120-2496,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 304 zł

Pierścionki
P-813, złoto pr. 333.  
Cena od 249 zł

P-814, cyrkonie, złoto pr. 333.  
Cena od 419 zł

P-816B, cyrkonia, złoto pr. 333.  
Cena od 284 zł

Zawieszka
wzór AP120-2534,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP120-2480,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 429 zł
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Pierścionki
P-819, złoto pr. 333.  
Cena od 284 zł

P-805, cyrkonie, złoto pr. 333.  
Cena od 299 zł

P-817, złoto pr. 333.  
Cena od 434 zł

Pierścionki
P-812, złoto pr. 333.  
Cena od 289 zł

P-816A, cyrkonia, złoto pr. 333.  
Cena od 309 zł

P-807, złoto pr. 333.  
Cena od 319 zł

Pierścionki
P-816C, szafir syntetyczny,  
złoto pr. 333. 
Cena od 319 zł

P-809, cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 209 zł

Pierścionki
P-816C, cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 319 zł

P-808, złoto pr. 333.  
Cena od 209 zł

Pierścionki
P-811, cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 359 zł

P-816A, cyrkonia, złoto pr. 333. 
Cena od 309 zł

Pierścionki
P-810, złoto pr. 333. 
Cena od 339 zł

P-816, złoto pr. 333. 
Cena od 249 zł

Kolekcja dostępna w wybranych salonach Apart.
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Kolczyki
wzór AP23-0818,  

złoto pr. 333.
Cena od 429 zł

Wzór dostępny  
także w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP120-6763,  

złoto pr. 585.
Cena od 5 544 zł

Bransoleta
wzór AP120-6762,  

złoto pr. 585.
Cena od 2 744 zł
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Zawieszka
wzór AP120-2493,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór AP120-2532,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP120-2479,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 369 zł

Naszyjnik
wzór AP120-2499,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 854 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6617, kwarc 
dymny, złoto pr. 585.
Cena od 709 zł

Kolczyki
wzór AP120-6587,  
ametyst, złoto pr. 585.
Cena od 1 244 zł

Kolczyki
wzór K-391, ametyst, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP120-6614, kwarc 
dymny, złoto pr. 585.
Cena od 1 044 zł

Zawieszka
wzór AP120-6618, kwarc 
dymny, złoto pr. 585.
Cena od 304 zł

Zawieszka
wzór AP120-6615, kwarc 
dymny, złoto pr. 585.
Cena od 449 zł

Zawieszka
wzór AP120-6593,  
ametyst, złoto pr. 585.
Cena od 534 zł

Zawieszka
wzór Z-385, ametyst, 
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 79 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6599,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 1 269 zł

Kolczyki
wzór AP120-6609,  
topaz, cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 754 zł

Kolczyki
wzór K-391, topaz,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP120-6625,  
lemon, złoto pr. 585.
Cena od 1 244 zł

Zawieszka
wzór AP120-6604,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 594 zł

Zawieszka
wzór AP120-6612, topaz, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 329 zł

Zawieszka
wzór Z-385, topaz,  
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP120-6627,  
lemon, złoto pr. 585.
Cena od 514 zł

99www.apart.pl





Kolczyki
wzór AP46-3980,  
cyrkonie, korund  

syntetyczny,  
srebro rodowane.

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP120-3038,  

korund syntetyczny,  
srebro rodowane.

Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP01-3825,
cyrkonie, korund  

syntetyczny,  
srebro rodowane.

Cena od 139 zł

S r e b r o
W srebrnym ogrodzie z a k w i t ł y  k o l o r a m i  

k a m i e n i e . Soczyste lazury, zielenie i róże. 
Tu i ówdzie błyszczy poranna kropla białej  

c y r k o n i i , nad którą unosi się z d o b i o n y  
fantazyjnymi wzorami motyl. Miodowym  

c i e p ł e m  b u r s z t y n u  emanują m o s i ę ż n e 
kwiaty, kwitnące na rzemykowych plecionkach 
w kolorach ziemi. R ó ż n o r o d n o ś ć  b a r w 

kontra b o g a c t w o  w z o r ó w.  
Srebro kusi feerią wiosennej bujności.



Pierścionek
wzór AP120-4846, cyrkonie, 
korund syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-3040, 
korund syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP120-3033,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP120-3020, cyrkonie, 
korund syntetyczny,
srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP120-6055,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-4847,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł
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Kolczyki
wzór AP120-4843,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-6059, spinel  
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP120-2986,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP120-3034,  
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP120-4848,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-4849,  
cyrkonie, spinel  
syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł
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Zawieszka
wzór AP120-5807,  
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

Zawieszka
wzór AP120-5806,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

Zawieszka
wzór AP120-5808,  
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP120-5803,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-5805, 
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-5804, 
cyrkonie, spinel syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-4837, cyrkonie, 
korund syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-4835, cyrkonie, 
spinel syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-4836, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł
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Pierścionek
wzór AP01-3828, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 174 zł

Pierścionek
wzór AP120-4866, cyrkonie, 
spinel syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 174 zł

Pierścionek
wzór AP120-4865, cyrkonie, 
korund syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 174 zł

Pierścionek
wzór AP120-3023, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 174 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4509,  

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP01-4229,

cyrkonie, srebro
rodowane.

Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP120-3036,
spinel syntetyczny,

srebro rodowane.
Cena od 119 zł

 
Pierścionek

wzór AP120-3037,
cyrkonie, srebro

rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta 
Cena od 439 zł / szt.

Kolczyki
wzór AP46-3980,  
cyrkonie, korund  

syntetyczny, srebro  
rodowane.

Cena od 169 zł 

Pierścionek
wzór AP01-3825, 
cyrkonie, korund 

syntetyczny,  
srebro rodowane.

Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP120-3038

korund syntetyczny,
srebro rodowane.

Cena od 119 zł

Bransoleta 
Cena od 439 zł / szt.

Pierścionek
wzór AP120-4834,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP120-3668,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP120-3667,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP04-5590,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP46-3990,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-3414,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP120-3413,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP120-3412,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł
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Zawieszka
wzór AP120-3394,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP04-5597,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP120-3393,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP46-3995,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 119 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4353,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3674,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór AP01-4162,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od  269 zł

Kolczyki
wzór AP120-0219,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 199 zł
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Kolczyki
wzór AP32-3122,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP32-3124,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 94 zł

Zawieszka
wzór AP04-5007,  
cyrkonia, srebro rodowane. 
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP04-5006,  
cyrkonia, srebro rodowane. 
Cena od 54 zł

Broszko-Zawieszka
wzór AP05-0572,  
srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Broszko-Zawieszka
wzór AP36-0136, cyrkonie, 
srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Srebro
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Srebro

Kolczyki
wzór AP03-1144,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP35-3364,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór AP01-3692, cyrkonie,   
srebro rodowane. 
Cena od 199 zł

Pierścionek
wzór AP01-3695, cyrkonie,   
srebro rodowane. 
Cena od 199 zł
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Kolczyki
wzór AP120-4224,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP120-3382,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 669 zł

Bransoleta
wzór AP120-3380,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 319 zł
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Kolczyki
wzór AP46-4054,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP110-0007,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 949 zł

Bransoleta
wzór AP35-3620,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP110-0008,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP01-3686,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Pierścionek
wzór AP01-4162,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od  269 zł
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Kolczyki
wzór AP120-0175,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP53-3574,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5150,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór AP04-4953,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP01-3748,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 264 zł

Pierścionek
wzór AP01-3805, 
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP01-3746,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 199 zł

Srebro
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP07-3025, 
perły hodowane, cytryn, 
kwarc, srebro rodowane. 
Cena od 289 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3030, 
perły hodowane, 
srebro rodowane. 
Cena od 339 zł
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Kolczyki
wzór AP110-0126,

perły hodowane,
srebro rodowane.

Cena od 59 zł

Naszyjnik
wzór AP07-2891, 
perły hodowane, 

srebro rodowane. 
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór AP01-3470, 
perła hodowana, 

srebro rodowane.
Cena od 69 zl

Bransoleta
wzór AP35-2647,
perły hodowane,

srebro rodowane.
Cena od 289 zł
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Kolczyki
wzór AP120-4471,  
perły hodowane, 
srebro rodowane.  
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP120-4472,  
perła hodowana, 
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3194,  
perły hodowane, 
srebro rodowane.  
Cena od 244 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP120-3546,  
cyrkonie, perła hodowana,  
srebro rodowane. 
Cena od 84 zł

Kolczyki
wzór AP120-3547,  
cyrkonie, perły hodowane,  
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP120-4475, 
perły hodowane, 
srebro rodowane.  
Cena od 154 zł

Kolczyki
wzór AP120-3565,  
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.  
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP120-4476,  
perła hodowana,  
srebro rodowane. 
Cena od 84 zł

Zawieszka
wzór AP120-3566,  
cyrkonie, perła hodowana,  
srebro rodowane. 
Cena od 84 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP120-5349,  
bursztyn, rzemień,  
srebro oksydowane. 
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP120-5350,  
bursztyn, rzemień,  
srebro oksydowane. 
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP120-5157,  
cyrkonie, kryształ, rzemień,  
srebro oksydowane. 
Cena od 439 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5175,  
cyrkonie, kryształ, rzemień, 
srebro oksydowane. 
Cena od 499 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-5355, kryształ, 
rzemień, srebro oksydowane. 
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP120-5354, kryształ, 
rzemień, srebro oksydowane. 
Cena od 399 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-5178,  

bursztyn, rzemień, mosiądz. 
Cena od 329 zł

Bransoleta
wzór AP120-5177,  

bursztyn, rzemień, mosiądz.  
Cena od 319 zł 

Naszyjnik
wzór AP120-5176,  
kryształ, rzemień,  

srebro oksydowane. 
Cena od 429 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5143,  
cyrkonie, kryształ,  
rzemień, mosiądz. 

Cena od 289 zł

Bransoleta
wzór AP120-5156,  
kryształ, rzemień,  

srebro oksydowane.  
Cena od 399 zł
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Bransoleta
wzór AP120-5161,  
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 289 zł

Bransoleta
wzór AP120-5142, cyrkonie, 
kryształy, rzemień, mosiądz.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5160,  
bursztyn, rzemień, mosiądz. 
Cena od 299 zł

Srebro i mosiądz
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Srebro

Kolczyki
wzór AP120-6186,  
cyrkonie, srebro oksydowane. 
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP120-6185,  
cyrkonia, srebro oksydowane. 
Cena od 529 zł

Pierścionek
wzór AP120-6187,  
cyrkonia, srebro oksydowane.  
Cena od 409 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6515,
cyrkonie, bursztyn,  
srebro oksydowane.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP120-6514,
cyrkonie, bursztyn,
srebro oksydowane.
Cena od 509 zł

Pierścionek
wzór AP120-6516,
cyrkonia, bursztyn,  
srebro oksydowane.
Cena od 399 zł
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KOLCZYKI
wzór AP120-1436,

cyrkonie, srebro  
oksydowane

(lakierowane).
Cena od 319 zł

BROSZKO- 
-ZAWIESZKA

wzór AP120-1435,
cyrkonie, srebro  

oksydowane 
(lakierowane).

Cena od 514 zł

BRANSOLETA
wzór AP120-1434,

cyrkonie, srebro  
oksydowane

(lakierowane).
Cena od 1 074 zł
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Kolczyki
wzór AP120-1439,  
srebro oksydowane  
(lakierowane). 
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP120-1442,  
srebro oksydowane  
(lakierowane). 
Cena od 349 zł

Broszko–Zawieszka
wzór AP120-1441, srebro  
oksydowane (lakierowane). 
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP120-1440, srebro  
oksydowane (lakierowane).  
Cena od 1 164 zł

Bransoleta
wzór AP120-1437, srebro  
oksydowane (lakierowane).  
Cena od 1 164 zł

Broszko–Zawieszka
wzór AP120-1438, srebro  
oksydowane (lakierowane).  
Cena od 429 zł
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Kolczyki
wzór AP53-2863,
srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3797,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 1 299 zł

Bransoleta
wzór AP35-3957,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór AP32-3409, 
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP120-2470,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP120-2471,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Pierścionek
wzór AP01-3747,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

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

Naszyjnik
wzór AP120-6172,  
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 449 zł

Bransoleta
wzór AP35-4251,  
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP120-2469,  
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 264 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3922,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 319 zł
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Srebro

Bransoleta
wzór AP35-4428, 
srebro palladowe.
Cena od 3 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-6159,
srebro palladowe.
Cena od 5 029 zł

Bransoleta
wzór AP35-4429,
perły hodowane, 
srebro palladowe.
Cena od 4 289 zł

Srebro
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Naszyjnik
wzór AP120-6180,
srebro palladowe.
Cena od  9 984 zł

Bransoleta
wzór AP120-6179, 
srebro palladowe.
Cena od 4 699 zł.
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Fun Fun Collection

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

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór AP24-0056, sznurek, 
cyrkonia, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP120-1371, sznurek, 
cyrkonia, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP120-1647,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 259 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 .

Bransoleta
wzór 126.131, diamenty  
8 szt. – 0,02 ct, topaz, 
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł
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Bransoleta
wzór AP120-1645,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP120-2224,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP120-2223,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP120-1087,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
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Charmsy

Zawieszka Charms
wzór 127.133, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.134, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-001, złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-351, złoto pr. 585.
Cena od 510 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.132, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.131, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Zawieszka Charms
wzór 101.144, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.136, diamenty
7 szt. – 0,02 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.130, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Zawieszka Charms
wzór 100.905, diamenty
3 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Zawieszka Charms
wzór 100.904, diamenty
8 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 879 zł

Zawieszka Charms
wzór 127.135, brylant  
– 0,01 ct, szafiry,  
złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Wybierz z setek z a w i e s z e k 
C h a r m s  dostępnych w Apart  

i s k o m p o n u j  swój własny  
w a k a c y j n y  „ a l b u m ” !

134 Apart  Lato  2012



Zawieszka Charms
wzór Z-345, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Zawieszka Charms
wzór 100.908, diamenty
5 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 849 zł

Zawieszka Charms
wzór 100.901, diamenty
6 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 749 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-003, złoto pr. 585
Cena od 319 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-348, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 549 zł

Zawieszka Charms
wzór 100.903, diamenty
10 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 819 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-354, złoto pr. 585.
Cena od 386 zł

Zawieszka Charms
wzór 105.219, diamenty
20 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 719 zł

Zawieszka Charms
wzór 101.142, diament
– 0,003 ct, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka Charms
wzór AP34-0099, złoto pr. 585.
Cena od 234 zł

Zawieszka  
Big Charms
wzór Z-367, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 519 zł

Zawieszka Big Charms
wzór Z-368, cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 596 zł

Zawieszka Charms
wzór AP03-0873, złoto pr. 585.
Cena od 309 zł
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Charmsy

Zawieszka Charms
wzór AP48-0849,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-385,
cyrkonie, emalia, srebro 
rodowane.
Cena od 84 zł

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

Zawieszka Charms
wzór AP68-058,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-399,
cyrkonia, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Bransoleta Charms
wzór AP06-248, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

1. Zawieszka Charms wzór AP68-522, emalia, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 2. Zawieszka Charms wzór AP68-596, emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł, 3. Zawieszka Charms wzór AP68-421, cyrkonia, emalia, srebro rodowane. Cena od 69 zł, 4. Zawieszka Charms wzór AP68-397,
emalia, srebro rodowane. Cena od 59 zł, 5. Zawieszka Charms wzór AP68-617, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 6. Zawieszka Charms

wzór AP48-0873, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł, 7. Zawieszka Charms wzór AP68-0609, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 
8. Zawieszka Charms wzór AP68-619, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Beads Collection

Pełna p a l e t a  
m o ż l i w o ś c i  dla każdej  

Twojej f a n t a z j i . . .

Zawieszka  
Beads

wzór 105.331,  
diamenty 111 szt.  

– 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Zawieszka  
Beads

wzór 105.335,  
diamenty 161 szt.  

– 0,48 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 949 zł

Zawieszka  
Beads

wzór 105.330,  
diamenty 86 szt.  

– 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór 101.172,  
diamenty 6 szt.  

– 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 479 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór 105.333,  
diamenty 48 szt.  

– 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór 101.174,  
diamenty 7 szt.  

– 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074,
złoto pr. 585.
Cena od 3 099 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami 
Cena od 9 083 złKolczyki Beads

wzór AP23-0955,
złoto pr. 585.
Cena od 869 zł

Kolczyki Beads z zawieszkami 
Cena od 1 567 zł

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

Naszyjnik Beads z zawieszkami 
Cena od 4 136 zł

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074, złoto pr. 585.
Cena od 3 099 zł

Bransoleta Beads  
z zawieszkami  
z diamentami 
Cena od 14 373 zł
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Beads Collection

Naszyjnik Beads
wzór RZ-03, rzemień,  
złoto pr. 585.
Cena od 389 zł

Naszyjnik Beads z zawieszkami
Cena od 3 382 zł

Kolczyki Beads
wzór AP23-0956,  
złoto pr. 585.
Cena od 779 zł

Kolczyki Beads z zawieszkami 
Cena od 1 477 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP94-0002,
kryształy, złoto pr. 585.

Cena od 349 zł

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

Naszyjnik Beads z zawieszkami 
Cena od 2 306 zł

Zawieszka  
Beads 

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

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP94-0011,
szkło murano,  
złoto pr. 585.

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP120-5538,
szkło murano,  
złoto pr. 585.

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP120-5533,
szkło murano,  
złoto pr. 585.

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP120-5534,
szkło murano,  
złoto pr. 585.

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

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

Cena od 389 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP94-0025,
szkło murano,  
złoto pr. 585.

Cena od 389 zł
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Bransoleta Beads
wzór AP06-0301, 
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 1 164 zł

Bransoleta Beads
wzór AP06-0301, 
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 1 164 zł

Bransoleta Beads
wzór AP35-4350, skóra.
Cena od 124 zł

Bransoleta Beads z klipsami 
Cena od 800 zł

Klips na  
Bransoletę 
wzór AP04-7388,  

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Klips na  
Bransoletę 
wzór AP04-7379,  

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Klips na  
Bransoletę 

wzór AP04-7386, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Klips na  
Bransoletę

wzór AP04-7378, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Klips na  
Bransoletę 

wzór AP04-7390, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Klips na  
Bransoletę 

wzór AP04-7384, cyrkonie,  
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Klips na  
Bransoletę 
wzór AP04-7391,  

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Klips na  
Bransoletę 
wzór AP04-7385,  

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1149,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki Beads  
z zawieszkami
Cena od 653 zł

kropki
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Obrączki ślubne

Obrączki
wzór 205, szer. 4 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 834,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 1 632,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 219, szer. 4 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 796,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 1 613,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 216, 4/216, brylant 0,015 ct,  
szer. 5 mm, złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 195,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 173,60 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkonią.

Obrączki
wzór 328, szer. 5 mm,  
złoto pr. 585, mat satynowany.
Cena od 1 822,10 zł za parę

Obrączki
wzór 324, 4/324, brylant 0,015 ct,  
szer. 5 mm, złoto pr. 585, poler  
i mat satynowany.
Cena od 2 848,10 zł za parę

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkonią.
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Obrączki
wzór 376, szer. 3,5 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 062,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 1 822,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 416, szer. 5 mm, złoto pr. 333  
lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 309,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 335,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 38, 4/38, brylanty 0,03 ct, szer. 5 mm, 
złoto pr. 333 lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 461,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 601 ,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 136, szer. 3 mm,  
złoto pr. 585, poler.
Cena od 1 081,10 zł za parę

Podane ceny uwzględniają okresowy 5% rabat.



Obrączki ślubne

Obrączki
wzór 151 , 4/151, brylanty 0,0625 ct,  
szer. 4,5 mm, złoto pr. 333 lub 585,  
poler i mat satynowany.
Cena od 1 651,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 696,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 242, szer. 4 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 062,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 107,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 310, 4/310, brylant 0,015 ct, 
szer. 5 mm, złoto pr. 585, poler  
i mat piaskowany.
Cena od 2 097,60 zł za parę

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkonią.

Obrączki
wzór 287, szer. 4,5 mm, złoto pr. 333  
lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 214,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 145,10 zł za parę / złoto pr. 585
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Obrączki
wzór 412, szer. 6 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 461,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 658,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki
wzór 244, 4/244, brylant 0,06 ct,  
szer. 3 mm, złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 461,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 420,60 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkonią.

Obrączki
wzór 332, 4/332, brylanty 0,024 ct, 
szer. 5 mm, złoto pr. 585, poler  
i mat satynowany.
Cena od 2 838,60 zł za parę

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 293, 4/293, brylant 0,015 ct,  
złoto pr. 333 lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 499,10 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 2 601,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkonią.

Obrączki
wzór 270, 4/270, brylanty, 024 ct,  
szer. 5 mm, złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 831,60 zł za parę / złoto pr. 333
Cena od 3 361,10 zł za parę / złoto pr. 585

Obrączki dostępne również  
w wersji z cyrkoniami.

Podane ceny uwzględniają okresowy 5% rabat.
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Kids Collection

To mój z a c z a r o w a n y  
o g r ó d .  Tu się bawię  

i śmieję, t u  m a r z ę . . .

Zawieszka
wzór 31/4846,
złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór 1403,
złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP46-4011, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór K-191,
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP04-6101,
srebro rodowane.
Cena od 54 zł

146 Apart  Lato  2012



kidsCollectioN
*



Kids Collection

Zawieszka
wzór AP35-0005,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP38-0018,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP35-0009,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP38-0023,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP120-1424,
emalia, sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł
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kidsCollectioN
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Bransoleta
wzór AP35-4115,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP38-0028,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP35-0013,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 69 zł

Zawieszka
wzór AP35-0011,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 109 zł Kolczyki

wzór AP38-0025,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 149 zł

Nowa edycja katalogu  
Kids Collection dostępna  
w salonach Apart.
Zapraszamy na stronę 
kids.apart.pl



Stal szlachetna

Ś w i e ż a , oryginalna.
Niezwykle m o d n a .
Z u p e ł n i e  n o w a .

E l i x a .
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Bransoleta
wzór EL120-3515,
cyrkonia, perły hodowane, 
onyks, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór EL120-3509, 
onyks, stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór EL120-4829, 
stal szlachetna.
Cena od 199 zł
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Stal szlachetna

Kolczyki
wzór EL120-1703,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Naszyjnik
wzór EL120-1713, 
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór EL120-1692,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

152 Apart  Lato  2012



Naszyjnik
wzór EL120-1542,
agat, stal szlachetna.
Cena od 94 zł

Kolczyki
wzór EL120-1540,
agat, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór EL120-1531,
agat, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór EL120-1539,
agat, stal szlachetna.
Cena od 99 zł  zobacz zegarki Elixa na str. 176
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Nietypowy początek
W 1868 roku amerykański inżynier i zegarmistrz 
z Bostonu Florentine Ariosto Jones założył spół-
kę International Watch Company. Zamierzał 
produkować mechanizmy i części zegarków na 
swój ojczysty rynek. Szwajcaria była doskona-
łym miejscem na prowadzenie takiej działal-
ności. Plan uruchomienia zakładu we francu-
skojęzycznej części Szwajcarii nie wypalił, gdyż 
tamtejsi zegarmistrzowie uznali IWC za konku-
renta. Dlatego Jones wybrał na otwarcie manu-
faktury nieco ospałe i zacofane technologicznie 
Schaff hausen, które wkrótce miało dzięki nie-
mu zyskać światową sławę. Jones połączył siły  
z Johannem Heinrichem Moserem, lokalnym 
zegarmistrzem, a miasteczko błyskawicznie 
zaczęło nadrabiać technologiczne zaległości.  
Produkcja ruszyła początkowo w pomieszcze-
niach małej elektrowni wodnej, należącej do  
Mosera. Zamówień przybywało bardzo szybko, 
więc w 1875 roku otworzyli własną siedzibę.
W tym czasie IWC Schaffhausen miał już na 
swoim koncie pewne rewolucyjne osiągnięcia. 
Jednym z nich był zegarek kieszonkowy z kali-
brem opatentowanym przez austriackiego wyna-
lazcę Pallwebera, wyróżniający się wskazaniem 
czasu za pomocą cyfr pojawiających się w dwóch 
okienkach. Mechanizm, noszący do dziś imię 
swego twórcy, jest obecnie pożądaną ozdobą ze-
garkowych kolekcji na całym świecie.
Na przełomie wieków firma, odpowiadając na 
potrzeby rynku, przestawiła się na produkcję 
zegarków naręcznych. Kiedy lata 30. przyniosły 

Wielcy i sławni w IWC
Wśród osób związanych z firmą IWC Schaffhau-
sen znaleźć można wielkie, ale też zaskakujące 
nazwiska. Na początku XX wieku w gronie za-
rządzających manufakturą znajdował się Carl 
Gustav Jung, najwybitniejszy obok Freuda psy-
cholog i psychiatra. Jednym z jej projektantów 
był z kolei Ferdinand A. Porsche, twórca sławne-
go samochodu Porsche 911.

Pionier
W latach 50. XX wieku manufaktura znacząco 
wyprzedzała pod względem technologicznym 
konkurencję, o czym świadczy fakt opatentowa-

modę na duże czasomierze o wysokiej precyzji 
chodu, IWC skorzystała z doświadczenia w bu-
dowie mechanizmów kieszonkowych, tworząc 
legendarną linię Portuguese. 
Choć nowoczesne technologie są przez IWC wy-
korzystywane na co dzień, można odnieść wra-
żenie, że w tej manufakturze czas zatrzymał się 
w miejscu – i to w najlepszym okresie dla sztuki 
zegarmistrzowskiej. Do dziś bowiem wszystkie 
zegarki wykonywane są w całości ręcznie, a od 
1885 roku każdy egzemplarz wyprodukowany 
przez firmę zostaje zapisany w jednej z ogrom-
nych ksiąg kontroli. 

Zachodnie tereny Szwajcarii to wymarzone miejsce na uruchomienie zegar mistrzowskiej  
manufaktury. Tam bowiem ulokowała się większość najbardziej prestiżowych firm.  
Aż trudno więc uwierzyć, że IWC Schaffhausen na miejsce swej siedziby wybrała północny  
wschód kraju. Początkowo założyciel marki planował produkcję zegarków na rynek  
amerykański, gdzie nikt nie zastanawiał się nad dokładną lokalizacją firmy zegarmistrzowskiej  
w Szwajcarii. Mimo skromnych założeń, marka podbiła cały świat.

Poznaj z nami

Da Vinci Chronograph
IW376403
Cena od 48 090 zł

Produkcja zegarków w International  
Watch Company, koniec XIX w.



155www.apart.pl

nia słynnego systemu automatycznego naciągu 
dwukierunkowego Pellaton. Na koncie IWC 
znajduje się wiele ponadczasowych zegarkowych 
kreacji. Jedną z nich jest legendarny chronograf 
Da Vinci, wyposażony w wieczny kalendarz  
i wskazanie faz Księżyca. Kolejnym technologicz-
nym majstersztykiem IWC jest zegarek Ingenieur, 
odporny na działanie pól magnetycznych, i mode-
le dla nurków z kolekcji Aquatimer. Wyposażone 
są one w praktyczną obrotową ramkę wokół szkła  
– lunetę, dzięki której można zaznaczyć moment 
zejścia pod wodę. IWC projektuje także zegarki 
dla pasjonatów latania – Pilot’s Watch – utrzymane 
w stylistyce urządzeń pomiarowych. 

Zachodnie tereny Szwajcarii to wymarzone miejsce na uruchomienie zegar mistrzowskiej  
manufaktury. Tam bowiem ulokowała się większość najbardziej prestiżowych firm.  
Aż trudno więc uwierzyć, że IWC Schaffhausen na miejsce swej siedziby wybrała północny  
wschód kraju. Początkowo założyciel marki planował produkcję zegarków na rynek  
amerykański, gdzie nikt nie zastanawiał się nad dokładną lokalizacją firmy zegarmistrzowskiej  
w Szwajcarii. Mimo skromnych założeń, marka podbiła cały świat.

Mechanizm IWC produkowany  
przez F.A. Jones'a.

„Wśród osób związanych z firmą IWC Schaffhausen 
znaleźć można wielkie, ale też zaskakujące nazwiska. 
Na początku XX wieku w gronie zarządzających  
manufakturą znajdował się Carl Gustav Jung.

Kolekcje zegarków IWC 
Portofino. Już pierwszy model z rodziny Porto-
fino, wyposażony w oryginalny mechanizm ze-
garka kieszonkowego Lépine, urzekł miłośników 
zegarmistrzostwa swoją subtelną i wyważoną 
stylistyką. Od tamtego czasu zegarki Portofino, 
zawsze dyskretnie eleganckie, poddawane były 
imponującym modyfikacjom. Prawdziwe po-
ruszenie w branży zegarmistrzowskiej wywołał 
model Portofino Hand-Wound, którego mecha-
nizm z wiecznym kalendarzem mierzy zaledwie 
3,15 milimetra wysokości. Współczesna kolekcja 
zegarków Portofino nadal odznacza się subtelno-
ścią i wyważoną elegancją. Warto zwrócić uwa-
gę na model Portofino Chronograph z funkcją 
pomiaru międzyczasów i sumowania odcinków 
czasowych oraz Portofino Automatic, który po-
zostaje wierny ponadczasowej koncepcji: datow-
nik, trzy wskazówki i niepowtarzalny styl.

Portofino Automatic
IW356501
Cena od 17 320 zł

Portofino  
Hand-Wound 8 Days
IW510104
Cena od 76 690 zł. Dostępny wkrótce.

Portofino Automatic
IW356502

 Cena od 17 320 zł. Dostępny wkrótce.
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Poznaj z nami

Portuguese. Pierwszy „Portugalczyk” marki IWC 
powstał w 1939 roku, dając początek wspaniałej 
kolekcji legendarnych czasomierzy utrzymanych 
w duchu najlepszych tradycji Haute Horloge-
rie, z zaawansowanymi mechanizmami jak np. 
tourbillon czy wieczny kalendarz. Ten pierwszy 
„zegarek kieszonkowy na rękę” ustanowił nowe 
kanony w zakresie wymiarów. Kolekcja, stale 

rozwijana, wzbogaciła się ostatnio o wyśmienite 
nowe modele, jak flagowy Portuguese Grande 
Complication, pierwszy Portuguese z wielkimi 
komplikacjami. Kolejny to Portuguese Tourbil-
lon Mystère Rétrograde z unoszącym się tour-
billonem. Nowości w kolekcji uzupełniają: na-
kręcany ręcznie Portuguese Hand-Wound oraz 
modele Portuguese Yacht Club Chronograph 
umiejętnie wprowadzające do tej klasycznej 
kolekcji elementy wysmakowanej sportowej ele-
gancji. 

Ingenieur. Arcydzieło mechaniki precyzyjnej za-
mknięte w kopercie zegarka. Ingenieur wyróżnia 
się spośród innych czasomierzy doskonałością 
techniczną oraz bezkonkurencyjną wytrzymało-
ścią i niezawodnością – także w warunkach eks-
tremalnych. 

Pilot’s Watches. Zegarki stylistycznie wzorowa-
ne na kokpicie samolotu, spełniające surowe wy-
mogi w zakresie dokładności stawiane zegarkom 
przeznaczonym dla pilotów i nawigatorów. Rok 
2012 to rok Pilot’s Watch. Co nowego w kolek-
cji? Z pięcioma nowymi modelami, TOP GUN 
ustanawia się jako niezależna linia w rodzinie  

Portuguese Hand-Wound
IW545407
Cena od 31 940 zł

Ingenieur 
IW323310
Cena od 28 650 zł

Portuguese  
Yacht Club  

Chronograph 
IW390211

Cena od 49 800 zł 

Portuguese  
Chronograph

IW371480
Cena od 64 140 zł

Pilot's Watch Chronograph
IW388001
Cena od 51 130 zł. Dostępny wkrótce.



Pilot's Watch Chronograph 
TOP GUN Miramar
IW388002
Nowy chronograf Miramar utrzymany jest w stylu militarnym.  
Wyróżnia się ciemnoszarą ceramiczną kopertą, matową antracytową  
tarczą oraz typowo wojskową kolorystyką. Pasek nawiązuje wprost  
do wyjątkowo wytrzymałych pasów noszonych przez pilotów wojsko
wych. Niekonwencjonalny podział na zewnętrzną skalę minutową 
umieszczoną na obrzeżu tarczy i ring wewnętrzny z podziałką godzino
wą to oczywista aluzja do zegarów pokładowych z lat trzydziestych  
i czterdziestych XX wieku, stanowiących historyczny pierwowzór  
modeli Pilot marki IWC. Datownik wykazuje jednoznaczne podobień
stwo do wysokościomierza w kokpicie samolotu. Zegarek wyposażony 
został także w funkcję flyback, czyli powracający sekundnik. Dzięki 
udoskonaleniu manufakturowego kalibru 89365, możliwe było także 
wyposażenie chronografu w bardzo użyteczne wskazanie aż 68godzinnej 
rezerwy chodu. Wewnętrzna koperta wykonana z miękkiego żelaza chroni 
precyzyjny mechanizm przed oddziaływaniem pól magnetycznych.
Cena od 51 130 zł. Dostępny wkrótce.
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zegarków IWC Pilot’s Watch. Nowy sztandar  
kolekcji to TOP GUN Miramar – doskona-
ły technicznie i wizualnie czasomierz w stylu 
militarnym wykonany z materiałów high-tech  
(ceramika, tlenek cyrkonu, tytan), stworzony  
w hołdzie miejscu, gdzie w Kalifornii zrodził się 
mit elitarnych pilotów. Kolejne dwa wysokiej kla-
sy modele, wyposażone w największe osiągnięcia 
zegarmistrzowskiej sztuki, to Big Pilot’s Watch 
Perpetual Calendar TOP GUN z wiecznym ka-
lendarzem oraz Spitfire Perpetual Calendar  
Digital Date-Month z wiecznym kalendarzem 
oraz cyfrowym wskazaniem daty. 

Aquatimer. Linia wyznaczająca standardy  
w budo wie zegarków przeznaczonych dla nur-
ków. Cechuje się ona doskonałą jakością i typo-
wym dla IWC mistrzostwem technologicznym.  
Aquatimer to najznakomitsze zegarki zarówno 
dla zawodowych nurków, jak i żądnych przygód 
amatorów nurkowania rekreacyjnego. Dodatko-
wo, modele oznaczone skrótem UTC (Universal 
Time Coordinated) płynnie zmieniają czas w za-
leżności od strefy, w której się znajdują. Mogą też 
pokazywać czas w dwóch strefach jednocześnie.

Aquatimer  
Chronograph

IW376706
Cena od 25 560 zł

 Big Pilot's Watch  
TOP GUN Miramar 

IW501902
Cena od 73 610 zł. Dostępny wkrótce.

Pilot's Watch Mark XVII
IW326501
Cena od 19 610 zł. Dostępny wkrótce.



1. Malte Small Second
X82R5619
Nowy Malte Small Seconds jest spełnieniem pragnienia stworzenia zegarka, 
którego prostota wyrażałaby się w subtelnej harmonii. Koperta o wymiarach 
36,7 x 47,6 mm wykonana została z 18K różowego złota. Indeksy godzin i cyfry 
rzymskie na godzinie 12 i 6 idealnie współgrają z linią koperty. Wskazówki oraz 
mały sekundnik na godzinie 6 napędza mechanizm VC 4400 AS. Niezawodność 
i najwyższa jakość wykończenia potwierdzone zostały Pieczęcią Genewską.  
Nowy Malte Small Seconds spełnia nowe, surowsze kryteria przyznawania  
Pieczęci Genewskiej, certyfikatu wprowadzonego w 1886 roku jako gwarancja  
pochodzenia, mistrzostwa wykonania, trwałości i zegarmistrzowskich kompetencji.
Zegarek wyposażono w brązowy pasek ze skóry aligatora, z zapięciem na trzpień  
z różowego złota w kształcie krzyża maltańskiego.
Cena od 88 250 zł. Dostępny wkrótce.

1
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2. Patrimony Contemporaine
X81R4720, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota, zdobiona brylantami, mecha
nizm nakręcany ręcznie, kaliber VC 1400, 
40godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 85 240 zł 

3. Patrimony Traditionnelle 
X82R1777, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber VC 4400 AS, 65godzinna rezerwa  
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 71 890 zł. Dostępny wkrótce. 

4. Patrimony  
Traditionnelle Automatic
X87G9194, zegarek męski, koperta z 18K bia
łego złota, mechanizm automatyczny, kaliber 
VC 2455, 40godzinna rezerwa chodu, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodo szczelność do 30 m. 
Cena od 91 700 zł. Dostępny wkrótce.

5. Patrimony Traditionnelle 
X25R1775, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota, zdobiona brylantami, mecha
nizm kwarcowy, kaliber VC 1202, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 48 430 zł

6. Overseas
X47M2143, zegarek męski, koperta stalowo 
tytanowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
VC 1226, 40godzinna rezerwa chodu, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 150 m.  
Cena od 37 210 zł
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1. Grand Lange 1
117.032 
Lange 1 pozostaje wizytówką manufaktury A. Lange & Söhne  
od czasu swojej premiery w październiku 1994 roku. Czasomierz  
ten uhonorowany został prestiżowymi nagrodami, w oszałamiającym 
stylu zyskując światowe uznanie za wysmakowany design i chroniony 
patentem duży datownik – pierwszy w historii zegarmistrzostwa  
naprawdę czytelny tego typu wskaźnik w zegarku naręcznym. Dzisiaj 
Lange 1 jest niekwestionowanym symbolem zegar mistrzowskiego 
kunsztu 165letniej manufaktury, kwintesencją wiedzy i ponadprzecięt
nych umiejętności całej dynastii niezwykle uzdolnionych zegarmi
strzów, ich niestrudzonego dążenia do doskonałości, wpisanego  
w etos A. Lange & Söhne.
Cena od 136 900 zł. Dostępny wkrótce.1

2 3 4
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2. Saxonia
216.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
L941.1, 45godzinna rezerwa chodu, sekund
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodo szczelność do 30 m. 
Cena od 67 160 zł

3. Saxonia Automatic
315.033, zegarek męski, koperta z 18K różo
wego złota, mechanizm automatyczny, kaliber 
L921.4, 46godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 88 700 zł

4. Langematik Perpetual
310.032, zegarek męski, koperta z 18K różo
wego złota, mechanizm automatyczny, kaliber 
L922.1, 46godzinna rezerwa chodu, wskaźnik 
faz Księżyca, wieczny kalendarz, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 218 310 zł

5. Little Saxonia
835.037, zegarek damski, koperta z 18K  
różowego złota, zdobiona brylantami, mecha
nizm nakręcany ręcznie, kaliber L941.2,  
45godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 114 080 zł

6. Richard Lange
232.021, zegarek męski, koperta z 18K 
żółtego złota, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber L041.2, 38godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 83 970 zł
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1. Master Ultra Thin Réserve de 
Marche
1372520
Master Ultra Thin Réserve de Marche z kopertą o średnicy mierzącej 39 mm jest 
niezwykle udaną próbą wyrażenia horologicznej filozofii, ktorej istotą jest unikanie  
wszelkich wyszukanych ozdobników. Pracujący w zegarku Caliber JLC 938 z na
ciągiem automatycznym posiada przy tym wszelkie atrybuty napędu o najwyższych 
osiągach: częstotliwość pracy 4 Hz i 43godzinną rezerwę chodu. Projektantom udało 
się skonstruować zegarek, którego wysokość wynosi zaledwie 9,85 mm i doskonale wpi
suje się w aktualnie obowiązujące trendy. Koperta z różowego złota wspaniale prezentuje 
się z tarczą w kolorze złamanej bieli. Przemyślana kompozycja tarczy zapewnia dosko
nałą czytelność wskazań niezwykle użytecznych na co dzień funkcji. Każdemu wskazaniu 
przypisano określoną przestrzeń, by zapewnić łatwy odczyt, nie powodując przy tym chaosu. 
Czegóż więcej oczekiwać od zegarka, który niezawodnie będzie służyć swojemu właścicielowi 
przez całe dekady?      
Cena od 68 450 zł. Dostępny wkrótce.

1

2. Master Ultra Thin 38
1348420, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 849, 
35godzinna rezerwa chodu, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 50 m. Cena od 26 260 zł

3. Master Memovox
1418430, zegarek męski, koperta stalowa, 
mecha nizm automatyczny, kaliber 956, 
45godzinna rezerwa chodu, alarm, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 32 500 zł

4. Master Chronograph
1538470, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber 751A/1, 
65godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 33 540 zł

5. Reverso Duo
2718410, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 854/1, 
45godzinna rezerwa chodu, wskaźnik  
24godzinny, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 30 140 zł

6. Grande Reverso  
Ultra Thin Tribute To 1931
2782521, zegarek męski, koperta z 18K  
różowego złota, mechanizm nakręcany  
ręcznie, kaliber 822, 45godzinna rezerwa  
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 56 830 zł
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1. El Primero Chronomaster 1969
03.2040.4061/69.C496
Czasomierz El Primero Chronomaster 1969 kryje w sobie nowy automatyczny 
mechanizm chronografu – Calibre 4061 – w całości zaprojektowany i wypro
dukowany przez Zenith. Podobnie jak wszystkie mechanizmy El Primero, bije 
on z niedoścignioną częstotliwością 10 uderzeń na sekundę i może dzięki temu 
dokonywać pomiarów krótkich odcinków czasowych z niewiarygodną dokładnością 
do 1/10 sekundy. Nowy napęd z niemal 50godzinną rezerwą chodu składa się  
z 282 elementów, a jego misterne wykończenie podziwiać można przez otwartą  
tarczę. Nowy El Primero Chronomaster 1969, wyposażony w funkcję chronografu  
z centralną wskazówką sekundową, precyzyjnie odmierza upływ czasu. Na godzinie  
3 i 6 znalazły się natomiast dwa totalizatory – 30minutowy i 12godzinny.  
Koperta chronografu El Primero Chronomaster 1969 o średnicy 42 mm wykonana  
została ze stali i jest wodoszczelna do głębokości 100 metrów. Z prawej strony koperty 
umieszczono okrągłe przyciski utrzymane w stylu vintage. Model dostępny jest  
z czarnym paskiem ze skóry aligatora zakończonym stalowym zapięciem na trzpień. 
Cena od 29 270 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Pilot Big Date Special
03.2410.4010/21.M2410, zegarek męski,  
koperta ze stali, mechanizm automatyczny, kali ber  
El Primero 4010, 50godzinna rezerwa chodu,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodo szczelność  
do 50 m. Cena od 24 540 zł. Dostępny wkrótce. 

3. Chronomaster  
Open Power Reserve
03.2080.4021/01.C494, zegarek męski, koperta  
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber  
El Primero 4021, 50godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 28 410 zł.

4. Stratos Flyback  
Striking 10th
03.2060.4057/69.C714, zegarek męski, koperta ze 
stali i ceramiki, mechanizm automatyczny, kaliber  
El Primero 4057B, 50godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 30 570 zł. Dostępny wkrótce.

5. Espada
51.2170.4650/01.M2170, zegarek męski, koperta ze 
stali i 18K różowego złota, mecha nizm automatycz
ny, kaliber El Primero 4650B, 50godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre
fleksyjne, bransoleta ze stali i 18K różowego złota, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 36 160 zł. Dostępny wkrótce.

6. Lady Ultra Thin Moonphase
16.2310.692/51.C705, zegarek damski, koperta  
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber  
Elite 692, 50godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyj
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 22 390 zł.
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1. Midnight Big Date
450/MABD42RL.W
Zegarek Harry Winston Midnight Big Date, którego kopertę wykonano z 18K  
różowego złota, wyposażony został w mechanizm z naciągiem automatycznym.   
Srebrna tarcza prezentuje przepiękny gilosz w formie antracytowych okręgów,  
podkreślając współczesny design i techniczną maestrię czasomierza. Podziałkę  
godzinową na satynowanym kręgu, zdobionym szlifem słonecznym, przesunięto  
asymetrycznie względem osi w stronę godziny 12. Złote obramowanie doskonale 
eksponuje delikatne złote wskazówki. „Iluminator” umieszczony na godzinie  
6 prezentuje podwójne wskazania dużego datownika. Nad datownikiem osadzono  
pojedynczy diament, który ma przypominać koneserom marki o szczególnym  
zwyczaju Harry’ego Winstona, który lubił trzymać w kieszeni jeden ze swoich  
cennych kamieni, znajdując prawdziwą przyjemność w obracaniu nim między palcami. 
Cena od 133 020 zł 

2. Ocean Sport
411/LQ36ZC.AD, zegarek damski, koperta  
z Zalium, mechanizm kwarcowy, kaliber  
MVTETA25544101/H3, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodo szczelność do 200 m. Cena od 58 330 zł

3. Ocean Excenter Alarm
400/MMAC44RZC.W, zegarek męski,  
koperta z Zalium i 18K różowego złota, mecha
nizm automatyczny, kaliber HW 101001,  
72godzinna rezerwa chodu, alarm, wskaźnik 
dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 241 510 zł

4. Ocean Sport
411/MCA44ZC.K, zegarek męski, koperta  
z Zalium, mechanizm automatyczny, kaliber 
MVTHW101801, 42godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 200 m. Cena od 112 580 zł 

5. Midnight
450/LQ32WL.W, zegarek damski, koperta 
z 18K białego złota, zdobiona diamentami, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 60 700 zł

6. Midnight Automatic
450/MA42RL.W1, zegarek męski, koperta  
z 18K różowego złota, mechanizm auto
matyczny, kaliber MVTGP330003/H1, 
45godzinna rezerwa chodu, duży datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 92 340 zł
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1. Pacific Chronograph
CH 7583B BK
Pierwsza, legendarna kolekcja czasomierzy Pacific wylansowana 
przez Chronoswiss na początku lat 90tych, dzięki swojej sportowej 
uniwersalności zapisała własny rozdział na kartach historii zegarmi
strzostwa. Prawie 20 lat później kolejna generacja tych czasomierzy 
wyznacza nowe standardy klasycznie sportowego designu. Efektowna 
koperta zegarka Pacific Chronograph wykonana została ze stali. Całość 
dopełniono chronionym patentem systemem teleskopów oraz charak
terystyczną dla marki koronką. Bezsprzeczną zaletą tego czasomierza 
są walory użytkowe, a także sportowa funkcjonalność, jak choćby wysoka 
do 100 metrów wodoszczelność, optymalna czytelność wskazań oraz zin
tegrowane okienko datownika. Kopertę osłania efektowne, lekko wypukłe 
szkło szafirowe, które nawiązuje do stylistyki tradycyjnych zegarków z lat 
50tych i 60tych XX wieku. Zegarek doskonale prezentuje się zarówno  
w sytuacji formalnej, jak i w nieco swobodniejszych okolicznościach.
Cena od 16 300 zł 
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2. Delphis
CH 1422, zegarek męski, koperta ze stali  
i 18K żółtego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 1241, 35godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 31 050 zł

3. Sirius Triple Date
CH 9341 R, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota, mechanizm automatyczny, 
kaliber C. 931, 42godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 53 670 zł

4. Sirius Triple Date
CH 9343, zegarek męski, koperta stalowa,  
mechanizm automatyczny, kaliber C. 931, 
42godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafiro
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 26 800 zł

5. Sirius
CH 1023 BK, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber C. 111, 
46godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 16 400 zł

6. Timemaster
CH 7533 BK, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber C. 751, 
46godzinna rezerwa chodu, chronograf, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 20 600 zł

1
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1. Transocean  
Chronograph Unitime
RB0510U0/A733/756P
Breitling potwierdza swoją zegarmistrzowską maestrię wprowa
dzając na rynek model Transocean Chronograph Unitime. Zegarek 
wyposażono w kaliber zaprojektowany i wykonany od podstaw przez 
Breitling. Czasomierz ma podwójny dysk zapewniający łatwy odczyt 
aktualnej godziny niezależnie od lokalizacji, we wszystkich 24 stre
fach czasowych. Po zmianie strefy wystarczy przekręcić koronkę do 
przodu lub do tyłu, co powoduje natychmiastową korektę wskazówki 
godzinowej, dysku z nazwami miast i dysku 24godzinnego.  
Automatycznie następuje też korekta daty według czasu lokalnego. 
Pierścień z nazwami miast dostępny jest w kilku wersjach językowych.
Cena od 108 700 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Superocean Heritage 42
A1732116/G717/151A, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 17, 40godzinna rezerwa chodu,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty
refleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 15 150 zł

3. Navitimer 01
AB012012/BB01/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 01, 70godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, suwak 
logarytmiczny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 27 510 zł

4. Galactic 36
C3733012/G714/172Z, zegarek damski,  
koperta stalowa, mechanizm automatyczny,  
kaliber Breitling 37, 42godzinna rezerwa cho
du, datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek skórzany, wodo szczelność do 
100 m. Cena od 20 710 zł

5. Galactic 30
A71340L2/BA14/168Z, zegarek damski, 
koperta stalowa, zdobiona brylantami, mecha
nizm kwarcowy, kaliber Breitling 71  
SuperQuartz, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 100 m. Cena od 14 420 zł
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6. Chronomat GMT
AB041012/F556/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 04, 70godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 500 m. 
Cena od 31 470 zł

7. Colt Chronograph II
A7338710/C848/143S, zegarek męski,  
koperta stalowa, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Breitling 73 SuperQuartz, chronograf, datow
nik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 300 m. Cena od 12 610 zł

8. Navitimer World
A2432212/G571/441X, zegarek męski,  
koperta stalowa, mechanizm automatyczny,  
kaliber Breitling 24, 42godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, funkcja GMT, 
sekundnik, suwak logarytmiczny, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodo szczelność do 30 m. Cena od 22 470 zł

9. Colt 44
A7438710/G743/157A, zegarek męski,  
koperta stalowa, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Breitling 74 SuperQuartz, datownik, sekund
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 500 m. 
Cena od 10 850 zł

10. Transocean 
A1036012/BA91/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 10, 42godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 18 040 zł

11. Superocean 44
A1739102/BA77/200S, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 17, 40godzinna rezerwa chodu, da
townik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek
syjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 2000 m. Cena od 13 570 zł

12. Chronospace Automatic
A2336035/F555/137S, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 23, 42godzinna rezerwa chodu, chro
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 200 m. Cena od 23 330 zł

13. Transocean Chronograph
AB015212/G724/151A, zegarek męski, 
koperta stalowa, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 01, 70godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 28 890 zł
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Hampton
M0A10030 [1] oraz M0A10026 [2]
Kolekcja Hampton zinterpretowana na nowo emanuje 
dyskretną i niewymuszoną elegancją bywalca nadmor
skiego kurortu. Luksusowe modele, oferowane w dwóch 
aranżacjach z napędem automatycznym i opcjonalnie 
funkcją chronografu, subtelnie ożywiono nutą czerwie
ni. Zegarki wyposażone są w mechanizm ETA 2894. 
Tarcze, konsekwentnie w dwubarwnej tonacji, skompo
nowane zostały z typowo męskich odcieni – dominuje 
stal, czerń i antracyt. Kolorystyka cyferblatu złagodzona 
została satynowanymi elementami poprzecznymi koper
ty, które nadają całości siły i charakteru. Prosty pasek ze 
skóry aligatora z regulowanym potrójnym zapięciem na 
klips odpowiada za efekt końcowy.
Cena od 16 360 zł [1] oraz 11 620 zł [2]

3. Classima Automatic 
Jumping Hour
M0A10039, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber Dubois 
Dépraz 14400, sekundnik, szkło szafirowe an
tyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 18 510 zł

4. Capeland Chronograph
M0A10005, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber Valjoux 
7753, chronograf, datownik, sekundnik, tacho
metr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 10 940 zł

5. Capeland Flyback  
Chronograph
M0A10068, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber La Joux 
Perret 81472, chronograf, datownik, sekund
nik, tachometr, telemetr, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 25 610 zł. Dostępny wkrótce.

6. Linea
M0A10036, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA F04.111, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 6 670 zł

7. Linea
M0A10035, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 
2892A2, datownik, sekundnik, szkło sza
firowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 10 760 zł
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1. P'6620 Dashboard 
Chronograph
6620.13.46.0269
Porsche Design wprowadza na rynek nową kolekcję Dashboard inspirowaną  
przyrządami pomiarowymi superszybkich samochodów Porsche. Nowy Dashboard 
Chronograph jest dynamiczny i niezwykle funkcjonalny. Chronograf napędza nieza
wodny mechanizm ETA Valjoux 7753 z naciągiem automatycznym, o częstotliwości 
pracy balansu wynoszącej 28.800 wahnięć na godzinę, i 48godzinną rezerwą chodu.  
Ultralekka tytanowa koperta o średnicy 44 mm i wysokości 14,5 mm wyraźnie zwraca 
na siebie uwagę. Ascetyczna tarcza, cyfry arabskie i zupełnie proste wskazówki  
wypełnione masą świecącą idealnie ze sobą współgrają, dzięki czemu chronograf 
nabrał bardziej wyrazistego charakteru. Szkło szafirowe chroniące tarczę pokryto 
powłoką antyrefleksyjną. Zegarek jest wodoszczelny do głębokości 100 metrów. 
Cena od 17 180 zł

2. P’6340 Flat Six  
Automatic Chronograph
6340.41.83.0251, zegarek męski, koperta  
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA Valjoux 7750, 46godzinna rezerwa cho
du, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty
refleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 120 m. Cena od 14 210 zł

3. P’6340 Flat Six  
Automatic Chronograph
6340.46.43.1169, zegarek męski, koperta  
ze stali i 18K różowego złota, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA Valjoux 7750,  
46godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m. 
Cena od 22 390 zł

4. P’6930 Indicator 
Chronograph
6930.13.46.1201, zegarek męski, koperta  
tytanowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA Valjoux 7750, 46godzinna rezerwa cho
du, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 32 390 zł

5. P’6310 Flat Six
6310.41.63.1170, zegarek męski, koperta sta
lowa, mechanizm automatyczny, kaliber ETA 
2892A2, 42godzinna rezerwa chodu, datow
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.
Cena od 8 570 zł
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2. WRC Classic  
Automatic Open Heart
85015 3 BUIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 2824, 
42godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 4 760 zł

3. WRC Classic Chronograph
10101 37J AID, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5021D, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 030 zł

4. WRC Classic 3 Hands
33018 3 GIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA F04.111, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre
fleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 170 zł

5. WRC Chronorally
10302 3 NIN2, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 5021D, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu
kowy, wodo szczelność do 100 m. 
Cena od 5 270 zł

6. WRC Chronorally 
Automatic
01112 3 BUIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 
Valjoux 7750, 46godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty
refleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 10 710 zł 65

42 3

1. Dakar  
Limited Edition
64009 3 NIN2, zegarek męski, koperta stalowa,  
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 6004B,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 5 130 zł

 Edox oficjalnym chronometrażystą rajdu  
Dakar – czytaj na str. 27

Official Timekeeper 
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7. Class 1  
Chronoffshore Big Date
10021 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 5040, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 5 210 zł

8. Ice Shark III 
Limited Edition
10304 37N2 GIN, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 
5021.D, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu
kowy, wodo szczelność do 1000 m. 
Cena od 7 180 zł

9. Les Vauberts  
Chronograph Big Date
10010 3N NIN, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 
5040.B, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 640 zł

10. Grand Ocean 
Chronograph Automatic
01113 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA  
Valjoux 7750, 46godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 11 340 zł

11. Grand Ocean  
Chronograph Automatic
01113 357N NIN, zegarek męski, koperta  
stalowa, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA Valjoux 7750, 46godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, ta
chometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodo szczelność do 100 m. 
Cena od 12 290 zł

12. Les Vauberts  
Open Heart Automatic
85014 37R GIR, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824, 42godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 150 zł

13. Les Vauberts Big Date
63001 37R AIR, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 6003, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 470 zł

14. Les Vauberts 3 Hands Date
70162 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, kaliber ETA 
F06.111, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 50 m. Cena od 1 420 zł
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2. Aquarider
70165 3B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta  
stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 950 zł 

3. Aquarider
70166 3B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek  
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 890 zł

4. Aquarider
70164 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 890 zł

5. Aquarider
10206 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowa, wodo
szczelność do 220 m. Cena od 1 550 zł

6. Aquarider
10203 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachometr, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 290 zł. Dostępny wkrótce.

1

1. Aquarider
10202 3 BUIN 
Chronograf Aquarider – flagowy model zupełnie nowej  
kolekcji Aquarider od Claude Bernard. To wysokiej jakości  
zegarek dedykowany ekstremalnym sportom wodnym,  
a przeznaczony dla wszystkich entuzjastów sportu, którzy  
potrzebują niezawodnego czasomierza na co dzień.
Cena od 1 550 zł
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1. Cerruti 1881 
CRA048A275H, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik,  
wskaźnik 24godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, pasek skórzany.
Cena od 1 140 zł
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2. Cerruti 1881
CRA045A212B, zegarek męski, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany.  
Cena od 790 zł

3. Cerruti 1881
CRA046A212K, zegarek męski, koperta 
stalowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany.
Cena od 1 020 zł

4. Cerruti 1881
CRA053C213D, zegarek męski, koperta 
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 910 zł

5. Cerruti 1881
CRB033F222A, zegarek męski, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 690 zł

6. Cerruti 1881
CRP002C233A, zegarek damski, koperta  
stalowa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek satynowy. 
Cena od 870 zł
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2. Sport
A032.G112, zegarek męski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, wskaźnik 
24godzinny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, pozłacana, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 1 060 zł 

3. Sport
A031.G107, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 820 zł

4. Sport
A032.G111, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datow
nik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
anty refleksyjne, bransoleta stalowa, wodo  
szczelność do 100 m. Cena od 990 zł  

5. Sport
A031.G106, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 820 zł
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1. Sport
A032.G113, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, tachometr, wskaźnik 24godzinny,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 990 zł 

1
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6. Sport
A039.G145, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 820 zł 

7. Sport
A039.G147, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 720 zł

8. Classic
A036.G136, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 720 zł

9. Classic
A036.G134, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowa, wodosz
czelność do 30 m.
Cena od 690 zł

10. Classic
A036.G132, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowa, wodosz
czelność do 30 m.
Cena od 690 zł

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

12. Casual
A034.G124, zegarek męski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24 godzinny, szkło szafi
rowe, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 960 zł

6

7

8

9

10

11

12

173www.apart.pl



1. Classic
11614F, zegarek męski, koperta stalowa, pozła 
cana, mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 580 zł

2. Classic
11583C, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, datownik, funkcja GMT, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 1 120 zł

3. Classic
11616B, zegarek męski, koperta stalowa, mecha
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24godzinny, szkło mineralne utwardza
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 730 zł 

4. Sports
11674A, zegarek męski, koperta stalowa, mecha
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, wskaźnik 24godzinny, szkło mineralne 
utwardzane, bransoleta stalowa, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 980 zł

5. UEFA
U35B, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 490 zł 

6. UEFA
U32J, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
24godzinny, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. Cena od 780 zł

Jacques Lemans 
UEFA Champions League
Zegarki sygnowane logo UEFA Champions League  
wyposażone zostały w przyciągające uwagę detale: logo
typ UEFA oraz motyw piłki „Starball”. W czasomierzach 
zastosowano utwar dzane szkło Crystex oraz litą stal 
szlachetną. Jedyny w swoim rodzaju mechanizm kwar
cowy „Soccer”, pozwalający kontrolować czas meczu 
wraz z czasem doliczonym, zachwyci każdego zagorzałego 
kibica.
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7. UEFA
U35C, zegarek męski, koperta stalowa, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność           
do 100 m. Cena od 490 zł

All names, logos and trophies of UEFA are the property, 
registered trademarks and/or logos of UEFA and are used 
herein with the permission of UEFA. No reproduction  
is allowed without the prior written approval od UEFA.  
© UEFA 2010 All rights reserved.
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8. La Passion
11571ZE, zegarek damski, koperta  
stalowa, zdobiona kamieniami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 490 zł

9. La Passion
11571J, zegarek damski, koperta  
stalowa, zdobiona kamieniami  
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

10. La Passion
11571H, zegarek damski, koperta  
stalowa, zdobiona kamieniami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

11. Sports
11622P, zegarek damski, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 530 zł

12. La Passion
11587S, zegarek damski, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, chrono
graf, datownik, sekundnik, szkło mine
ralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 730 zł 

13. Sports
11622L, zegarek damski, koperta sta
lowa, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 
100 m. Cena od 440 zł

14. La Passion
11622D, zegarek damski, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 440 zł

15. Sports
11586E, zegarek unisex, koperta  
stalowa, mechanizm kwarcowy, chrono
graf, datownik, sekundnik, szkło mine
ralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 630 zł
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1. Elixa
E062-L191, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło szafirowe, bransoleta 
ze stali i ceramiki, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 870 zł
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2. Elixa
E063L192, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 380 zł

3. Elixa
E063L195, zegarek damski, koperta stalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 380 zł

4. Elixa
E063L206, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 490 zł

5. Elixa
E064L203, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mine
ralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 640 zł

6. Elixa
E064L205, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mine
ralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 640 zł
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7. Elixa
E059L179, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodosz
czelność do 30 m. Cena od 310 zł

8. Elixa
E060L183, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta ze stali i ceramiki, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 750 zł 

9. Elixa
E059L181, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
pozłacana, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 410 zł

10. Elixa
E061L186, zegarek damski, koperta stalowa, 
pozłacana, zdobiona cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
pozłacana, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 490 zł

11. Elixa
E060L184, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta ze stali i ceramiki, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 640 zł

12. Elixa
E061L187, zegarek damski, koperta stalowa, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodosz
czelność do 30 m. Cena od 410 zł

13. Elixa
E058L175, zegarek damski, koperta ze stali  
i ceramiki, mechanizm kwarcowy, szkło szafiro
we, bransoleta ze stali i ceramiki, wodoszczel
ność do 30 m. Cena od 680 zł

14. Elixa
E058L176 , zegarek damski, koperta ze stali  
i ceramiki, mechanizm kwarcowy, szkło szafiro
we, bransoleta ze stali i ceramiki, wodoszczel
ność do 30 m. Cena od 680 zł

 zobacz biżuterię ze stali szlachetnej  
Elixa na str. 150
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1. Pierre Lannier
068H700, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 490 zł

2. Pierre Lannier
152E631, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran
soleta metalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 530 zł

3. Pierre Lannier
067K631, zegarek damski, koperta metalowa, 
zdobiona kamieniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 550 zł

4. Pierre Lannier
123G542, zegarek damski, koperta metalo
wa, pozłacana, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta metalowa, pozłacana, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 610 zł

5. Pierre Lannier
087H631, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran
soleta metalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 550 zł

6. Pierre Lannier
093J699, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 490 zł

7. Pierre Lannier
093J666, zegarek damski, koperta metalowa, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 490 zł
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