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Perłowy  
Jubileusz

w tym roku ŚwiętuJemy 

Jest to dobra okazJa, 
by wrócić Pamięcią do naJ- 
ważnieJszych momentów, 
kamieni milowych na drodze 
do PozycJi naJmocnieJszeJ 
marki JubilerskieJ 
w Polsce.

P oczątki Apart sięgają 1977 roku, kiedy to Adam 
Rączyński otworzył swój pierwszy zakład jubi-

lerski. W 1983 roku połączył siły ze swoim bratem, 
Piotrem Rączyńskim. Decyzja ta przyniosła firmie 
rozwój, napędzany pasją, determinacją i potrzebą 
tworzenia rzeczy pięknych. Współpraca okazała się 
tak owocna, że jej efekty przekroczyły najśmielsze 
marzenia. Dziś, po 30 latach, Apart jest jubilerską 
potęgą, a także ambasadorem luksusowego zegar-
mistrzostwa. Z przekonaniem, że najlepsze jeszcze 
przed nami, przedstawiamy kalendarium, które ilu-
struje drogę Apart do perłowego jubileuszu.

lata 90. 
Rozwój sieci salonów 
firmowych i zaplecza 
produkcyjnego – bracia 
koncentrują się na produkcji 
szlachetnej biżuterii – złotej, 
z diamentami.

1983
Do Adama Rączyńskiego  
dołącza brat, Piotr Rączyński, 
by wspólnie rozwijać firmę.

2005 
W podpoznańskim  
Suchym Lesie ukończono 
budowę nowoczesnej  
siedziby firmy. Poprzednia 
siedziba zostaje w całości 
zaadaptowana na potrzeby 
produkcji.

2001 
Działają już 24 salony,  
rozpoczyna się współpraca  
z najbardziej renomowany-
mi producentami szwajcar-
skich zegarków.

lata 80. 
Dynamiczny rozwój pro-
dukcji biżuterii i sprzedaż 
hurtowa wielu odbiorcom  
w kraju i za granicą.

1977 
Początki firmy – Adam  
Rączyński, Mistrz Rzemiosła 
Artystycznego w specjalno-
ści złotnictwa i jubilerstwa, 
otwiera swój warsztat. 

2003 
Apart jest niekwestiono-
wanym liderem branży 
jubilerskiej w Polsce, pod 
szyldem Apart funkcjonuje 
55 salonów.
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2007 
Ambasadorką diamentów 
Apart zostaje Aneta  
Kręglicka, Miss Świata  
(do roku 2011).

2009 
Diamentową Noc Luksusu 
zorganizowaną przez Apart 
okrzyknięto w mediach 
wieczorem doskonałym. Mie-
sięcznik „Twój Styl” przyznał 
jej tytuł Wydarzenia Roku.  

Liczba salonów przekracza 
magiczną liczbę 150.

2013
Perłowy, trzydziesty  
jubileusz współpracy braci  
Rączyńskich. Nowa  
kampania Pearl Anniversary 
promująca kolekcję biżuterii 
Apart z perłami. 

Wprowadzenie na rynek 
szwajcarskiej marki zegar-
kowej Albert Riele (więcej 
na str. 184).

2012
Firma Apart, jako jedyna  
w Polsce, otrzymuje pozwo-
lenie na wykorzystanie za-
strzeżonych znaków UEFA 
EURO 2012™ w segmencie 
biżuterii i, jako jedyna firma 
jubilerska, posiada licencję 
na produkcję takiej biżuterii.

2011 
Uroczysta inauguracja no-
wej kampanii diamentowej 
Diamant Mon Amour  
z Anją Rubik i Sashą  
Knezevicem. Podczas 
wydarzenia zaprezentowane 
zostały także nowe w ofercie 
Apart luksusowe zegarki 
marki Harry Winston.

2010 
Nawiązanie współpracy  
z ikoną mody Anją Rubik, 
najlepszą polską top model-
ką, w 2012 roku zaliczoną 
przez models.com do elitar-
nego grona Industry Icons.

Otwarcie ekskluzywnego 
salonu Apart w Bazarze 
Poznańskim w Poznaniu.

2008 
Apart obchodzi jubileusz 
ćwierćwiecza, w firmie 
pracuje 1500 osób. 

2006
Dynamiczny rozwój  
zaplecza projektowego  
i produkcyjnego, inwestycje 
w najnowsze technologie.

Pierwsza spektakularna 
nagroda Marqa 2006  
wg „Rzeczpospolitej”,  
wyróżniająca najmocniejsze 
polskie marki. Do dziś Apart 
otrzymał już 6 razy to  
prestiżowe wyróżnienie, 
zajmując w rankingach 
pierwsze miejsce.
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Wydarzenia

z okazji perłowego jubileuszu przy-
gotowana została niepowtarzalna 
kampania z udziałem top modelki 

anji rubik, ambasadorki apart. Podczas 
realizacji sesji filmowych i zdjęciowych gar-
ściami czerpano z estetyki, a także unikato-
wego klimatu lat 60. zamiarem było wydo-
bycie swoistego ducha tamtych wspaniałych 
lat, z mocnym akcentem naszych czasów. 
na zdjęciach anja występuje na tle auten-
tycznych pereł designu użytkowego i archi-
tektury, prezentując najnowszą kolekcję pereł 
od apart, które harmonizują z urodą modelki 
i, wyeksponowane, olśniewają naturalnym 
pięknem. Jako plan sesji wybrano la ricarda  
– zjawiskową modernistyczną rezydencję,  
projektu antonio boneta. sesja zrealizowana 
została przy udziale profesjonalnego zespołu 
najlepszych specjalistów, który już wcześniej 
pracował z apart przy okazji poprzednich 
kampanii.
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stylizacJa
liczy się każdy niuans, każdy detal. o znakomite  
stylizacje anji rubik z perłami od apart w kampanii Pearl 
anniversary zadbała agnieszka Ścibior, przy wsparciu  
kacpra rączkowskiego (fryzury) i Georgi sandeva (make-up).

Agnieszka Ścibior, 
na co dzień redaktor 

naczelna „Viva! Moda”, 
tutaj w roli stylistki  

sesji Apart.

Kacper i Georgi    
      z imponującą            

wprawą pracują               
przy fryzurze 

          i makijażu Anji.
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FotoGraFia
za aparatem stanął marcin tyszka – niezwykle utalentowa-
ny i uznany na świecie fotograf mody, a prywatnie przyjaciel 
anji rubik. z przyjemnością można było obserwować,  
jak rozumieją się bez słów.

 Uśmiechnięci  
 i zadowoleni:
 Anja Rubik,  
 Marcin Tyszka,  
 fotograf (z prawej),  
 Michał Stawecki,  
 dyrektor marketingu  
 Apart.

 Ciepłe hiszpańskie słońce  
 zapewniło optymalne światło  
 podczas zdjęć plenerowych.



10 Apart  Lato  2013

Film
w ramach kampanii powstał film, za który i tym razem 
odpowiada arkadiusz tomiak. Pieczołowicie wyreżyse-
rowany, wspaniale oddaje magię miejsca, subtelną urodę 
anji oraz piękno pereł.

 Arkadiusz Tomiak  
 z Lucyną Szymańską 
 przed ekranem  
 z podglądem kamery.

Wydarzenia
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 W La Ricarda  
  znajdują się  
 oryginalne elementy  
 wyposażenia  
 wnętrz z lat 60.

architektura
sesja zrealizowana została w la ricarda  
w barcelonie – rezydencji, którą śmiało nazwać  
można perłą architektury modernistycznej.  
ten wspaniały dom zaprojektował antonio bonet.



o sztuce 
wsPólneJ  

Pracy
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A ż trudno uwierzyć, że Apart ma już 
30 lat! Serdeczne gratulacje! Jak to 
wszystko się zaczęło? Czy w Panów 
rodzinie były tradycje jubilerskie?

Piotr Rączyński: Nie mieliśmy w rodzinie takich 
tradycji. Ja skończyłem studia na Politechnice 
Poznańskiej, na wydziale Organizacji i Zarzą-
dzania. 

Ale Pana młodszy brat postanowił się kształcić  
w sztuce jubilerskiej. Panie Adamie, skąd pomysł, 
żeby swoje życie zawodowe związać z biżuterią?
Adam Rączyński: Wybór tej drogi, na samym 
początku, to nie była wcale taka świadoma de-
cyzja. W dzieciństwie zdradzałem zdolności 
plastyczne, rzeźbiłem. Nasz tata dostrzegł te 
moje predyspozycje i postanowił pomóc mi je 
rozwijać. Więc, kiedy skończyłem szkołę podsta-

wową, zasugerował, że może powinienem pójść 
w kierunku artystycznym, a przy okazji uczyć 
się jakiegoś zawodu. Chodziłem więc do szkoły 
średniej, a oprócz tego szkoliłem się w rzemio-
śle grawerskim. Szło mi naprawdę nieźle. Łatwo 
zdałem egzamin czeladniczy. Wtedy jeden z za-
przyjaźnionych jubilerów, u którego praktyko-
wałem, poradził mi, żebym zaczął kształcić się 
również w kierunku jubilerskim, bo połączenie 
tych dwóch umiejętności – grawerstwa i jubiler-
stwa – daje szersze spektrum możliwości. Zda-
łem więc kolejny egzamin czeladniczy, a potem 
także mistrzowski. Ten sam przyjaciel zainspi-
rował mnie, żeby założyć własną firmę. Powie-
dział: umiesz już wystarczająco dużo, żeby za-
cząć pracować na własne nazwisko. Z duszą na 
ramieniu, bo miałem wtedy zaledwie 24 lata, tak 
właśnie zrobiłem. 

Proszę przypomnieć Czytelnikom, skąd wzięła 
się nazwa „Apart”. 
P.R.: Wymyśliliśmy ją wspólnie. Pierwsze dwie 
litery – A i P – to inicjały naszych imion. Połą-
czyliśmy je ze słowem „ART”, czyli „sztuka”. Tak 
powstała nazwa „Apart”. 

A co spowodowało, że dziś prowadzi Pan firmę 
razem z bratem?
P.R.: Ja po studiach zająłem się sprzedażą bez-
pośrednią. Adam świetnie już sobie wtedy radził 
w swojej firmie. Miał wiele zamówień, klientów. 
W pewnym momencie okazało się jednak, że 
niezbędna jest mu pomoc. Ktoś zaufany, kto za-
jąłby się sprawami sprzedaży, dystrybucji. Wtedy 
uznaliśmy, że ja się tym zajmę. To był 1983 rok, 
początek Apart.

Rozmowa

Rozmowa z prezesami firmy Apart,  
Adamem i Piotrem Rączyńskimi

w trudnych czasach razem rozpoczęli budowanie 
jubilerskiego imperium. napędzały ich wielkie  
ambicje, determinacja oraz pasja i przekonanie  

do wartości i sensu pracy. opowiadają o początkach, 
o rozwoju, o tym, co w życiu ważne. 
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nie pochodzimy z zamożnej rodziny.  
nie byliśmy wychowywani w zbytku. rodzice 

wpoili nam poczucie odpowiedzialności i wielki 
szacunek do pracy, do pieniądza. to są wartości, 

które z pewnością odróżniają nas od tych,  
którzy na starcie wiele dostali, ale nie umieli 

tego docenić.

Pan, Panie Piotrze, postanowił poznać ten biz-
nes od podszewki, dlatego również Pan zdobył 
dyplom w dziedzinie jubilerstwa.
P.R.: Rzeczywiście. Najpierw zdobyłem tytuł cze-
ladnika, potem, tak jak brat, mistrza złotnictwa 
artystycznego. Bo chciałem być w pełni przygo-
towany do pracy w firmie.

Panowie są bardzo skromni, nie chwalą się, 
ale przecież prezentowali wykonane przez sie-
bie wyroby na najbardziej prestiżowych wysta-
wach biżuterii, brali udział i wygrywali w kon-
kursach złotniczych i jubilerskich – w kraju  
i za granicą. 
A.R.: Tak było, ale wie Pani, dyplomy są dobre 
na ścianę. Najważniejsze są umiejętności, wie-
dza i pasja do tej pracy. To mamy i tego nam nikt 
nie odbierze.  

I pewnie to jest tajemnica powodzenia marki 
Apart. Panowie po prostu doskonale znają się na 
tym, co robią. Podejrzewam, że każdy element 
biżuterii, który trafia do salonów Apart, potrafili- 
by Panowie wykonać sami. 
P.R.: Właściwie tak (śmiech). Nieskromnie mó-
wiąc…
A.R.: Prawda jest taka, że autorytet wśród pra-
cowników buduje się właśnie w ten sposób. 
Udowadniamy, że my naprawdę znamy się  na 
tym, co jest sercem tej firmy, czyli na wytwarza-
niu biżuterii. 

A jaki jest sekret Panów doskonałych braterskich 
relacji? Mówi się, że z rodziną najlepiej wycho-
dzi się na zdjęciach. Tymczasem Panowie zgod-
nie od 30 lat prowadzą rodzinną firmę. 
A.R.: Myślę, że to wynika z wychowania, pewne-

go ukształtowania charakterów i ze wspólnych 
celów. Bo różnice występują zawsze i wszędzie  
– różnice zdań, temperamentów. U nas też, ale 
te różnice powodują, że jesteśmy mądrzejsi, bo 
na wiele spraw każdy z nas patrzy inaczej, a to 
daje szerszą perspektywę. 

Wspomniał Pan o wychowaniu. Jaki był Panów 
dom rodzinny? 
A.R.: Nie pochodzimy z zamożnej rodziny. Nie 
byliśmy wychowywani w zbytku. Rodzice wpoili 
nam poczucie odpowiedzialności i wielki szacu-
nek do pracy, do pieniądza. To są wartości, które 
z pewnością odróżniają nas od tych, którzy na 
starcie wiele dostali, ale nie umieli tego docenić.
P.R.: Na pewno to poszanowanie pracy, solid-
ność, konsekwencja w działaniu, to są elementy, 
które wynieśliśmy. Okazało się, że to fantastycz-

Piotr Rączyński jest 
niezwykle dumny  
z portfolio manufaktur 
zegarkowych dostępnych 
w Apart.
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Rozmowa

nie ma w naszej filozofii pojęcia pychy.  
nie ma rywalizacji, według której jeden z nas 
musi być lepszy od brata. myślę, że w jakimś  

sensie się uzupełniamy. a wspólna praca  
przez tyle lat jako braci jeszcze bardziej nas  

scementowała.

Biżuteria to cały  
świat Adama Rączyńskiego, 
Mistrza Rzemiosła  
Artystycznego.

ny kapitał, który można wykorzystać na gruncie 
biznesowym. A druga rzecz? Nie ma w naszej 
filozofii pojęcia pychy. Nie ma rywalizacji, we-
dług której jeden z nas musi być lepszy od bra-
ta. Myślę, że w jakimś sensie się uzupełniamy. 
A wspólna praca przez tyle lat jako braci jeszcze 
bardziej nas scementowała. Każdy sukces, na-
wet na początku, drobny, wzmacniał nas. 

Może to kwestia odpowiedniego podziału Panów 
ról i obowiązków w firmie? Podobno nie ma 
między Panami konfliktów, bo jeden jest fascy-
natem brylantów, a drugi zegarków, więc nie ma 
płaszczyzny do kłótni. 
P.R.: (śmiech) 

A.R.: (śmiech) Może coś w tym jest. Piotr rzeczy-
wiście kocha piękne zegarki i nie znam nikogo, 
kto by więcej o nich wiedział. Zajmuje się też 
tym segmentem u nas w firmie. Ale jest również 
odpowiedzialny za rozwój sieci salonów. Często 
wyjeżdża – na targi, prezentacje trendów, kolek-
cji. Prowadzi negocjacje z zagranicznymi mar-
kami, z którymi współpracujemy lub zamierza-
my nawiązać współpracę.
P.R.: Natomiast Adam zajmuje się sprawami na-
tury bardziej wewnętrznej: produkcją, marketin-
giem, designem. Ale, oczywiście, szereg kwestii 
organizacyjnych, czy związanych z prowadze-
niem firmy, przenika się na polu kompetencji. 
Kluczowe decyzje podejmujemy wspólnie.

Czy na początku, 30 lat temu, spodziewali się 
Panowie, że Apart stanie się tak potężną marką?
A.R.: Zaczynałem swoją drogę zawodową 
w trudnych czasach, pamiętam dokładnie 3 paź-
dziernika 1977 roku. I to były czasy, kiedy nie 
było wolnorynkowej gospodarki…
P.R: …ruszaliśmy z firmą, kiedy panował system, 
którego wszyscy nie wspominamy szczególnie 
dobrze. Nasze założenie było takie: działamy 
razem i może coś dobrego z tego wyjdzie. Ale 
na pewno nie spodziewaliśmy się wtedy, że uda 
nam się osiągnąć tak wielki sukces. Nikt wtedy 
przecież nie miał pojęcia, że tyle przełomowych 
rzeczy wydarzy się w naszym kraju na gruncie  
politycznym i gospodarczym.
A.R.: Często powtarzam, że w najśmielszych 
marzeniach nie wymyśliłbym lepiej tego scena-
riusza, które napisało samo życie.    

A jaki jest sekret tego wielkiego sukcesu?
A.R.: Myślę, że przede wszystkim pokora.  
I ogromna determinacja. Zawsze zakładam, że 
coś, co właśnie zrobiłem, można zrobić lepiej. 
Z takim przekonaniem zakładałem firmę. Tę 
zasadę wpoił mi mój nauczyciel zawodu. Nigdy  
w  trakcie nauki nie usłyszałem od niego, że 
zrobiłem coś dobrze, tylko że mogłem to zrobić 
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lepiej. Chociaż, jak zapewniał, byłem jego naj-
lepszym, najzdolniejszym uczniem. Pamiętam, 
że wtedy, jako młody mężczyzna, odbierałem 
to niezwykle emocjonalnie, ale zaraził mnie ta-
kim myśleniem i do dziś stosuję to w biznesie  
– w stosunku do siebie i swoich pracowników. 
Choć zdaję sobie sprawę, że może to być dla 
nich uciążliwe. 
P.R.: Niezwykle istotna jest też pasja do tego, co 
się robi. Bo czasem ogrom obowiązków bywa 
przytłaczający, ale dzięki temu, że mamy pasję, 
wystarczą nam krótkie wakacje, żeby z radością 
wracać do firmy. 
A.R.: To nasze poświęcenie się pracy nigdy nie 
wynikało z dążenia do dobrobytu, do tego, żeby 
powiększać majątek. Pieniądze nigdy nie były 
dla nas celem. Nasi przyjaciele, którzy znają nas 
od lat, powtarzają, że sukces nie przewrócił nam 
w głowie, że jesteśmy tacy, jacy byliśmy 20 czy 
nawet 30 lat temu. My po prostu kochamy to, 
co robimy. 

Nie bez powodu hasło Apart to „Z miłości do 
piękna”. Czy Panowie, tak związani z firmą, 
mają jeszcze czas na cokolwiek poza pracą?
A.R. Nie jest tak źle (śmiech). Umiemy odpo-
czywać. Moją wielką pasją są podróże i staram 
się tę pasję realizować z rodziną: żoną i dziećmi. 
I może to banalnie zabrzmi, ale wielką satysfak-
cję daje mi po prostu życie rodzinne. Moje dzie-
ci są jeszcze małe, więc chcę poświęcić im jak 
najwięcej czasu, bo mam tę świadomość, że za 
parę lat będą miały swoje sprawy i niekoniecznie 
będą chciały spędzać wakacje z rodzicami. 
P.R.: Moje przyjemności to podróże i sporty zi-
mowe. Zwłaszcza narciarstwo. Oczywiście naj-
chętniej w Szwajcarii, bo tam, oprócz świetnych 
stoków, mają też doskonałe manufaktury zegar-
ków (śmiech). 

Skoro mowa o manufakturach zegarków – wiem,  
że na trzydziestolecie sprawiliście firmie piękny 
prezent. Apart został właścicielem szwajcarskiej 
marki zegarków Albert Riele. To marka z trady-
cją, założona w 1881 roku.
P.R.: Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji. To 

wielki prestiż. Z pewnością jest to jeden z ka-
mieni milowych w historii firmy, ukoronowanie 
naszej trzydziestoletniej pracy. Mam nadzieję, 
że marka Albert Riele stanie się perłą w koronie 
Apart.  

Od lat kształtują Panowie gust Polaków w kwe-
stii biżuterii i zegarków. Jako pierwsi zaczęli  
Panowie w naszym kraju wprowadzać kolekcje 
biżuterii, budować świadomość klientów swo-
imi kampaniami reklamowymi. Dziś śmiało 
można powiedzieć, że Apart to nie tylko biżute-
ria, to styl życia.
A.R.: Mieliśmy wielką ambicję, aby w naszym 
kraju wprowadzić nową jakość i nowy sposób 
myślenia o biżuterii. Zaszczepić jak najlepsze, 
szlachetne wzorce. Dziś, z perspektywy lat,  
widzimy, że to się w dużym stopniu udało. 
Chociażby to, że w świadomości konsumentów 
zakorzeniło się już przekonanie, że ten naj-
ważniejszy pierścionek w życiu, to właśnie ten 
z  diamentem. Albo to, że prawdziwie eleganc-
ki mężczyzna powinien mieć dobry zegarek, 
że to przejaw pozytywnego snobizmu, klasy. 

Piotr i Adam Rączyńscy  
w swoim salonie Apart Exclusive  
w Bazarze Poznańskim, który jest 
wizytówką firmy.
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Rozmowa

To niezwykłe uczucie obserwować, jak zmienia 
się mentalność. Jak nasi Klienci są dziś dojrzali 
w kwestii wyboru biżuterii. 
P.R.: Przez lata, w trudnych czasach komuny, 
tych pozytywnych wzorców brakowało. Piękna, 
wartościowa biżuteria nie była dostępna dla każ-
dego. Dziś to, co jest  dobrym standardem, czyli: 
diamenty, złoto, perły 
– możemy zaoferować 
każdemu naszemu Kli- 
entowi. W pełnym wy-
borze, z uwzględnie-
niem gustu i zasobno-
ści portfela. I zawsze 
to będzie najwyższa 
jakość. 
A.R.: Idziemy też z du-
chem czasu, z modą. 
Nie ignorujemy tren-
dów. Śledzimy je bardzo dokładnie, tak, by być 
na bieżąco z tym, co się dzieje teraz na świecie 
w  dziedzinie stylu, designu. Oczywiście, to, co 
jest modne na drugiej półkuli, nie zawsze znaj-
duje uznanie w oczach polskich Klientów, ale 

naszym zadaniem jest dać im jak najszerszy wy-
bór. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Klienci te na-
sze starania zauważają i doceniają, bo Apart nie-
zmiennie od lat jest liderem na polskim rynku. 

Jak Apart będzie świętować jubileusz 30-lecia?
P.R.: Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkową 

perłową kolekcję i kampanię reklamową. W koń-
cu 30-lecie to Perłowe Gody. Więc perły musiały 
zostać wyróżnione. 
A.R.: Tym razem na pewno będziemy świętować 
z wielką dumą i w gronie naszych współpracow-

ników. Bo sukces firmy Apart to również ich suk-
ces. Zasługa ludzi, którzy pracują tu od lat. Oni 
są solą tej firmy. Jej siłą. Bez ich zaangażowania 
takiego sukcesu z pewnością by nie było. Dlatego 
w sposób specjalny chcemy im podziękować.   

Nie od dziś wiadomo, że najpiękniejszym pre-
zentem jest biżuteria. 
Więc jaką biżuterię 
podarowaliby Panowie 
Apartowi z okazji tego 
jubileuszu?
A.R.: Największy brylant,  
jaki kiedykolwiek został 
wydobyty, mistrzow sko  
oszlifowany. Bo Apart 
jest takim najpiękniej-
szym, najszlachetniej-
szym diamentem. 

P.R.: Ja podarowałbym z  pewnością elegancki 
zegarek z najlepszej szwajcarskiej manufaktury. 
Oczywiście z perłową tarczą, w końcu to perłowy 
jubileusz. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska.

mieliśmy wielką ambicję, aby w naszym  
kraju wprowadzić nową jakość i nowy  
sposób myślenia o biżuterii. zaszczepić  

jak najlepsze, szlachetne wzorce.  
dziś, z perspektywy lat, widzimy,  
że to się w dużym stopniu udało.
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„Emmanuelle” 
– tak zatytułowa-

ny był wiosenno-letni 
pokaz duetu Paprocki&Brzozowski. „Kobiece, opły-
wające sylwetkę fasony. Pastele, zgaszone róże i błę-
kity, klasyczna czerń i biel oraz nieodłączny błysk” 
– opowiadają projektanci o swoich kreacjach. Biżute-
ria od Apart, którą tym razem dobrali do kolekcji, to 
bransolety i naszyjniki – ze złota, srebra oraz sta-
li. Na niektórych z nich fantazyjnie zawisły duże  
pierścionki Elixa.
Na pokaz wszyscy czekali zaintrygowani. Nietypo-
we miejsce, warszawski Och-teatr, reżyseria Emila 
Wesołowskiego, który na co dzień związany jest 
z teatrem, baletem i operą oraz już na zaproszeniu 
hasło „tylko dla dorosłych”… Pokaz rzeczywiście 
rozgrzał publiczność – inspirowany był słynnym 
filmem „Emmanuelle”. To właśnie w nim po raz 
pierwszy pokazano śmiałe, ale utrzymane w grani-

cach dobrego smaku sceny erotyczne. Projektanci 
przenieśli ten klimat na deski teatru, a dokładnie 
do… sypialni. Scenografią było wielkie łoże z balda-
chimem, pełne wielkich białych poduszek i kołder. 
W tym morzu pościeli pojawiały się piękne modelki 
i przystojni modele. 
„Bardzo zmysłowy i bardzo sexy pokaz. Chłopcy 

Paprocki&brzozowski
       emmanuelle 

 zmysłowo  
   z biżuterią apart

  Jak zawsze zjawiskowe: Edyta Herbuś oraz Anna Mucha.

pokazali tyle, ile trzeba. Była w tym lekkość, trochę 
zalotności. Wreszcie twarze modelek ożyły, było 
intymnie i fajnie” – oceniła Izabela Trojanowska. 
„Było mi tu bardzo dobrze i przyjemnie, absolutnie 
odnalazłam się w tym klimacie – dodała Edyta Her-
buś – P&B pokazali piękną kobiecość, fantastyczne 
tkaniny, piękne kolory. Obawiam się, że kilka rzeczy 
powędruje do mojej szafy!”. Zachwytu nad kreatyw-
nością projektantów i pomysłem na pokaz nie kryła 
też Aleksandra Kwaśniewska.
Wśród gości wieczoru pojawili się: Anna Mucha,  
Tomasz Ossoliński, Mariusz Przybylski, Łukasz  
Jemioł, Natalia Jaroszewska, Anna Wendzikowska,  
Anna Popek, Maja Sablewska z Wojtkiem Mazolew-
skim, Beata Sadowska, Łukasz Garlicki i wielu  
innych, oraz gospodyni wieczoru, oczywiście w kre-
acji P&B, Maria Seweryn.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia

Gośćmi   
pokazu byli 
m.in. Maja 
Sablewska  

i Wojtek  
Mazolewski.  

Z prawej 
Helena Palej, 

Apart.

Mariusz  
Brzozowski  

i Marcin 
Paprocki z ra-

dością odbierają 
kwiaty i burzę 

oklasków po 
pokazie.  
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biżuteria elixa i zegarki  
aztorin na pokazie        
mariusza Przybylskiego

G dy za oknem wciąż jeszcze była zima, 
Mariusz Przybylski przeniósł gości swego 
najnowszego pokazu „Pulsar” w inny na-

strój – zaprezentował kolekcję na sezon wiosna/lato 
2013, z biżuterią Apart, Elixa oraz zegarkami Aztorin.
W niecodziennej, ciekawie oświetlonej, śnieżnobia-
łej scenografii królował minimalizm z najwyższej 
półki. Kolekcje, zarówno męska, jak i damska, in-
spirowane były elegancją lat 40., ale nie zabrakło 
też ubrań nowoczesnych, jak na przykład ciekawe 
konstrukcje i tkaniny w linii białych wiosennych 
zestawów.
Pokazy Mariusza Przybylskiego zawsze przyciągają 
wiele znanych nazwisk, więc i tym razem ich nie 
zabrakło. W pierwszym rzędzie można było zoba-
czyć niemal pełną obsadę kolejnej polskiej edycji 
programu „Top Model. Zostań modelką”. Joanna 
Krupa, w białej kreacji, była gwiazdą wieczoru, a tuż 
obok niej siedział Marcin Tyszka oraz Michał Piróg. 
„Pokaz bardzo mi się podobał, moją uwagę zwrócił 
nietypowy wybieg, a szczególnie przypadły mi do 
gustu długie wieczorowe suknie – bardzo oryginal-
ne” – powiedziała po pokazie rozchwytywana przez 
dziennikarzy Krupa. 
Wśród gości można było także zobaczyć m.in. Ta-
marę Arciuch z Bartkiem Kasprzykowskim, Kasię 
Cichopek, Anię Wendzikowską, Kasię Figurę, Ro-
berta Kupisza, Ramonę Rey, Mateusza Damięckiego 
i wielu innych.

 więcej informacji na www.apart.pl

 Tomek Jacyków  
 jest fanem dobrej   
 mody, więc nie mogło  
 i jego zabraknąć. 

Joanna Krupa 
była gwiazdą 

wieczoru  
i ulubienicą 

fotografów  
na pokazie  

Przybylskiego.



n a dachu ekskluzywnego klubu Blue Frog 
w najmodniejszej dzielnicy Delhi od-
był się wyjątkowy pokaz trójki polskich 

projektantów (Agnieszki Maciejak, Macieja Zienia  
oraz ZUO Corp.) i biżuterii Apart. Pokaz był współ-
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach programu „Współpraca w dzie- 
dzinie dyplomacji publicznej 2012”, a został zor-
ganizowany przez Polski Instytut Mody, którym 
kieruje Grażyna Olbrych. Kreacje projektantów  
z interesująco dobranymi biżuteryjnymi akcentami 

aPart i Polska 
moda w indiach!

Apart, głównie z kolekcji Elixa, zostały przyjęte gorą-
cymi brawami. „Moda jest uniwersalnym językiem 
świata łączącym ludzi i narody” – podkreśliła Gra-
żyna Olbrych.
Wśród gości wieczoru znaleźli się przedstawiciele 
polskiej dyplomacji, na czele z prof. Piotrem Kłod-
kowskim – Ambasadorem RP w Indiach, a także 
przedstawiciele hinduskiego show-biznesu, arty-
ści, celebryci, hinduscy projektanci mody – m.in. 
Aparna i Norden Wangi, znani z kreacji dla Lady 
Gagi, producent filmowy Gv Sethi – w Polsce koja-

  Zwiewne, długie suknie Zienia zestawione z biżuterią Apart pięknie harmonizowały z subtelną,  
egzotyczną urodą modelek.

  W pokazie w Indiach wzięła udział również Agnieszka Maciejak, która postawiła  
w stylizacji swych oryginalnych sukni na bransolety Apart i Elixa.20 Apart  Lato  2013

Na trzech zdjęciach  
z prawej: kreacje ZUO Corp.  

z bransoletami Elixa.

Wydarzenia



Pod koniec ubiegłego roku magazyn 
„Elle” świętował z Apart i Elixa swoje 
18. urodziny! Nie zabrakło szampana, 
confetti i muzyki na żywo. Urodzino-
we życzenia i prezenty przyjmowała 
oraz honory gospodyni pełniła redak-
tor naczelna, Monika Stukonis. Na 
osiemnastce bawiły się m.in. Monika 
Brodka, Marina Łuczenko, Honey,  
Marieta Żukowska, Julia Pietrucha, Ewa 
Bukowska, Anna Zejdler-Ibisz, Joanna 

elixa na urodzinach elle

Przetakiewicz, Dorota Soszyńska, Joan-
na Klimas oraz panowie Marek Bukow-
ski, Łukasz Jemioł, Maciej Zień, Filip 
Bobek, Robert Kupisz, Robert Kozyra, 
Krzysztof Ibisz i Tomasz Jacyków. 

 Konrad Gacki z „Elle” oraz Magdalena  
 Samoraj i Helena Palej (Apart). 
 Monika Brodka.

Polska edycja „Elle” jest jedną z 40 na 
świecie. Cały świat bacznie obserwuje 
ten tytuł, bo jest jednym z najważniej-
szych w świecie mody. Od słynnego 
„Vogue’a” różni się poczuciem humoru, 
dystansem, luzem. Francuzi zachwy-
cają się polską edycją „Elle” – jedna  
z ostatnich okładek, z Kingą Rusin, 
została zamieszczona nawet na japoń-
skich blogach. „Mając taki zespół, je-
steśmy skazani na sukces” – przyznała 
Monika Stukonis.

  Para hinduskich projektantów – Pankaj i jego żona Nandhi – na tle swojej 
kolekcji z motywem polskich wycinanek. Kolekcja inspirowana ludową sztuką 
narodów świata odniosła wielki sukces na Fashion Week w Delhi.

  W Indiach wystąpiło trio polskich projektantów: Zień, Maciejak i ZUO Corp. 
Z lewej: prof. Piotr Kłodkowski, Ambasador RP w Indiach, z Anną Kalatą  
i Maciejem Zieniem, w środku: Agnieszka Maciejak, z prawej: Bartek Michalec, 
kreujący markę ZUO Corp., ze swym managerem, Łukaszem Laskowskim.

rzony przede wszystkim z głośnym 
filmem „Monsunowe wesele”, Rod 
Anker – nagrodzony przez indyjski 
„Vogue” tytułem Top Colorist 2012 
i uznawany za najlepszego stylistę 
fryzur w Delhi,  Amit Agarwal – naj-
głośniejszy indyjski bloger, walczą-
cy o wolność i zniesienie cenzury  
w sieci, kilkakrotnie nagradzany 
przez Microsoft.

 więcej informacji na www.apart.pl

21www.apart.pl



22 Apart  Lato  2013

Wydarzenia

n a początku lutego w gmachu Ufficio Primo 
odbył się wielki finał plebiscytu „Viva! Naj-

piękniejsi 2012”, połączony z akcją charytatywną  
„I ty możesz sięgnąć gwiazd”. Tym razem laure-
atami zostali Małgorzata Kożuchowska i Krystian  
Wieczorek, którzy otrzymali wyjątkowe statuetki za-
projektowane i ufundowane przez Apart.
Czytelnicy dwutygodnika „Viva!” co roku wybierają 
najbardziej cenionych i najpopularniejszych boha-
terów życia codziennego. Akcja charytatywna dedy-
kowana jest  utalentowanym dzieciom, wychowywa-
nym w rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach 
zastępczych. Firma Apart tym chętniej przyłączyła 
się do sponsorowania plebiscytu, ponieważ od kilku 
już lat wspiera różne wydarzenia promujące talenty. 

 Anna Mucha
 Maciej Zień,  

 duet Paprocki 
 &Brzozowski  
 oraz Edyta  
 Herbuś. 

Laureaci i bohaterowie  
wieczoru: Małgorzata  
Kożuchowska i Krystian  
Wieczorek ze statuetkami  
zaprojektowanymi  
i wykonanymi przez Apart.

najpiękniejsi  
ze statuetkami od apart

Galę prowadzili Grażyna Torbicka i Piotr Polk. Na 
scenie gościnnie pojawiali się Borys Szyc oraz Anna 
Mucha.
Tegoroczni „Najpiękniejsi” tak mówili o wyróżnie-
niu: „Ogromnie cieszy mnie ta nagroda i przy tej 
okazji chciałabym powiedzieć coś wszystkim kobie-
tom. Jeśli ktoś wmawia wam, że życie kończy się po 
czterdziestce, nie wierzcie mu!” – powiedziała Mał-
gorzata Kożuchowska, która na scenie wyglądała 
kwitnąco. „Czuję się zaszczycony, że mogę stać na 
scenie obok Małgosi. To piękna, inteligentna i uta-
lentowana kobieta, ale więcej nie będę mówić, bo 
nie chcę narażać się jej mężowi” – dodał z uśmie-
chem Wieczorek.

 więcej informacji na www.apart.pl
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l aureaci jubi-
leuszowych 

Róż Gali otrzymali 
po raz kolejny wy-
jątkowe, specjalnie  
na tę okazję za- 
projektowane sta- 
tuetki od Apart. 
Uro czysta gala  
i wręczenie sreb- 
rnych róż na 
szklanym postu-
mencie odbyło się  
już po raz dzie- 
siąty. Warto przy-
pomnieć, że na po-

czątku plebiscytu statuetki miały kształt srebrnego 
kwiatu róży na łodyżce, a od kilku lat przybrały bar-
dziej nowoczesną isymboliczną formę.
W sześciu kategoriach nominacje ustala kapituła, 
powoływana każdego roku na nowo, ale ostatecz-
ną decyzję podejmują czytelnicy magazynu. I tak: 
w  kategorii film statuetkę odebrał Leszek Dawid 
za reżyserię filmu „Jesteś Bogiem”, w kategorii  
teatr – Borys Szyc za rolę w spektaklu „Hamlet”  
w warszawskim Teatrze Współczesnym, w katego-
rii muzyka – Justyna Steczkowska za płytę „XV”, 
w kategorii debiut – Zuzanna Głowacka za książ-
kę „Manhattan pod wodą”, w kategorii literatura  

srebrne róże Gali od apart

– Danuta Wałęsa za „Marzenia i tajemni-
ce”, w kategorii media – Maciej Stuhr, za 
reżyserię widowiska telewizyjnego „Smu-
teczek, czyli ostatni naiwni”, oraz Michał 
Malitowski za debiut w roli jurora w pro-
gramie „Tylko Taniec. Got to Dance”.
Na scenie, obok nagrodzonych, uwagę 
zwracali wręczający, którzy już kiedyś 
sami otrzymali piękną Różę Gali za nie-
tuzinkowe dokonania i talenty. Byli to: 
Andrzej Wajda, Grażyna Torbicka, Mar-
tyna Wojciechowska, Małgorzata Kożu-
chowska, Katarzyna Grochola, Doda, 
Magdalena Schejbal.

 więcej informacji na www.apart.pl

 Dumni ze swych statuetek  
 laureaci: Maciej Stuhr  
 i Borys Szyc.
  Agnieszka Jastrzębska, red.  

 naczelna „Gali”, z Justyną  
 Steczkowską oraz przedsta  - 
 wicielami Apart: od lewej:  
 Helena Palej, Michał  
 Stawecki i Magdalena  
 Samoraj.

  Zofia Ragankiewicz, nagroda za 
działalność na rzecz przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie.

Andrzej Wajda 
wręcza Różę 

Gali od Apart 
Danucie Wałęsie,  

za książkę  
„Marzenia  

i tajemnice”.
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Apart chętnie angażuje się w medialne przedsięwzię-
cia, które służą odkrywaniu ludzi utalentowanych  
i dawaniu im szansy na rozwój, karierę i sławę. Jest  
to fascynująca przygoda dla obu stron, przypomina-
jąca w pewnym sensie wydobywanie piękna z kamie-
ni szlachetnych. W myśl tej idei, Apart jest partne-
rem i sponsorem najpopularniejszych i cieszących 
się największą oglądalnością programów: „X-Factor”,  
„Mam Talent!” i „Top Model. Zostań modelką”. To 
właśnie z rąk Apart przekazywana jest laureatom 
nagroda główna. Także na łamach niniejszego ma-
gazynu, jako bohaterki sesji z biżuterią, kolejno 

srebrną i złotą, zaistniały Marcela Leszczak oraz  
Renata Kurczab – finalistki bieżącej edycji progra-
mu „Top Model. Zostań modelką”. Modelki oraz 
biżuterię podziwiać można na stronach 100 – 149.

aPart wsPiera 
talenty

Renata Kurczab      
– zdjęcie z sesji  
z biżuterią złotą 
Apart.

Finaliści  
„Mam Talent!”

Marcela Leszczak    
– zdjęcie z sesji  
z biżuterią  
srebrną Apart.

apart sponsorem  
telekamer 2013
Apart już niejednokrotnie  sponsorował sta-
tuetki „Telekamer Tele Tygodnia”, podobnie 
było i w tym roku! Gala „Telekamery Tele 
Tygodnia” to jedno z tych wydarzeń show-
-biznesu, które przyciąga najwięcej gwiazd. 
Tegoroczna edycja była specjalna pod jesz-
cze jednym względem – najpoczytniejszy 
w Polsce magazyn „Tele Tydzień” obchodzi  
w 2013 roku jubileusz 20-lecia!
Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 
podczas uroczystej kolacji w Hotelu Sofitel 
Victoria, a honory gospodyni wieczoru pełniła 
redaktor naczelna „Tele Tygodnia”, Katarzy-
na Madey. Telekamery to przedmiot pożąda-
nia wielu gwiazd i twórców telewizyjnych,  
a laureaci niezmiennie wyłaniani są w drodze 
plebiscytu przez czytelników „Tele Tygodnia”. 
To oni zadecydowali, że tego wieczoru statuet-
ki dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora 
odebrali:  Katarzyna Zielińska, gwiazda seria-
lu „Barwy szczęścia”, oraz Marek Bukowski, 
kojarzony z rolą w serialu „Na dobre i na złe”. 
Telekamerę odebrali też Tadeusz Sznuk (oso-
bowość TV), Przemysław Babiarz (komenta-
tor sportowy), Agnieszka Cegielska (prezenter 
pogody), Krzysztof Ziemiec (prezenter infor-
macji), Robert Kozyra (juror). Złotą Teleka-
merę otrzymali w tym roku: Piotr Adamczyk, 
TVN 24, Disney Chanel oraz program „Jaka 
to melodia?”. W kategorii serial tygodniowy 
triumfował „Czas honoru”, a najlepszym se-
rialem codziennym okazał się „Na Wspólnej”.  
Tradycyjnym już punktem programu Teleka-
mer stało się przekazanie przez „Tele Tydzień” 

czeku na rzecz Domu Arty-
stów Weteranów Scen 

Polskich w Sko- 
limowie.

 Piotr  
Adamczyk  

dumnie  
prezentuje swą  

Złotą Telekamerę.

aPart i louis erard  
na oFF Plus camera
Podobnie, jak w latach poprzednich, oprócz 
wsparcia finansowego dla festiwalu, nagrodami 
ufundowanymi przez Apart były zegarki Louis 
Erard. W tym roku po raz pierwszy przyzna-
no nagrodę za najlepszą rolę męską i żeńską,  
i to właśnie najlepszy aktor i najlepsza aktorka  
Off Plus Camera stali się szczęśliwymi posia- 
daczami zegarków marki Louis Erard. Laure- 
atami zostali Magdalena Berus za rolę  
w filmach: „Nieulotne” i „Bejbi blues” oraz  
Tomasz Schuchardt za rolę w filmie „Jesteś 
Bogiem”. Zwycięskim filmem festiwalu była  
„Obława” Marcina Krzyształowicza (na zdjęciu).
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego 
Off Plus Camera to jedno z najważniejszych wy-
darzeń na kulturalnej mapie Polski. Jest impre-
zą coroczną, organizowaną w Krakowie, skupia 
się na kinie niezależnym i promocji młodych  

twórców. Off Plus Camera przyciąga twórców 
z całego świata. W ciągu festiwalowego tygo-
dnia wyświetlanych jest mnóstwo produkcji fil-
mowych, odbywają się imprezy towarzyszące, 
warsztaty filmowe.
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Wydarzenia

W tym roku po raz piąty kapituła  
Superbrands postanowiła wyróżnić 
Apart nagrodą o tej samej nazwie.  
Superbrands to uznana międzyna-
rodowa organizacja, która wyłania 
najmocniejsze marki na drodze 
głosowania oraz badań.

po raz 5Superbrands

po raz 6Doskonałość  
mody

po raz 6Najmocniejsza  
Polska Marka

Nagroda Doskonałość Mody magazynu 
„Twój Styl” dla Apart to już tradycja. Warto 
przypomnieć, że w roku ubiegłym byliśmy 
wyróżnieni tytułem mecenasa mody. W tym 
roku przypadła nam ona za ekskluzywne 
zegarki Harry Winston.

Apart już po raz szósty został zwycięz - 
cą w kategorii marek niespożywczych  
prestiżowego rankingu „Rzeczpospolitej” 
– otrzymaliśmy tytuł Najmocniejszej 
Polskiej Marki 2012. 

działania apart od lat  
dostrzegane są przez kapituły 

wielu konkursów. kolekcja  
prestiżowych statuetek z roku 
na rok się powiększa. zawsze 

pamiętamy, że największą 
miarą sukcesu jest wybór  

marki apart przez klientów, 
dlatego tak cenimy nagrody 

otrzymane dzięki wam,  
naszym klientom!



©iStockphoto.com/MsLightBox

Poznaj z nami

P erła naturalna zbudowana jest w prze-
ważającej większości z masy perłowej,  
a powstaje w wyniku reakcji obronnej or-

ganizmu perłorodnego. Masa perłowa to substancja 
mineralno-organiczna, składająca się z warstw wę-
glanu wapnia (substancji mineralnej) oraz konchio-
liny (substancji organicznej), która wypełnia spoiny 
między nimi.

Perły naturalne
Powstają w środowisku naturalnym bez udzia-
łu człowieka. We wnętrzu małża pojawia się ciało 
obce. Może to być np. pasożyt, ułamek muszli, frag-
ment ości, rzadziej ziarenko piasku. Mięczak w ce-
lach obronnych stara się zneutralizować drażniący 
obiekt i zaczyna tworzyć masę perłową, która sukce-
sywnie otacza ciało obce. Na ogół perły te są bezją-
drowe, a promień zarodka jest w nich zdecydowanie 
mniejszy od otaczającej go masy perłowej. Udział 
pereł naturalnych w rynku wynosi obecnie zaledwie 
kilka procent. Jednymi z najbardziej cenionych są 
perły słonowodne z wód w okolicach Bahrajnu.

Perły

Proces hodowli Pereł

 Gdy muszla perłopława zostaje otwarta,
 ukazuje się perła, która powstała w wyniku 
 pojawienia się wewnątrz ciała obcego.

 Hodowla młodych mięczaków

Franco Banfi/Getty Images/Flash Press MediaCorbis/FotoChannels

 Wszczepianie zarodka  Kontrola mięczaków

2 31
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Perły

Naturalne Hodowane

Słonowodne Słodkowodne Słonowodne Słodkowodne

  South Sea   Rzeczne

  Tahiti   Jeziorne

  Akoya   Ziarnowe

  Mabe

  Blister

  Keshi

  Ziarnowe

Corbis/FotoChannelsFranco Banfi/Getty Images/Flash Press Media

Perły hodowane
Powstają w środowisku naturalnym przy współ-
udziale człowieka, którego rola polega na wszcze-
pieniu mięczakowi jądra (zwykle jest to kulisty 
zarodek wykonany z masy perłowej wraz z frag-
mentem tkanki nabłonkowej lub sam fragment 
nabłonka w przypadku pereł słodkowodnych). 
Mięczak zaczyna produkować masę perłową, która 
otacza jądro i w ten sposób powstaje perła. Poza 
wszczepieniem ciała obcego, człowiek kontrolu-
je także, w miarę możliwości, warunki hodowli.  
Istnieje jednak wiele czynników środowiskowych, 
na które człowiek nie ma wpływu. Zaliczamy do 
nich np. zmiany chemizmu wód, sztormy, tajfuny, 
zmiany temperatury. Zaledwie 30% wszczepień 
daje rezultat w postaci pereł o jakości komercyjnej, 
a na każde 100 pereł tylko kilka to perły najwyższej 
jakości.

Perła jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych klejnotów na ziemi. 
Nic więc dziwnego, że towarzyszy jej zachwyt człowieka – nieprzerwanie już od tysięcy lat. 
w asortymencie prestiżowych marek jubilerskich perły odgrywają szczególną rolę,  
tuż obok biżuterii z diamentami. skąd się jednak biorą? Jak powstają? Jakie barwy  
i kształty przyjmują? Poznajmy perły w ramach perłowego jubileuszu.

 Złoty pierścionek  
z perłą hodowaną  

słodkowodną z diamentami  
o łącznej masie 0,07 ct  

(wzór 103.417, złoto pr. 585,  
cena od 1 190 zł).

 Wyciąganie perły South Sea z małża  Sortowanie pereł według kryteriów jakościowych

4 5

Poznaj z nami

 Złoty pierścionek  
z perłą South Sea  

z brylantami  
o łącznej masie 0,24 ct  

(wzór 109.325, złoto pr. 585,  
cena od 4 990 zł).
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Poznaj z nami

Hope
Najprawdopodobniej najwięk-
sza kiedykolwiek znaleziona 
naturalna perła słonowodna. 
Jest to perła typu blister. Ma  
wymiary 150 x 83 x 50 mm  
i waży 450  ct. Obecnie znaj-
duje się w Muzeum Historii 
Naturalnej w Londynie.

Rekordy aukcyjne: 

La Peregrina – perła  
o kształcie kropli i masie 50,25 ct.  

W 1969 roku zakupiona przez
Richarda Burtona dla Elizabeth 
Taylor za 37 000 USD.  
W 1972 roku stała się elemen-
tem pięknego naszyjnika  
o imponującej wartości. Naszyj-
nik w grudniu 2011 roku został 
sprzedany za 11 842 500 USD.

The Baroda Pearls  
– zestaw biżuterii składający 
się z podwójnego sznura pereł, 
pierścionka, kolczyków i broszy, 
sprzedany podczas aukcji  

Christie’s w kwietniu 2007 roku  
za 7 096 000 USD.

Natural Pearl  
Necklace – pojedynczy 
sznur 28 pereł naturalnych  
o średnicy od 9,2 mm do 16,8 mm  
z zapięciem wysadzanym 
diamen tami o łącznej masie  
3 ct, sprzedany podczas aukcji 
Sotheby’s w Nowym Jorku,  
w grudniu 2007 roku,  
za 3 625 000 USD.

Perły są bardzo delikatne, dlatego należy 
ostrożnie się z nimi obchodzić. Zaleca się 
przechowywanie biżuterii z perłami osob-
no, najlepiej w przewiewnych, naturalnych 
woreczkach. Szkodliwe dla pereł są: sub-
stancje zawierające alkohol i kwasy, wysokie 
temperatury, intensywne oświetlenie i suche 
powietrze. Do pielęgnacji, w przypadku bra-
ku specjalnego płynu do czyszczenia pereł, 
zaleca się stosowanie ciepłej wody mydlanej.

Perły South Sea (Perły Mórz Południowych)
Hodowane głównie w wodach Australii, Indonezji, 
Birmy i wysp południowego Pacyfiku. Wytwarzane 
są przez gatunek małża Pinctada maxima. Odmiana 
ta uważana jest za królową pereł ze względu na wiel-
kość (średnio 9-16 mm, rekordowa 24 mm), grubość 

wytwarzanej masy perłowej, naturalną barwę i rzad-
kość występowania. Rzadkość ta wynika z długiego 
czasu hodowli, który niezbędny jest do wytworzenia 
dużej, okrągłej perły pozbawionej skaz. Im dłużej 
perła znajduje się w ciele małża, tym większe ryzy-
ko wystąpienia niedoskonałości spowodowanych 
rozmaitymi czynnikami. Perły South Sea najczęściej 
mają barwę podstawową białą, srebrną lub złotą.

Perły Tahiti
Wytwarzane przez czarnowargowe małże Pinctada 
margaritifera, bytujące głównie w wodach Polinezji 
Francuskiej. Małże te osiągają nawet 30 cm wielko-
ści, czyli są dwukrotnie większe od małż produku-
jących perły Akoya. Tahiti to ciemne perły posiada-
jące na ogół grafitowy, srebrny, zielony lub brązowy 
overton. Najczęściej mają wielkość 8-14 mm, rzad-
ko 18 mm. Za najcenniejszą barwę uważany jest 
kolor „peacock green” (zieleń pawia). Naturalne 

sława PerełJak dbać 
o Perły

Podział 
Pereł 
hodowaNych

Poznaj z nami

perły Tahiti są bardzo rzadkie, 
gdyż zaledwie 1 na 10 000 małż 
skrywa perłę.

Perły Akoya
Początkowo hodowane tylko w Ja- 

ponii, obecnie głównie w Chinach. Wytwarzane 
przez małże Pinctada fucata. Znacznie mniejsze od 
pereł South Sea i Tahiti, mają średnicę od 3-10 mm.  
Ich barwą podstawową jest biała lub kremowa, naj-
częściej z overtonem bladoróżowym lub bladozło-
tym. Znane są ze wspaniałego połysku, który jest 
na ogół lepszy niż pereł South Sea. Zazwyczaj mają 
bardzo małą ilość defektów na powierzchni, dlatego 
są tak cenione wśród nabywców.

Perły słodkowodne (Freshwater pearls)
Cenione w szczególności za rozmaitość kształtów  
i barw. W przeciwieństwie do perłopławów słono-
wodnych, jeden mięczak słodkowodny może jedno-
razowo dostarczyć do kilkunastu pereł. Dzięki temu 
hodowle są znacznie bardziej efektywne, co zdecy-
dowanie wpływa na przystępność cenową tego typu 
pereł. Wielkość pereł słodkowodnych najczęściej 
nie przekracza 8 mm.

Kolczyki
wzór 109.328,  
brylanty 88 szt. – 0,54 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Zawieszka
wzór 109.328, 
brylanty 58 szt. – 0,40 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

 Złoty pierścionek  
z perłą Tahiti  

z brylantami o łącz-
nej masie 0,20 ct  

(wzór 109.331,  
złoto pr. 585,  

cena od 3 590 zł).
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3 Barwa
Przy ocenie barwy wyróżnia się: barwę podstawową 
– główna barwa masy perłowej; overton – potocz-
nie nazywany odcieniem, jest to dodatkowa gama 
barw, która wpływa na percepcję barwy podstawowej; 
orient – mówimy o nim, jeśli mamy do czynienia  
z efektem lokalnej wielobarwności. Mówiąc „perła 
białoróżowa”, mamy na myśli białą perłę z różowym 
overtonem. Takie perły są najbardziej cenione. Po-
śród ciemnych pereł szczególnie poszukiwane są 
okazy z zielonym overtonem, dające wrażenie efektu 
pawiego oka.

4 Połysk
Połysk zależy od grubości powłoki masy perłowej 
oraz od budowy poszczególnych warstw masy per-
łowej. Oceniany jest według skali: Excellent (znako-
mity), Very good (bardzo dobry), Good (dobry), Fair 
(dostateczny), Poor (słaby). 
Jakość powierzchniowego połysku ocenia się obser-
wując odbicia otoczenia na powierzchni perły.

5 Jakość powierzchni
Skazy (defekty) występujące na powierzchni perły są 
najlepszym dowodem na to, że mamy do czynienia  
z prawdziwą perłą. Są one konsekwencją m.in. zmiany 
warunków w środowisku bytowania mięczaka perło-
rodnego. Według GIA: clean (bez skaz), lightly spotted 
(nieliczne skazy), moderately spotted (umiarkowanie 
widoczne skazy), heavily spotted (liczne skazy).

6 Grubość powłoki masy perłowej
Od niej zależy m.in. trwałość perły. W przypadku 
pereł Akoya grubość tej powłoki generalnie waha 
się między 0,35 a 0,7 mm. W porównaniu do pereł 
mórz południowych jest to niewiele, gdyż posiadają 
one powłokę o grubości 2-6 mm (po dwóch latach  
w ciele mięczaka perła Tahiti osiąga średnią grubość 
powłoki masy perłowej 2-2,5 mm).

7 Wzajemne dopasowanie pereł
Dopasowanie pereł opisuje stopień jednorodności ta-
kich cech, jak: wielkość, kształt, barwa, połysk, jakość 
powierzchni i grubość masy perłowej – w perłach  
występujących w jednym naszyjniku. W przypadku  
rzadkich, dużych pereł, zgromadzenie odpowiedniej 
liczby okazów o podobnych cechach może potrwać 
nawet kilka lat. Dopasowanie ocenia się wg skali: 
Excellent (znakomite), Very good (bardzo dobre), 
Good (dobre), Fair (dostateczne), Poor (słabe), Not 
applicable (nie dotyczy – gdy oceniamy jedną perłę, 
lub perły celowo różnią się od siebie).

1 Wielkość pereł 
Wielkość pereł zależy od gatunku mięczaka perłorod-
nego, w którego wnętrzu tworzą się perły. Im perły 
większe, tym są rzadsze, a im rzadsze, tym, oczywi-
ście, droższe. Kiedyś, zamiast wielkości, podawano 
masę pereł wyrażaną w granach (1 gran = 0,25 ct = 
0,05 g) lub w karatach (1 ct = 0,2 g). Obecnie na ogół 
operuje się średnicą w milimetrach.

2 Kształt 
Według GIA, perły dzielimy na: sferyczne, syme-
tryczne, barokowe i inne. 
Do najdroższych pereł należą te o kształcie okrą-
głym. Zwykle stanowią one jedynie 1-5% spośród 
wszystkich zebranych pereł w hodowli.

kryteria oceNy 
Jakości Pereł

Poznaj z nami

 Wielkości pereł (7, 8, 10, 11 i 13 mm).

 Połysk, od silnego do słabego.

 Przekrój przez  
perłę Tahiti.

 Kształty pereł (okrągła, owalna, guzik, barokowa, kropla).

 Przykłady pereł o powierzchniach różnej jakości.

 Przykładowe barwy pereł hodowanych słodkowodnych.

 Przykładowe barwy pereł hodowanych słonowodnych.

amerykański instytut Gemmologiczny (Gia) wyróżnia następujące cechy, na bazie których  
stworzył system klasyfikacji pereł: wielkość, kształt, barwa, połysk, jakość powierzchni, 
grubość powłoki masy perłowej, wzajemne dopasowanie pereł (w przypadku sznurów pereł).
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Jak  
PowstaJe 
biżuteria  
z Perłami

2 Model w 3D
Gdy projekt jest już gotowy, zostanie on  

przeniesiony do świata 3D przy pomocy specjalne-
go oprogramowania. Model następnie drukowany 

jest przy pomocy nowoczesnej drukarki 3D.  
Ten polimerowy prototyp jest podstawą wykona-

nia tzw. modelu wzorcowego, który wykorzystany 
zostanie do produkcji gumowych form.

      1 Projekt
Projektowanie to etap, w którym projektant przele-
wa swoje kreatywne wizje na papier. W poszczegól-
nych fazach projektowania, na papierze, kreślone  
ołówkiem, mogą pojawiać się różne motywy,  
inspiracje, uwzględniające efekt, jaki chce się  
osiągnąć. Z czasem projekt się „krystalizuje”  
i zyskuje finalny kształt.

3 Modele woskowe
Z wosku o specjalnych parametrach powstają  

modele woskowe, stanowiące bazę  
dla finalnego produktu.

4 Woskowe drzewko
Pojedyncze woskowe sztuki są ręcznie osadzane  
na tzw. drzewkach, które stanowią podstawę do 

wytworzenia gipsowej matrycy. W matrycy takiej może 
powstać kilkadziesiąt sztuk biżuterii, z których każda 

niczym nie różni się od precyzyjnie  
przygotowanego modelu wzorcowego.

30 Apart  Lato  2013



Poznaj z nami5 Odlew
Woskowe drzewko umieszczane jest w specjalnej metalowej 

tulei, następnie zalewanej gipsem. W kolejnym etapie,  
przy wykorzystaniu wysokiej temperatury, z gipsu wytapiany 

jest wosk. Tak powstaje forma. Wlewa się do niej pożądany 
metal – złoto lub srebro. Po ostygnięciu formy i jej  
wypłukaniu, oczom ukazuje się choinka, w całości  

ze szlachetnego metalu. Należy teraz odciąć poszczególne  
sztuki biżuterii i dokonać wstępnej obróbki.

6 Dokładna obróbka produktu
Proces dokładnej obróbki produktu uwzględnia szereg zabiegów,  

w wyniku których biżuteria uzyskuje swój docelowy blask.  
Należą do nich m.in. oprawianie kamieni, polerowanie  

i rodowanie. Każda z czynności wykonywana jest ręcznie.
 

8 Kontrola jakości
Jest to etap, w którym wprawne oko eksperta ocenia,  
czy wyrób spełnia wysokie standardy jakości Apart  
– tak, by każdy Klient mógł cieszyć się z trafnego  
i satysfakcjonującego zakupu bezbłędnie wykonanej  
biżuterii.

7 Osadzanie perły
Zwieńczeniem procesu produkcji jest osadzenie  

perły lub pereł, w zależności od wzoru. 
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z diameNtami 
w złoteJ oPrawie



Kolczyki
wzór 109.330, diamenty  

(markizy, brylanty) 6 szt. – 0,41 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 8 390 zł

Naszyjnik
wzór 841, 

brylanty 119 szt. – 1,37 ct,  
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 18 990 zł

Bransoleta
wzór 839,  

brylanty 87 szt. – 1,01 ct,  
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 13 990 zł



Perły

Naszyjnik
wzór 103.450, 
diamenty 19 szt. – 0,07 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Naszyjnik
wzór 103.484, 
brylanty 30 szt. – 0,12 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł
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Kolczyki
wzór 103.272, 

diamenty 88 szt. – 0,30 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 2 690 zł

Naszyjnik
wzór 103.450, 

diamenty 19 szt. – 0,07 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 103.282, 

diamenty 96 szt. – 0,24 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 4 690 zł

Pierścionek
wzór 109.324, 

brylanty 10 szt. – 0,20 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 4 790 zł
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Perły

Zawieszka
wzór 109.306, 
diamenty 7 szt. – 0,03 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.314, 
diamenty 6 szt. – 0,03 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Pierścionek
wzór 109.306, 
diamenty 20 szt. – 0,08 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 109.306, 
diamenty 12 szt. – 0,05 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 589 zł

Kolczyki
wzór 109.314, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 549 zł

Jeszcze więcej biżuterii z perłami 
znajdą Państwo w naszym nowym 
katalogu, który oddaje piękno pereł  

w całej ich różnorodności.   
wydawnictwo przedstawia też zdjęcia 

anji rubik w sesji stylizowanej na 
lata 60. Po katalog zapraszamy  

do salonów i na  
www.apart.pl.

P e r ł y
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Kolczyki
wzór 109.310, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.303, 

diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 375.

Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór 109.303, 

diamenty 6 szt. – 0,03 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 375.

Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.310, 
diamenty 3 szt. – 0,02 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 375.
Cena od 199 zł
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Perły



Naszyjnik
wzór 103.417, 
diamenty 27 szt. – 0,10 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Kolczyki
wzór 103.417, 
diamenty 44 szt. – 0,14 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 103.417, 
diamenty 20 szt. – 0,07 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 103.417, 

diamenty 44 szt. – 0,14 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.

Cena od 1 490 zł

Naszyjnik
wzór 103.417, 

diamenty 27 szt. – 0,10 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.

Cena od 2 090 zł
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Perły

Kolczyki
wzór 109.313, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 569 zł

Zawieszka
wzór 109.332, 
brylanty 25 szt. – 0,15 ct, 
perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Pierścionek
wzór 109.332, 
brylanty 66 szt. – 0,34 ct, 
perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Kolczyki
wzór 109.332, 
brylanty 40 szt. – 0,20 ct, 
perły Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

apart pozwala odkryć  
piękno pereł w różnych 
barwach i odcieniach,  
z diamentami podkreś- 

lającymi ich urodę, prestiż 
oraz blask.

Zawieszka
wzór 109.313, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł
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Kolczyki
wzór 103.418, brylanty 28 szt. – 0,10 ct,  

perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Naszyjnik
wzór 103.418, brylanty 56 szt. – 0,22 ct,  

perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 103.282, diamenty 96 szt. – 0,24 ct, 

perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 4 690 zł

Pierścionek
wzór 109.324, brylanty 10 szt. – 0,20 ct,  

perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 790 zł
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Perły

Kolczyki
wzór 109.308, 
diamenty 28 szt. – 0,11 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 375.
Cena od 939 zł

Zawieszka
wzór 109.308, 
diamenty 17 szt. – 0,07 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 375.
Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór 109.307, 
diamenty 13 szt. – 0,05 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór 109.307, 
diamenty 24 szt. – 0,10 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 229 zł
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Zawieszka
wzór 109.304, 
brylanty 3 szt. – 0,05 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 375.
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór 109.325, 
brylanty 6 szt. – 0,15 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Kolczyki
wzór 109.304, 
brylanty 6 szt. – 0,08 ct, 
perły hodowane, złoto pr. 375.
Cena od 659 zł

Kolczyki
wzór 109.325, 
brylanty 6 szt. – 0,21 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Pierścionek
wzór 109.325, 
brylanty 6 szt. – 0,24 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Pierścionek
wzór 109.304, 
brylanty 6 szt. – 0,10 ct, 
perła hodowana, złoto pr. 375.
Cena od 929 zł
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Zawieszka
wzór 109.324, 
brylanty 6 szt. – 0,10 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

Kolczyki
wzór 109.324, 
brylanty 2 szt. – 0,10 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 890 zł

Pierścionek
wzór 109.324, 
brylanty 10 szt. – 0,20 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 790 zł

Kolczyki
wzór 109.324, 
brylanty 10 szt. – 0,15 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 6 590 zł

Kolczyki
wzór 109.325, 

brylanty 6 szt. – 0,21 ct, 
perły South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 4 490 zł

Zawieszka
wzór 109.325, 

brylanty 6 szt. – 0,15 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 2 990 zł

Pierścionek
wzór 109.325, 

brylanty 6 szt. – 0,24 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 4 990 zł
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Kolczyki
wzór 109.330, diamenty  

(markizy, brylanty) 6 szt.  
– 0,41 ct, perły South Sea,  

złoto pr. 585.
Cena od 8 390 zł

Naszyjnik
wzór AP121-0742,

perły hodowane.
Cena od 349 zł

(180 cm)

Pierścionek
wzór 109.324, 

brylanty 10 szt. – 0,20 ct, 
perła South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 4 790 zł



4 wzory w jednym

1 390 zł

ekskluzywny komplet  
modułowych kolczyków. 
dwie pary zjawiskowych 

pereł, para złotych  
oprawek z diamentami.

Kolczyki – komplet
wzór 103.427, diamenty 40 szt.  
– 0,11 ct, perły hodowane, złoto pr. 585.

Komplet tworzą: sztyfty z białymi  
perłami, sztyfty z ciemnymi perłami, 
dwa elementy z diamentami i dwa  
zaciski. Elementy kompletu umożliwiają 
tworzenie czterech wersji kolczyków.
Cena od 1 390 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6636, 
perły hodowane, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 699 zł

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



w złoteJ oPrawie
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Kolczyki
wzór AP121-5513,
perły hodowane,  
złoto pr. 585.
Cena od 144 zł

Kolczyki dostępne  
z perłami w kilku wielkościach, 
a także w srebrnej oprawie,  
w cenie od 59 zł

Naszyjnik
wzór AP121-5494, 
AP121-5495, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 759 zł

Naszyjnik dostępny  
z białymi perłami,  
a także w srebrnej oprawie, 
w cenie od 229 zł

Bransoleta 
wzór AP121-5509, AP121-5510,  
perły hodowane, złoto pr. 585. 
Cena od 419 zł

Bransoleta dostępna  
z białymi perłami,  
a także w srebrnej oprawie.  
w cenie od 144 zł
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Zawieszka
wzór Z-474.01,
perła hodowana,  
złoto pr. 333.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór K-420.01,  
perły hodowane,  
złoto pr. 333.
Cena od 359 zł

Zawieszka
wzór Z-441.01,  
cyrkonie, perła hodowana, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 149 zł

Perły

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

Kolczyki
wzór AP120-6606,  
cyrkonie, perły hodowane,  
złoto pr. 585.
Cena od 949 zł
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Zawieszka
wzór AP121-5882,
cyrkonia, perła hodowana, 
złoto pr. 585.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP121-5883,
cyrkonie, perły hodowane, 
złoto pr. 585.
Cena od 629 zł

Perły doskonale prezentują się  
w biżuteryjnych kompletach.

Powinny być tak dobrane,
by sprawiały wrażenie identycznych  

– w apart przywiązujemy
do tego szczególną wagę.

Pierścionek
wzór AP121-5881, 
cyrkonie, perła hodowana,  
złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór Z-426.01, 
cyrkonie, perła hodowana,  
złoto pr. 333.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór K-396.01, cyrkonie,  
perły hodowane, złoto pr. 333.
Cena od 299 zł
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w srebrNeJ oPrawie



Naszyjniki
perły hodowane, średnica: 6-7 mm  
(białe i grafitowe).
Cena od 239 zł / dł. 120 cm
Cena od 349 zł / dł. 180 cm

Naszyjniki
perły hodowane, średnica: 7-8 mm,  
(białe i grafitowe). 
Cena od 229 zł / dł. 42 cm
Cena od 249 zł / dł. 45 cm
Cena od 269 zł / dł. 50 cm

Kolczyki
wzór AP110-0126, perły  
hodowane, srebro rodowane.
Cena od 59 zł



Naszyjnik
wzór AP121-0741, 
perły hodowane,  
długość 120 cm.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP121-1090,
perły hodowane,
długość 180 cm.
Cena od 349 zł

sznur pereł jest  
idealnym dopełnieniem 
stylizacji. Jeden sznur, 
dwa lub kilka, swobod-

nie zawieszony lub  
z fantazyjnym supłem 

– możliwości jest wiele.

Perły
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Perły

Naszyjnik
wzór AP121-2218,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 239 zł
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Perłowy kołnierzyk  
to niezwykle atrakcyjny 
i nietuzinkowy dodatek, 
który doskonale sprawdzi 
się w stylizacjach  
zarówno eleganckich,  
jak i casualowych.

Naszyjnik
wzór AP121-2222,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP121-2220,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3026,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3028,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

srebro wydobywa z pereł  
ich zupełnie inną naturę.  

z zachowaniem całego swojego  
piękna i pocią gającej  

różnorodności,  
są mniej zobowiązujące,  
a bardziej uniwersalne.

Perły
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Kolczyki
wzór AP110-0126,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP120-7955,
perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP53-0273,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP120-7963,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Zawieszka
wzór AP120-7954,
perła hodowana, 
srebro rodowane. 
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP121-2508,
perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP121-2507,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP120-7959,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 179 zł
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Kolczyki
wzór AP110-0148, perły  
hodowane, srebro rodowane.
Cena od 79 zł 

Naszyjnik
wzór AP07-604, perły 
Akoya, złoto pr. 585.
Cena od 8 769 zł

Naszyjnik dostępny  
z perłami innej wielkości  
i w wersji ze złotem pr. 750 
oraz z perłami hodowanymi  
w oprawie srebrnej,  
na zamówienie.

Broszka
wzór AP120-0308, perły  
hodowane, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP35-002, perły  
Akoya, złoto pr. 585.
Cena od 3 705 zł

Bransoleta dostępna 
z perłami innej wielkości  
i w wersji ze złotem pr. 750.

Perły
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Broszka-Zawieszka
wzór AP36-116,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Broszka-Zawieszka
wzór AP36-111, 
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 274 zł

Broszka
wzór AP05-027,
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 184 zł

Broszka
wzór AP05-029,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Broszka
wzór AP05-516,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 154 zł

Broszka-Zawieszka
wzór AP36-048, perły  
hodowane, srebro rodowane.
Cena od 149 złbiżuteryjne broszki,

w których perły
wykorzystane zostały
jako magiczne owoce

dopełniające inspirowaną  
naturą srebrną  

oprawę.
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Naszyjnik
wzór AP07-3575,
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Perły
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Kolczyki
wzór AP120-4256,

cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.

Cena od 219 zł 

Naszyjnik
wzór AP120-5702,

cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.

Cena od 689 zł

Pierścionek
wzór AP120-7942,

cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.

Cena od 129 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-5723,
cyrkonie, perła South Sea,
srebro rodowane.
Cena od 2 829 zł

Zawieszka
wzór AP120-3605,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Perły

Kolczyki
wzór AP120-3607,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP01-4204,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP01-3527,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP01-3484,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł
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Zawieszka
wzór AP04-5256,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP53-3659,
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP04-5352,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7937,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP01-3703,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane. 
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP53-3866,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Zawieszka
wzór AP04-3952,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP46-4154,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł
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Zawieszka
wzór AP120-4259,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP120-4484,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP120-7941,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP120-4483,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-7942,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP121-2503,
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Perły

Kolczyki
wzór AP120-4404,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 154 zł
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Zawieszka
wzór AP04-7396,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP46-4572,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP120-7938,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

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

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

Zawieszka
wzór AP04-5351,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Pierścionek
wzór AP01-3706,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP53-3864,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł
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Bransoleta
wzór AP120-8828,
perła hodowana, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór AP120-3084,
perła hodowana, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Perły są ponadczasowo  
piękne, co udowadniają  
także w nowoczesnych,  

odbiegających od kanonu  
formach.

Perły
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Naszyjnik
wzór AP121-1093,
perły hodowane, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP121-1094,
perły hodowane, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Perły
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Bransoleta
wzór AP35-3526,
perły hodowane, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3533,
perły hodowane, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3531,
perły hodowane, szkło,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3527,
perły hodowane, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

sznurek splotami i supłami 
łączy barwne naturalne perły 

w wygodne bransolety,  
z możliwością regulacji  

rozmiaru.
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Kolczyki
wzór 170.106, diamenty  

(princessy, markizy, brylanty) 
26 szt. – 1,99 ct, złoto pr. 585.

Cena od 19 990 zł 

Naszyjnik
wzór 170.104, diamenty  

(princessy, markizy, brylanty) 
115 szt. – 7,90 ct, złoto pr. 585.

Cena od 79 990 zł

Pierścionek
wzór 103.302, diamenty  

(princessa, markizy, brylanty) 
53 szt. – 1,11 ct, złoto pr. 585.

Cena od 8 990 zł

Bransoleta
wzór 170.104, diamenty  

(princessy, markizy, brylanty) 
114 szt. – 5,49 ct, złoto pr. 585.

Cena od 43 990 zł

Diamenty zawsze  
wspaniale się prezentują,  

zachwycają. Zawsze piękne,  
zawsze szykowne i uwo - 

dzicielskie. Ich blask  
nigdy nie słabnie.



Diamenty

Naszyjnik
wzór 180.105, 
brylanty 39 szt. – 0,29 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł

Kolczyki
wzór 180.105, 
brylanty 36 szt. – 0,30 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Pierścionek
wzór 180.105, 
brylanty 18 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 6 990 zł

Bransoleta
wzór 180.105, 
brylanty 39 szt. – 0,29 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 15 990 zł
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Kwintesencja włoskiego  
stylu w luksusowej biżuterii,  

z oryginalnym, niepowtarzalnym 
wzornictwem oraz innowacyjną,  

elastyczną konstrukcją.



Pierścionek
wzór 185.100, 
brylanty 83 szt. – 0,81 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Pierścionek
wzór 185.101, 
brylant – 0,44 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Pierścionek
wzór 185.101, 
brylant – 0,30 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 7 490 zł

Pierścionek
wzór 185.101, 
brylant – 0,19 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 4 590 zł

Naszyjnik
wzór 185.101, 
brylant – 0,19 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 3 690 zł

Kolczyki
wzór 185.101, 
brylanty 2 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 2 790 zł

Wzór dostępny w wersji
brylanty 2 szt. – 0,38 ct.
Cena od 5 890 zł

Diamond XL włoskiej 
marki Ititoli to wraże-

nie dużo większego dia-
mentu dzięki specjalnej, 

ekspo nującej kamień 
opra wie, której zagłę-

bione dno polero wa - 
ne jest na lustro.

Standard 
solitaire
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 184.106, 
diamenty 12 szt. – 0,06 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 590 zł

Pierścionek
wzór 184.106, 
brylanty 12 szt. – 0,08 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 184.106, 
brylanty 19 szt. – 0,19 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 590 zł

Kolczyki
wzór 184.106, 
diamenty 20 szt. – 0,08 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 590 zł

Ceramika high-tech,  
diamenty, złoto próby 750,  

a przy tym oryginalny  
design. Jeell to prawdziwa  

nowoczesna elegancja.
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Kolczyki
wzór 184.101, 
brylanty 8 szt. – 0,06 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 490 zł

Pierścionek
wzór 184.107, 
brylant – 0,02 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 184.109, 
brylanty 6 szt. – 0,03 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 184.108, 
brylanty 3 szt. – 0,12 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 184.110, 
brylanty 18 szt. – 0,30 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 690 zł
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Pierścionek
wzór 103.198,  

brylanty 79 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 585.

Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 103.186,  

diamenty 50 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585.

Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 103.195,  

diamenty 152 szt. – 0,70 ct, 
złoto pr. 585.

Cena od 3 890 zł
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Pierścionek
wzór 103.396, 
diamenty 79 szt. – 0,25 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 103.392, 
diamenty 133 szt. – 0,40 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 103.454, 
brylanty 261 szt. – 2,57 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 103.405, 
diamenty 61 szt. – 0,49 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 103.455, 
brylanty 272 szt. – 1,99 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł

Pierścionek
wzór 103.206, 
diamenty 78 szt. – 0,39 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 490 zł
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Zawieszka
wzór 160.234, 
diamenty 33 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Zawieszka
wzór 160.230, 
diamenty 46 szt. – 0,10 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Pierścionek
wzór 160.229, 
diamenty 252 szt. – 0,74 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

Pierścionek
wzór 160.231, 
diamenty 66 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 160.233, 
diamenty 18 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 160.234, 
diamenty 38 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 849 zł

Kolczyki
wzór 160.230, 
diamenty 68 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 160.228, 
diamenty 166 szt. – 0,39 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł
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Diamenty



Zawieszka
wzór 103.410, 
brylanty 56 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 559 zł

Pierścionek
wzór 103.410, 
brylanty 67 szt. – 0,18 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 103.410, 
brylanty 108 szt. – 0,29 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Kolczyki
wzór 103.410, 
brylanty 76 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Bransoleta
wzór 103.410, 
brylanty 363 szt. – 1,06 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł
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Zawieszka
wzór 103.382, 
brylanty 36 szt. – 0,14 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Zawieszka
wzór 103.420, 
brylanty 8 szt. – 0,05 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 103.382, 
brylanty 64 szt. – 0,26 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

Bransoleta
wzór 103.420, 
brylanty 56 szt. – 0,17 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 7 990 zł

Bransoleta
wzór 103.382, 
brylanty 144 szt. – 0,65 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł

Pierścionek
wzór 103.382, 
brylanty 54 szt. – 0,22 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Kolczyki
wzór 103.420, 
brylanty 16 szt. – 0,10 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 103.420, 
brylanty 12 szt. – 0,07 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł
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Diamenty



Kolczyki
wzór 103.225, 
diamenty 98 szt. – 0,32 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

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



Diamenty

Zawieszka
wzór 109.376, 
diamenty 8 szt. – 0,05 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 529 zł

Zawieszka
wzór 109.350, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór 109.350, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór 109.376, 
diamenty 10 szt. – 0,04 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 659 zł
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Pierścionek
wzór 103.422, 
diamenty 38 szt. – 0,16 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Kolczyki
wzór 103.422, 
diamenty 70 szt. – 0,23 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Kolczyki
wzór 103.354, 
diamenty 56 szt. – 0,16 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Zawieszka
wzór 103.422, 
diamenty 32 szt. – 0,11 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Naszyjnik
wzór 103.422, 
diamenty 230 szt. – 0,83 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 176.106, 
brylanty 12 szt. – 0,15 ct, 
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 4 990 zł

Naszyjnik
wzór 176.106, 
brylanty 33 szt. – 0,41 ct, 
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 46 990 zł

Kolczyki
wzór 176.106, 
brylanty 24 szt. – 0,30 ct, 
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Pierścionek
wzór 176.106, 
brylanty 9 szt. – 0,11 ct, 
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 5 990 zł

Bransoleta
wzór 176.106, 
brylanty 12 szt. – 0,15 ct, 
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 31 990 zł
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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
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.379, 
diamenty 3 szt. – 0,02 ct, 
kwarc, złoto pr. 375.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór 109.379, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
kwarce, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór 109.374,  
diament – 0,005 ct,  
kwarc, złoto pr. 375.
Cena od 179 zł

Wzór dostępny również 
w wersji z białego złota 
z topazem.

Kolczyki
wzór 109.374, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
kwarce, złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Wzór dostępny również 
w wersji z białego złota 
z topazami.

Zawieszka
wzór 109.378, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
kwarc, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł
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Zawieszka
wzór 109.369, 
diamenty 5 szt. – 0,02 ct, 
cytryn, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Kolczyki
wzór 109.369, 
diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
cytryny, złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Zawieszka
wzór 109.371, 
diamenty 7 szt. – 0,05 ct, 
cytryn, złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Kolczyki
wzór 109.371, 
diamenty 10 szt. – 0,05 ct, 
cytryny, złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Pierścionek
wzór 109.395, 
diamenty 24 szt. – 0,10 ct, 
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł
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Kolczyki
wzór 160.128, diamenty 
(princessy, brylanty)
238 szt. – 3,00 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 19 990 zł

Pierścionek
wzór 160.114, diamenty 
(princessy, brylanty)
76 szt. – 1,00 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł

Zawieszka
wzór 160.126, diamenty 
(princessy, brylanty)
47 szt. – 0,50 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

Diamenty
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Pierścionek
wzór 181.117, 
brylanty 7 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 181.118, 
brylanty 7 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 167.129, 
diamenty 19 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 167.129, 
diamenty 19 szt. – 0,07 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 181.119, 
brylanty 7 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 939 zł
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Diamenty

Kolczyki
wzór 160.174, 
diamenty 40 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 639 zł

Kolczyki
wzór 105.364, 
diamenty 14 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 429 zł

Pierścionek
wzór 109.359, 
brylanty 17 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 1 139 zł

Pierścionek
wzór 160.218, 
diamenty 37 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 160.191, 
diamenty 25 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 529 zł

Pierścionek
wzór 105.371, 
diamenty 57 szt. – 0,15 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 160.139, 
diamenty 37 szt. – 0,13 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 989 zł
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Pierścionek
wzór 109.317, 
brylanty 35 szt. – 0,34 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 2 190 zł

Zawieszka
wzór 109.317, 
brylanty 30 szt. – 0,30 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 1 639 złKolczyki

wzór 109.317, 
brylanty 64 szt. – 0,50 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 2 790 zł

Pierścionek
wzór 103.389, 
brylanty 55 szt. – 0,43 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Pierścionek
wzór 105.378, 
diamenty 83 szt. – 0,36 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 103.366, 
brylanty 28 szt. – 0,28 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 160.176, 
diamenty 27 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór 105.352, 
diamenty 214 szt. – 0,53 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Pierścionek
wzór 160.175, 
diamenty 44 szt. – 0,12 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Kolczyki
wzór 160.223, 
diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 101.167, 
diamenty 2 szt. – 0,005 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Wzór dostępny również 
w białym złocie.
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Zawieszka
wzór 105.385, 
diamenty 19 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 369 zł

Pierścionek
wzór 160.184, 
diamenty 28 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Zawieszka
wzór 160.193, 
diamenty 68 szt. – 0,20 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 105.383, 
diamenty 22 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 105.382, 
diamenty 25 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 639 zł

Pierścionek
wzór 160.179, 
diamenty 106 szt. – 0,30 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 1 590 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 103.459, 
brylant – 0,13 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 103.461, 
brylant – 0,08 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 129 zł

Pierścionek
wzór 103.459, 
brylant – 0,08 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 103.460, 
brylant – 0,13 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 103.460, 
brylant – 0,09 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 239 zł

Pierścionek
wzór 103.459, 
brylant – 0,04 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 719 zł

Kolczyki
wzór 103.459, brylanty 2 szt.
– 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 839 zł

Wzór dostępny  
również w wersjach:
brylanty 2 szt. – 0,03 ct.
Cena od 589 zł,
brylanty 2 szt. – 0,16 ct.
Cena od 1 469 zł

Pierścionek
wzór 103.462, 
brylanty 11 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 889 zł

Złoty pierścionek  
z diamentem od Apart  

to doskonały wybór  
na zaręczyny. Najlepsze 
wzornictwo, certyfikowa-
ne diamenty, najwyższy 

prestiż.
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Pierścionek
wzór 151.156, 
brylant – 0,12 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Wzór dostępny również 
w wersji z brylantem 0,20 ct. 
Cena od 2 339 zł

Pierścionek
wzór 167.137, 
brylant – 0,11 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 167.137, 
brylant – 0,11 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 151.130, 
brylant – 0,14 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 181.126, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 629 zł

Pierścionek
wzór 151.147, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 839 zł

Pierścionek
wzór 167.135, 
brylant – 0,11 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 151.156, 
brylant – 0,05 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 759 zł

Pierścionek
wzór 103.434, 
brylant – 0,13 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł
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Kolczyki
wzór AP121-6938,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 599 zł 

Zawieszka
wzór AP121-5866,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 709 zł

Kruszec doskonały. Jego urok  
jest niezwykle silny, co sprawia,  

że w jubilerstwie wymaga  
specjalnego wyczucia  
i pietyzmu. Rezultaty  

warte są jednak  
starań.
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Złoto

Zawieszka 
wzór AP120-7501,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 124 zł

Zawieszka 
wzór AP120-9474,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 174 zł

Kolczyki
wzór AP120-9613,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 409 zł

Kolczyki
wzór AP120-7496,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 314 zł

Bransoleta
wzór AP121-0604,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 629 zł
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Zawieszka
wzór AP120-7763,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 149 zł

Zawieszka 
wzór AP120-9469,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP120-7787,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP23-0788,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 964 zł

Bransoleta
wzór AP21-184,
cyrkonie, złoto rodowane pr. 585. 
Cena od 4 439 zł
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Zawieszka
wzór AP121-6940,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 629 zł

Zawieszka
wzór AP121-5866,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 709 zł

Zawieszka
wzór AP121-5869,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 719 zł

Zawieszka
wzór AP121-6941,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 449 zł

Zawieszka
wzór AP121-5867,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 699 zł

Kolczyki
wzór AP121-5862,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 289 zł

Kolczyki
wzór AP121-6938,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 599 zł

Złoto
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Zawieszka
wzór AP121-5869,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 719 zł

Kolczyki
wzór AP121-5862,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 289 zł
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Zawieszka 
wzór Z-454.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 99 zł

Zawieszka 
wzór Z-451.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 89 zł

Zawieszka 
wzór Z-459.01,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 169 zł

Zawieszka  
wzór Z-452.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 109 zł

Zawieszka  
wzór Z-458.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór P-827.07,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór P-827.09,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór P-827.08,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór P-827.03,
szafir syntetyczny, 
złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór P-827.02,
rubin syntetyczny, 
złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór P-827.04,
szmaragd syntetyczny, 
złoto pr. 333.
Cena od 179 złPierścionek

wzór P-827.05,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór P-827.01,
cyrkonie, złoto 
rodowane pr. 333.
Cena od 179 zł

Złoto



107www.apart.pl

Zawieszka
wzór Z-450.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór Z-450.02,
rubin syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór Z-450.04,
szmaragd syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór Z-450.03,
szafir syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór K-405.03,
szafir syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór K-405.04,
szmaragd syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór K-405.02,
rubin syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór K-405.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-832.01,
cyrkonie, złoto 
rodowane pr. 333.
Cena od 209 zł

Pierścionek
wzór P-824.04,
szmaragd syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-824.03,
szafir syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-824.02,
rubin syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-824.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł
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Pierścionek 
wzór P-823.02, ametyst  

syntetyczny, złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek 
wzór P-823.01,  

cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek 
wzór P-827.04, szmaragdy  
syntetyczne, złoto pr. 333.

Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór P-827.01, cyrkonie,  

złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór P-827.03, szafiry  

syntetyczne, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór P-823.03, cytryn  

syntetyczny, złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek 
wzór P-827.08, cyrkonie,  

czerwone złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór K-410.02,
ametyst syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór K-410.03,
cytryn syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór K-410.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Pierścionek
wzór P-822.02,
ametyst syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór P-822.03,
cytryn syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 469 zł

Zawieszka 
wzór Z-447.02,
ametyst syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Zawieszka 
wzór Z-447.03,
cytryn syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Zawieszka 
wzór Z-447.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Złoto
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Pierścionek 
wzór P-827.09, cyrkonie,  

żółte złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Pierścionek 
wzór P-827.07, cyrkonie,  

białe złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Pierścionek 
wzór P-827.02, rubiny  

syntetyczne, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Pierścionek 
wzór P-822.02,

ametyst syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.

Cena od 469 zł

Pierścionek 
wzór P-822.03,

cytryn syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.

Cena od 469 zł

Pierścionek 
wzór P-822.04,

kwarc syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.

Cena od 469 zł
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Zawieszka  
wzór Z-443.03,
topaz syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł 

Zawieszka  
wzór Z-443.04,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Zawieszka  
wzór Z-443.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór K-406.03,
topaz syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór K-406.04,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór K-406.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór P-822.05,
topaz syntetyczny, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 469 zł

Złoto



111www.apart.pl

Zestawienie żółtego złota  
z czarnymi cyrkoniami  
to absolutna nowość  

sezonu. Biżuteria z tym  
ciekawym, kontrastowym 

połączeniem wzbudza  
zaciekawienie i kusi.

Zawieszka  
wzór Z-445.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Zawieszka  
wzór Z-391.02,
cyrkonie, złoto 
rodowane pr. 333.
Cena od 299 zł

Zawieszka  
wzór Z-389.02,
cyrkonie, złoto 
rodowane pr. 333.
Cena od 219 zł

Zawieszka  
wzór Z-456.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł 

Kolczyki
wzór K-408.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór K-411.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór P-823.05,
cytryn syntetyczny, 
złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek
wzór P-823.02,
ametyst syntetyczny, 
złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek
wzór P-823.01,
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 419 zł
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Bransoleta
wzór AP21-299,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 4 444 zł

Kolczyki
wzór AP120-7643,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 194 zł

Kolczyki
wzór AP121-0545,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 439 zł 

Naszyjnik
wzór AP06-0731,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Kolczyki
wzór AP120-9482,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 349 zł 

Kolczyki
wzór AP120-2488,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 409 zł 

Złoto
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Naszyjnik
wzór AP120-6654,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 2 249 zł

Kolczyki
wzór K-410.03, cyrkonie, 
cytryn syntetyczny,  
złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Pierścionek
wzór P-823.01, cyrkonia,  
złoto pr. 333.
Cena od 419 zł
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Naszyjnik
wzór AP121-0539,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 524 zł

Kolczyki
wzór AP121-0462,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 369 zł 

Bransoleta
wzór AP121-0579,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 509 zł

Złoto doskonale 
czuje się w orga-

nicznych formach. 
Roślinne inspiracje 

w złotej biżuterii  
prezentują się  

subtelnie, nieco 
eterycznie.

Złoto
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Naszyjnik
wzór AP121-0583,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 1 264 zł 

Kolczyki
wzór AP120-9481,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 299 zł 

Bransoleta
wzór AP121-0599,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 589 zł 

Zawieszka  
wzór AP121-0395,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł 



Pierścionek
wzór AP120-9580*,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 159 zł 

Bransoleta
wzór AP120-9593*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 609 zł

Zawieszka
wzór AP120-9572*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Srebro może sobie na wiele  
pozwolić. Ma niewymuszony 
wdzięk i powab, jest wolne  
od konwenansu. Doskonale  

wciela się w role.



*Micro 
Setting
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Srebro



Kolczyki
wzór AP121-1879*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 409 zł

Pierścionek
wzór AP121-1869*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP121-1780*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP121-1777*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór AP121-1776*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór AP121-1848*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP121-1788*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 779 zł

*Micro 
Setting
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Zawieszka
wzór AP04-5524,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP120-6801*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 164 zł

Pierścionek
wzór AP01-3755,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP32-3267,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP35-3434*,
cyrkonie, srebro 
rodowane.
Cena od 599 zł
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Srebro



Pierścionek
wzór AP120-2972*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-1739*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-0164*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP120-3037*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-1741*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP120-3038*,
korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP120-9576*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP120-3036*,
spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-1740*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Atrakcyjne, barwne  
serie pierścionków  

z kamieniami osadzanymi 
precyzyjną techniką  

micro setting.  
Można je łączyć  

w zestawy.

*Micro 
Setting
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Kolczyki
wzór AP120-6002*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP120-6003*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP121-0932*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP120-7639*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP120-7640*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP120-6004*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-3025*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 289 zł

Zawieszka
wzór AP120-3031*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 209 zł

*Micro 
Setting
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SrebroSrebro



Kolczyki
wzór AP120-6025*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP120-2788*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP46-4333,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP04-6731,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP120-9846*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AP35-3434*,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 599 zł

Wyrazisty  
i odważny – nowy  

pierścionek  
na dwa palce.



Lśnienie elegancji:  
duża, pełna blasku  

cyrkonia w kształcie  
kropli otoczona  

wiankiem małych,  
migoczących, białych  

lub czarnych 
kamieni.

Naszyjnik
wzór AP121-1159*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP121-1173*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP121-1154*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP121-5576*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

*Micro 
Setting

124 Apart  Lato  2013

Srebro



Zawieszka
wzór AP121-1149*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-1165*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP121-1160*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP121-1153*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór AP121-1147*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP121-1146*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP121-1157*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419  zł
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Kolczyki
wzór AP46-4214,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP04-5483*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP04-5592,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3534,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP46-3922*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP46-3992,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

*Micro 
Setting
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Srebro



Kolczyki
wzór AP121-1162*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP120-9081,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP04-5086,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP120-9082,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP121-1150*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP32-3140,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 114 zł
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Kolczyki
wzór AP53-3572,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP04-4951,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP46-4047,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP04-5676,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP121-0357,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP121-0327,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Srebro



Pierścionek
wzór AP01-3826*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP01-3814*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP120-4840*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP120-4841*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP04-5582*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP04-5574*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

*Micro 
Setting

Zawieszka
wzór AP120-7053,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Pierścionek
wzór AP120-7052,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
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Kolczyki
wzór AP121-3263,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 194 zł

Naszyjnik
wzór AP121-3397,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 389 zł

Pierścionek
wzór AP01-3688,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł 

Pierścionek
wzór AP01-3184,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP04-5568,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Pierścionek
wzór AP01-4095,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP01-3686,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 229 zł
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Srebro



Zawieszka
wzór AP04-5288,
agat, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór AP110-0081,
agat, srebro rodowane.
Cena od 154 zł Zawieszka

wzór AP110-0082
agat, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP53-3829,
agat, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP110-0165,
agat, srebro rodowane.
Cena od 144 zł

Kolczyki
wzór AP110-0166,
agat, srebro rodowane.
Cena od 139 zł
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Kolczyki
wzór AP121-1375,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 194 zł

Naszyjnik
wzór AP121-2090,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Wyraźny, centralny 
kamień w kolorze  

głębokiej czerni lub 
subtelnego fioletu,  

cyrkonie dla rozświe
tlenia. Współczesne 

spojrzenie na klasykę.
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Srebro



Pierścionek
wzór AP01-3894,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP46-4076,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP53-3575,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP04-4955,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP04-5741,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP01-3398,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł
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Zawieszka
wzór AP04-4788,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3740,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP04-4789,
cyrkonia, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP53-3436,
cyrkonie, szkło, 
srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP53-3435,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP46-4399,  
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

W prezentowanych kompletach biżuterii mogą zdarzyć się różnice w odcieniach kolorów kamieni poszczególnych elementów kompletu.
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Kolczyki
wzór AP53-3573,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP46-4493,
cyrkonie, topaz syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Zawieszka
wzór AP04-7293,
cyrkonie, topaz syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP04-4952,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP120-8656,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP120-8655,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
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Pierścionek
wzór AP120-0425,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł
Dostępny wkrótce.

Szerokie,  
proste obrączki  
– ultramodne,  

doskonałe na różne  
okazje.
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Bransoleta
wzór AP120-9293,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP121-6271,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-1007,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP120-7064,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP120-7065,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9302,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP120-9294,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł
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Kolczyki
wzór AP121-1486,
koralowiec, srebro 
oksydowane.
Cena od 379 zł

Rzemień
wzór AP33-006,
rzemień, srebro 
rodowane.
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP121-1488,
koralowiec, srebro 
oksydowane.
Cena od 369 zł
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Zawieszka
wzór AP04-4526,
koralowiec, srebro 
oksydowane.
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór AP03-993,
koralowiec, srebro 
oksydowane.
Cena od 399 zł

Mająca swoje wierne  
grono wielbicielek  

kolekcja pełnej  
autentycznego wyrazu 

biżuterii  
artystycznej.

Rzemień
wzór AP33-006, 
rzemień, srebro 
rodowane.
Cena od 64 zł
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Bransoleta
wzór AP121-5496,
bursztyn, rzemień,
srebro oksydowane.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór AP121-5497,
bursztyn, rzemień,
srebro oksydowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP121-4546,
bursztyn, rzemień,
srebro oksydowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP121-4548,
bursztyn, rzemień,
srebro oksydowane.
Cena od 399 zł
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Bransoleta
wzór AP121-4542,
cyrkonie, sznurek, 
rzemień, mosiądz.
Cena od 334 zł

Naszyjnik
wzór AP121-4541,
cyrkonie, sznurek, 
rzemień, mosiądz.
Cena od 369 zł

Kolekcja księżycowa  
– biżuteria tajemnicza, 
z dedykacją dla kobiety 
niezależnej, podążającej 

własnymi ścieżkami.
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Naszyjnik
wzór AP121-5848,
bursztyn, sznurek,
rzemień, mosiądz.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP121-5852,
rzemień, mosiądz.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP121-5846,
bursztyn, sznurek, 
rzemień, mosiądz.
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP121-5003,
mosiądz.
Cena od 319 zł

143www.apart.pl



Bransoleta
wzór AP121-4372,
bursztyn, rzemień,
mosiądz.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP121-4373,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP121-4377,
bursztyn, rzemień,
mosiądz.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór AP121-4549,
bursztyn, rzemień,
mosiądz.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP121-4547,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP121-4544,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 329 zł

Mosiądz
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Naszyjnik
wzór AP121-5852,
rzemień, mosiądz.

Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP121-5003,

mosiądz.
Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AP120-1910,
bursztyn, mosiądz.

Cena od 349 zł
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Bransoleta
wzór 126.130, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór 126.150,
diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 669 zł

Bransoleta 
wzór 126.140,
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 669 zł

Bransoleta
wzór 126.132,
diamenty 5 szt. – 0,02 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór 126.131,
diamenty 8 szt. – 0,02 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł
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Bransoleta
wzór AP120-1647,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP120-1648,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór BZ-3.01,
sznurek, złoto pr. 333.
Cena od 599 zł

Wzór dostępny na zamówienie, 
także w pr. 585.

Bransoleta
wzór BZ-6.01,
sznurek, złoto pr. 333.
Cena od 599 zł

Wzór dostępny na zamówienie, 
także w pr. 585.

Bransoleta
wzór AP120-1366,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AP120-1681,
cyrkonia, sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

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

Bransoleta
wzór BZ-7.01,
sznurek, złoto pr. 333.
Cena od 599 zł

Wzór dostępny na zamówienie, 
także w pr. 585.

„This is Your Life”
Bransolety z grupą 

krwi projektu  
Macieja Zienia.
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Bransoleta
wzór AP120-6771,

cyrkonia, emalia, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AP120-6776,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 109 zł

148 Apart  Lato  2013

Fun Fun Collection



Bransoleta
wzór AP120-8366,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP120-8363,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP120-8365,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP120-6772,
cyrkonia, emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Zawieszka Charms
wzór AP68-617,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0753,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
Cena promocyjna od 74 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0818, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 złbon  voyage
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Zawieszka Charms
wzór AP48-0847,
emalia, cyrkonia, 
srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Kolczyki Charms
wzór AP46-4171,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł
Cena promocyjna od 84 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-668,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-515,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 94 zł
Cena promocyjna od 69 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-522,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka Charms
wzór 101.159,
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Kolczyki Charms
wzór AP46-4176, 
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł
Cena promocyjna od 104 zł
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3. 

2. 

4. 

5. 

1. 

6. 

7. 

1. Zawieszka Charms wzór 101.132, diamenty 5 szt. – 0,02 ct,  
złoto pr. 585. Cena od 619 zł, 2. Zawieszka Charms  

wzór AP34-042, AP68-012, złoto pr. 585. Cena od 619 zł. Cena promocyjna 
od 433 zł, 3. Zawieszka Charms wzór Z-376, cyrkonia, złoto pr. 585. 
Cena od 709 zł. Cena promocyjna od 496 zł, 4. Zawieszka Charms 

wzór Z-377, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 689 zł. Cena promocyjna  
od 482 zł, 5. Zawieszka Charms wzór Z-378, złoto pr. 585.  

Cena od 839 zł. Cena promocyjna od 587 zł, 6. Zawieszka Charms 
wzór 101.130, diamenty 10 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585. Cena od 419 zł,  

7. Zawieszka Charms wzór 101.163,  
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. Cena od 359 zł 

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

Zawieszka Charms
wzór AP68-520,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł
Cena promocyjna od 59 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-354.01, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł

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

Zawieszka Charms
wzór AP68-674,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-671,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 64 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0820,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł
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Zawieszka Charms
wzór AP48-0857,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0785,
srebro oksydowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

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

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

Zawieszka Charms
wzór 105.218,
diamenty 24 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 729 zł

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

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

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

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

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074, 
złoto pr. 585.
Cena od 3 099 zł
Cena promocyjna od 2 799 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 8 587 zł
Cena promocyjna od 7 687 zł

Kolczyki Beads
wzór AP23-0955,
złoto pr. 585.
Cena od 869 zł
Cena promocyjna od 769 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 2 405 zł
Cena promocyjna od 2 105 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP06-0702,
złoto pr. 585.
Cena od 3 009 zł
Cena promocyjna od 2 709 zł

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 4 136 zł
Cena promocyjna od 3 536 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór 101.174,
diamenty 7 szt. – 0,02 ct,

złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór 105.330,
diamenty 86 szt. – 0,27 ct,

złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074
złoto pr. 585.
Cena od 3 099 zł
Cena promocyjna od 2 799 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 14 073 zł
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Bransoleta Beads
wzór AP24-0074,
złoto pr. 585.
Cena od 3 099 zł
Cena promocyjna od 2 799 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 9 513 zł
Cena promocyjna od 8 113 zł

Bransoleta Beads
wzór BRZ-03.02,
rzemień, złoto pr. 585.
Cena od 629 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 3 402 zł
Cena promocyjna od 3 002 zł

Kolczyki Beads
wzór AP23-0955,
złoto pr. 585.
Cena od 869 zł
Cena promocyjna od 769 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 1 567 zł
Cena promocyjna od 1 267 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP06-0702,
złoto pr. 585.
Cena od 3 009 zł
Cena promocyjna od 2 709 zł

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 4 136 zł
Cena promocyjna od 3 536 zł

Naszyjnik Beads
wzór RZ-03.02,
rzemień, złoto pr. 585.
Cena od 529 zł

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi zawieszkami
Cena od 2 394 zł
Cena promocyjna od 2 094 zł

Zawieszka  
Beads 

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

Cena od 389 zł
Cena promocyjna od 289 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP94-0005,
kryształy,

złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Cena promocyjna od 249 zł
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Bransoleta Beads
wzór AP35-3941,
rzemień, srebro 
rodowane.
Cena od 94 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 760 zł
Cena promocyjna od 535 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 1 067 zł
Cena promocyjna od 817 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP07-3480,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 619 zł
Cena promocyjna od 494 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP04-6208,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka  
Beads 

wzór AP04-6036,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Cena promocyjna od 49 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1142,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 440 zł
Cena promocyjna od 340 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 1 103 zł
Cena promocyjna od 878 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 993 zł
Cena promocyjna od 768 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 687 zł
Cena promocyjna od 562 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1140,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 272 zł
Cena promocyjna od 222 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1140,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 272 zł
Cena promocyjna od 222 złNaszyjnik Beads

wzór AP07-3481,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 361 zł
Cena promocyjna od 286 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1141,
srebro rodowane.
Cena od 124 zł

Kolczyki Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 272 zł
Cena promocyjna od 222 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi zawieszkami 
Cena od 835 zł
Cena promocyjna od 660 zł
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Obrączki ślubne

Obrączki
wzór 164, 4/164, szer. 3,7 mm,  
brylanty 0,40-0,48 ct, złoto pr. 333  
lub 585, mat satynowany.
Cena  od 8 178 zł za parę / pr. 333
Cena od 9 138 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 376, szer. 3,5 mm,  
złoto pr. 333 lub 585, poler. 
Cena od 1 118 zł za parę / pr. 333
Cena od 1 918 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 428, szer. 5,5 mm, 
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 598 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 918 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 425, 4/425, szer. 6 mm, 
brylanty 0,03 ct, złoto pr. 333 
lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 2 308 zł za parę / pr. 333 
Cena od 3 788 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 151, 4/151, szer. 4,5 mm, 
brylanty 0,06 ct, złoto pr. 333 
lub 585, poler i mat satynowany. 
Cena od 2 038 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 138 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 356, 4/356, szer. 4,5 mm, 
brylant 0,02 ct, złoto pr. 333 
lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 918 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 228 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 416, szer. 5 mm, złoto pr. 333 
lub 585, poler i mat satynowany.
Cena od 1 378 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 458 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 299, szer. 4,5 mm, złoto pr. 333 
lub 585, mat satynowany.
Cena od 1 478 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 658 zł za parę / pr. 585
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Obrączki
wzór 103, szer. 4 mm, 
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 758 zł za parę / pr. 333
Cena od 1 578 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 325, 4/325, szer. 4 mm, brylant 0,01 ct, 
złoto pr. 333 lub 585, poler i mat satynowany. 
Cena od 1 238 zł za parę / pr. 333 
Cena od 2 338 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 426, 4/426, szer. 5 mm, brylant 0,06 ct, 
złoto pr. 333 lub 585, mat satynowany.
Cena od 2 568 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 778 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.

Obrączki
wzór 109, 4/109, szer. 6 mm, brylant 0,04 ct, 
złoto pr. 333 lub 585, poler.
Cena od 1 808 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 958 zł za parę / pr. 585

Obrączki dostępne również 
w wersji z cyrkoniami.
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kidsCollectioN
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Zawieszka
wzór AP121-6891,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP121-6921,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od  319 zł

Bransoleta
wzór AP121-5922,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP121-5919,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP121-6890,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP121-6918,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór 103.481,
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
rubiny, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł Kolczyki

wzór 103.480,
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór 103.481,
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór 103.481, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
szmaragdy, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Bransoleta
wzór 127.139,
brylanty 11 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 103.480,
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł



Bransoleta
wzór AP120-5115,
emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-5127,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP121-1560,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP121-1561,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP120-9355,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
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Kolczyki
wzór AP120-7244,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP121-1738,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP120-7140,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP121-0073,
emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-5117,
emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-7195,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór AP120-7235,
emalia, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 54 zł

kidsCollectioN
*



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

Naszyjnik
wzór EL120-3058,
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór EL120-3056,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór EL120-2266,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Elixa

164 Apart  Lato  2013



Bransolety Elixa
Cena już od 69 zł

Pierścionki Elixa
Cena już od 69 zł



Bransoleta
wzór EL120-1685,
stal szlachetna.
Cena od 154 zł

Kolczyki
wzór EL121-1915,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór EL121-1534,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór EL121-1536,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór EL121-1533,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór EL121-1535,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Elixa
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Naszyjnik
wzór EL120-3170,
stal szlachetna.
Cena od 254 zł

Bransoleta
wzór EL120-1688,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór EL120-6899,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór EL120-3137,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór EL120-6900,
stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór EL120-5234,
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

  Prezentacja zegarków  
Elixa na stronie 190.
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Poznaj z nami

Vacheron Constantin to najstarsza działająca nieprzerwanie 
manufaktura zegarkowa na świecie. Kiedy większość z jej konkurentów 
dopiero zaczynała swą historię w maleńkich warsztatach, ta miała już 
firmowe logo, nowoczesny zakład, kilka innowacji na koncie i drugie 

pokolenie właścicieli. Choć firma działa od niemal 260 lat, 
jej projektanci wciąż potrafią zaskakiwać.

Najstarsza manufaktura
W połowie XVIII w. w Szwajcarii panowało praw-
dziwe zegarkowe szaleństwo. Każdy chciał mieć 
swój własny czasomierz, a warsztaty powstawały 
jak grzyby po deszczu. W 1755 roku, w sercu Ge-
newy, także młodziutki Jean-Marc Vacheron po-
stanowił otworzyć swój zakład w tak perspekty-
wicznej branży. Będąc zdolnym rzemieślnikiem, 
o szerokich horyzontach i dobrym rozeznaniu 
potrzeb klienteli, szybko zyskał uznanie. Sława 
kabinotiera Vacherona – jak wówczas nazywano 
w Genewie zegarmistrzów – dociera za grani-
ce Szwajcarii, a jego wnuk, Jaques-Barthélemy 
Vacheron, przejmujący rządy nad firmą w 1810 
roku, sprawia, że czasomierze z genewskiej ma-
nufaktury trafiają do Francji i Włoch. 
Prawdziwy sukces przyszedł jednak niecałe 10 lat  
później, gdy sprzedażą zaczął zajmować 
się podróżnik i doskonały subiekt François  
Constantin. Podróżował po całej Europie, 
szukając nowych rynków zbytu. Jego dziełem 
jest też motto firmy – w liście do wspólnika 
napisał: „Rób wszystko lepiej, jeśli to możliwe.  
A możliwe jest zawsze”. Ten urodzony handlo-
wiec wprowadził w 1833 roku produkty manu-
faktury na rynek amerykański. Zaangażowanie  
i wkład Constantina w rozwój firmy było tak duże, 

że Vacheron zaproponował mu spółkę. Od tego 
czasu nosiła ona nazwę Vacheron et Constantin. 
W 1839 roku kolejny pracownik firmy przyczy-
nił się do jej rozsławienia i unowocześnienia.  
Georges-Auguste Leschot, dyrektor techniczny 
manufaktury, zaczął bowiem w produkcji zegar-
ków stosować pantograf. Urządzenie to pozwala 
na odrysowywanie od wzoru identycznego kom-
ponentu lub jego wersji w innej skali. Dzięki 
temu rozwiązaniu możliwe stało się wytwarza-
nie części, które niczym się między sobą nie 

różniły. Pomysł Leschota okazał się krokiem mi-
lowym dla całej branży zegarmistrzowskiej. Fir-
ma zre zygnowała też z używania kluczyków do 
nakręcania zegarków i zastąpiła je zintegrowaną  
z czasomierzem koronką, umieszczoną z boku 
zegarka. To maleńkie pokrętło do dziś spotykane 
jest niemal w każdym mechanicznym czasomie-
rzu, co świadczy o ponadczasowym charakterze 
tego pomysłu. 
W 1880 roku pojawia się kolejny patent genew-
skiej manufaktury – mechanizm maltański. 
Umożliwił on obracanie się koła wychwytowego 
w określonych sekwencjach czasowych. Dziś do 
tego celu wykorzystuje się w czasomierzach elek-
tronikę, jednak w XIX w. było to odkrycie prze-
łomowe, zabezpieczało bowiem sprężynę nacią-
gową przed zerwaniem. Krzyż maltański, który 
znajduje się w logo firmy, jest pamiątką tego wy-
darzenia, ponieważ mechanizm ten kształtem 
przypomina znak zakonu. 

Trzy filary
Każdy zegarek, który powstaje w manufakturze 
Vacheron Constantin, tworzony jest według trzech 
niezmiennych zasad. Pierwsza z nich to rozwój 
technologii. W swej historii pracownicy firmy wie-
lokrotnie udowodnili, że są w stanie nie tylko uno-
wocześniać poszczególne modele czasomierzy, ale 
też wpływać na całą branżę i tworzyć rozwiązania, 
które staną się inspiracją dla innych. 
Drugim filarem działalności manufaktury jest es-
tetyka. Doskonały mechanizm potrzebuje bowiem 

godnej oprawy. Utrzymujące klasyczną stylistykę 
zegarki Vacheron Constantin są niezmiennie przy-
kładem ponadczasowego wzornictwa, które zawsze 
jest w modzie. Trzecia zasada panująca w firmie to 
jak najstaranniejsze wykończenie. Jest ono ukoro-
nowaniem wysiłków nad aspektami technicznym 
i estetycznym. Przed opuszczeniem manufaktury 
każdy z modeli poddawany jest testom. 
O perfekcyjnej realizacji tych trzech założeń świad-
czy prawo manufaktury do używania pieczęci ge-
newskiej. By ją otrzymać, każdy czasomierz musi 
spełnić 12 surowych reguł. Vacheron Constantin 
podejmuje się tego zadania, by tworzyć najlepsze 
zegarki. To prestiżowe wyróżnienie otrzymały 
m.in. kalibry 2450, 2455 i 2475.

Zegarki królów
Vacheron Constantin należy do nielicznych firm, 
które same wytwarzają swoje mechanizmy, a także  
realizują indywidualne zamówienia. Wyjątkowa 

„Vacheron Constantin należy do nielicznych firm, które 
same wytwarzają swoje mechanizmy, a także realizują  

indywidualne zamówienia. Wyjątkowa elitarność sprawia, 
że zegarki firmy zdobią nadgarstki możnych tego świata.
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elitarność sprawia, że zegarki firmy zdobią nad-
garstki możnych tego świata. W 1935 roku, na za-
mówienie egipskiego króla Farouka, powstał zega-
rek kieszonkowy o najbardziej skomplikowanym 
mechanizmie, jaki zdarzyło się firmie stworzyć. 
Manufakturzyści z Vacherona poświęcili mu pięć 
lat pracy. Właścicielami zegarków oraz miłośni-
kami tej marki byli także: car Aleksander II, arcy-
książę Franciszek Józef, królowa Victoria, a także 
księżna Diana.

Kolekcjonerskie marzenie
Powstanie każdej kolekcji Vacheron Constantin 
jest niebywałym wydarzeniem dla miłośników 
prestiżowych zegarków. Wszystkie linie wzbudza-
ją niesłabnący zachwyt od lat.

Patrimony. Zegarki klasyczne o eleganckiej styli-
styce. Linia podzielona została na dwie subkolek-
cje – Contemporaine i Traditionelle. Patrimony 
przedstawia najwyższy poziom zegarmistrzostwa 
spod znaku maltańskiego krzyża, obleczony  
w nienaganną, bezpretensjonalną i sięgającą do 
wysokiego kanonu formę, z wyraźnie wyczuwal-
nym współczesnym duchem. Każdy z zegarków 
Patrimony oznaczony jest pieczęcią genewską. 

Malte. Kolekcja odwołuje się bezpośrednio do sym-
bolu firmy, czyli krzyża maltańskiego. Te zegarki, 
jako sztandarowe wyroby Vacheron Constantin, 
mają koperty wykonane z 18K białego lub różowe-
go złota, tarcze natomiast ze srebra. Można rów-
nież zamówić wersję inkrustowaną diamentami.

Quai de l’Ile. Jedyna w swoim rodzaju kolekcja ze-
garków personalizowanych. Tworzy ją sześć modeli 
wyposażonych w mechanizmy oznaczone pieczę-
cią genewską, widoczne dzięki szkieletowej budo-
wie. Charakterystyczna dla tej serii jest promienista 

tarcza z wyjątkowym datownikiem. Jest to obracają-
ce się koło, umieszczone w środkowej części tarczy.

Overseas. Zegarki z tej serii to zaawansowane 
technicznie, prawdziwe sportowe czasomierze. 
Jest w nich współczesność kojarzona z rozwojem  
i odkryciami. Warto zwrócić uwagę na zastosowa-
ne w zegarku zabezpieczenia antymagnetyczne, 
które gwarantują niezwykłą precyzję wskazywane-
go czasu. Takie modele jak Overseas Chronograph 
to wręcz wymarzone wyposażenie podróżnika lub 
miłośnika sportów ekstremalnych, także ze wzglę-
du na wysoką wodoszczelność. 

1972. Dedykowana kobietom linia, która powstała 
na bazie odważnie asymetrycznego modelu z roku 
1972, stąd nazwa kolekcji. Kobiece zegarki wcho-
dzące w skład linii uosabiają wyrafinowane połą-
czenie elegancji i śmiałości.

Historiques. Kolekcja ta czaruje elegancją i klasy-
ką, powstała w hołdzie swoim najwybitniejszym 
zegarkowym poprzednikom. Jest tu więc nowa 
wersja modelu Toledo z 1952 roku, który już 50 lat 
temu zwiastował, że przyjdzie moda na duże cy-
ferblaty. Jest też American z 1921 roku, który upa-
miętnia pierwszy model na rynku amerykańskim. 

Métiers d’Art. Linię tworzą najbardziej awangardo-
we i unikatowe modele Vacherona. Należą do niej 
zawrotnie drogie zegarki Kalla, wysadzane dia-

mentami. Na modelu Kalla Duchesse jest ich aż 
841, ponieważ pokrywają całą powierzchnię cza-
somierza. Każdy najdrobniejszy element mecha-
nizmów modeli Kalla jest grawerowany ręcznie. 
Do serii Métiers d’Art rokrocznie dołączają serie 
kunsztownie zdobionych zegarków, będące ma-
łymi arcydziełami nie tylko zegarmistrzowskimi,  
ale także w dziedzinie sztuki zdobniczej. Nowo-
ścią 2013, zaprezentowaną na SIHH 2013, jest 
seria Florilège, w której tarcze zegarków zdobio-
ne są ilustracjami kwiatów, wykonanymi techniką 
emalii malarskiej. Inspiracją przy jej powstawaniu 
były ryciny z XIX-wiecznej „The Temple of Flora” 
Roberta Johna Thorntona.

Vacheron Constantin dla kobiet
Vacheron w roku 2013 składa hołd kobietom. 
Czasomierze zaprezentowane na SIHH 2013  
w Genewie pokazują determinację manufaktury, 
by tworzyć wyjątkowe zegarki dla kobiet – przez 

Overseas Date Automatic 
i Overseas Chronograph 
Automatic

The Métiers d'Art Florilège 
collection 2013

łączenie artystycznego piękna z techniczną do-
skonałością mechanizmów. Trzy główne kolekcje 
Vacheron Constantin oferują teraz własną in-
terpretację czasu przeznaczoną dla płci pięknej.   
W kolekcji Malte znalazł się model z uwodziciel-
skim podkreśleniem zmysłowych linii koperty. 
Kolekcja Patrimony wzbogacona została o zegarki, 
które, wpisując się w charakter kolekcji, są świa-
dectwem najwyższej klasy rzemiosła jubilerów 
manufaktury. I w końcu kolekcja Métiers d'Art, 
gdzie pojawiły się przepiękne zegarki Florilège, 
czerpiące ze starożytnej wiedzy, by skraść kobiece 
serce.
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1. Malte Small Seconds
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 97 290 zł

2. Patrimony Contemporaine 
X81G6987, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 1400, 40-godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 66 300 zł

3. Patrimony Contemporaine 
X85G8413, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
auto matyczny, 40-godzinna rezerwa chodu, kali-
ber 2450, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 104 610 zł

4. Patrimony Contemporaine 
X81R4720, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 36 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 40-godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 85 240 zł

5. Patrimony Traditionnelle 
Small Model
X25G1774, zegarek damski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 30 mm, zdobiona 
diamentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 1202, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 67 590 zł

6. Patrimony Traditionnelle 
Small Model
X25R1775, zegarek damski, koperta z 18K ró-
żowego złota o średnicy 30 mm, zdobiona dia-
mentami, mechanizm kwarcowy, kaliber 1202, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 67 590 zł
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7. Patrimony Traditionnelle
X87G9194, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 38 mm, mechanizm au-
tomatyczny, kaliber 2455, 40-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 91 670 zł

8. Patrimony Traditionnelle 
X82R1777, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 4400 AS, 65-godzin-
na rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 79 210 zł

9. Patrimony Traditionnelle 
Chronograph
X47R1780, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 42 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 1141, 48-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, transparentny dekiel, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 145 270 zł

10. Overseas Date 
X47R4715, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1226, 40-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 150 m. Cena od 117 100 zł

11. Overseas Chronograph 
X49A5593, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
1137, 40-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 150 m. Cena od 86 530 zł

12. Patrimony World Time
X86R4717  
Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób wskazywania czasu w 37 strefach, 
niż rozwiązanie zaproponowane w modelu Patrimony Traditionnelle World 
Time. Tarcza zegarka skonstruowana jest z trzech elementów: szafirowego 
dysku centralnego z efektownym wskazaniem dnia i nocy, metalowej siatki  
z mapą świata według koncepcji Lamberta oraz metalowego pierścienia  
strefowego. Kaliber 2460WT z naciągiem automatycznym i 40-godzinną 
rezerwą chodu wskazuje godzinę, minuty i sekundy. Ten wyjątkowy zegarek 
ma cechy charakterystyczne dla całej kolekcji: elegancki pierścień, przykrę-
cany moletowany dekiel ze szkłem szafirowym i wskazówki Dauphine.  
Mechanizm zamknięto w kopercie z różowego 18K złota o średnicy 42,5 mm, 
wodoszczelnej do głębokości 30 metrów. Całość dopełnia brązowy pasek ze skóry 
aligatora, z zapięciem na klips z 18K różowego złota.  
Cena od 192 430 zł
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1. Lange 1
101.021 
LANGE 1 pozostaje wizytówką manufaktury A. Lange & Söhne 
od czasu swojej premiery w październiku 1994 roku. Czasomierz 
ten uhonorowany został prestiżowymi nagrodami, zyskując świa-
towe 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 kunsztu manufaktury, kwintesencją 
wiedzy i ponadprzeciętnych umiejętności całej dynastii niezwykle 
uzdolnionych zegarmistrzów. Asymetryczna, olśniewająca harmonią 
tarcza jest efektem niestrudzonego dążenia do doskonałości. 
Mechanizm zapewniający trzydniową rezerwę chodu zamknięto 
w kopercie z 18K żółtego złota o średnicy 38,5 mm, która okazale 
prezentuje się na skórzanym pasku w kolorze złotego brązu.
Cena od 116 670 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Saxonia 
215.021, zegarek męski, koperta z 18K 
żółtego złota o średnicy 37 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber L941.1, 45-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 55 550 zł

3. Langematik Perpetual
310.025, zegarek męski, koperta z platyny 
o średnicy 38,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber L922.1, 46-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 331 480 zł

4. Saxonia Automatik 
315.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 37 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber L921.1, 46-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 88 700 zł

5. Little Saxonia 
835.037, zegarek damski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 34 mm, zdobiona brylan-
tami, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
L941.2, 45-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 114 080 zł

6. Grand Lange 1 
117.025, zegarek męski, koperta platynowa 
o średnicy 40,9 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L095.1, 72-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 185 550 zł
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1. Master Calendar
1552520 
Nowy Master Calendar, zaprezentowany przez manufakturę 
Jaeger-LeCoultre, to klasa sama w sobie, dyskretna elegancja, doskonałe 
wzornictwo i funkcjonalność. Zegarek posiada wszelkie atrybuty, które 
odpowiadają za sukces linii Master Control. Współczesna wersja czasomie-
rza, którego pierwowzór powstał w 1945 roku, została wyposażona w złotą ko-
pertę o średnicy 39 mm i legendarny kaliber 866 z automatycznym naciągiem. 
Niebywałym zegarmistrzowskim osiągnięciem jest redukcja grubości zegarka 
do 10,6 mm przy komplikacji pełnego kalendarza. Hierarchia poszczególnych 
funkcji na srebrnej tarczy, zdobionej szlifem słonecznym, jest nad wyraz oczywi-
sta. Oko niemal instynktownie wychwytuje wskazywane przez czasomierz godzinę, 
minuty, poszczególne funkcje kalendarza i wskazania fazy Księżyca. Dekiel wykonany 
z szafirowego szkła pozwala śledzić pracę mechanizmu. Zegarek jest wodoszczelny 
do 50 m i perfekcyjnie leży na nadgarstku, przytrzymywany paskiem ze skóry krokodyla. 
Cena od 84 810 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Master Ultra Thin 
Reserve de Marche
1372520, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber J-LC 938, 43-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 68 450 zł

3. Master Control 
1548420, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 899, 43-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 24 540 zł

4. Grande Reverso Calendar 
3752520, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o wymiarach 48,5 x 29,5 mm, mecha-
nizm nakręcany ręcznie, kaliber J-LC 843,  
45-godzinna rezerwa chodu, datownik, wskaźnik 
dnia i miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 74 710 zł

5. Rendez-Vous Night & Day
3448421, zegarek damski, koperta stalowa o śred-
nicy 34 mm, zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber J-LC 898A, 42-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik dnia i nocy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 52 950 zł

6. Deep Sea Chronograph
2068570, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
J-LC 758, 65-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
sekundnik, wskazania rezerwy chodu, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena od 39 820 zł
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2. Ingenieur Automatic AMG 
Black Series Ceramic 
IW322504, zegarek męski, koperta ceramiczna  
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
80110, 44-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy 
pokryty skórą, wodoszczelność do 120 m.  
Cena od 48 590 zł. Dostępny wkrótce.

3. Aquatimer Chronograph
IW376711, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
44 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 79320, 
44-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 120 m. Cena od 23 800 zł

4. Pilot's Watch  
Spitfire Chronograph
IW387802, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
43 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89365, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, funkcja flyback, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m.  
Cena od 44 070 zł

5. Portuguese Automatic
IW500107, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 51011, 
168-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 53 330 zł

6. Portuguese Tourbillon  
Hand-Wound
IW544705, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber 98900, 54-godzinna rezerwa chodu, sekund-
nik, tourbillon, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. Cena od 220 820 zł

1. Ingenieur Chronograph Racer
IW378507 
Manufaktura IWC Schaffhausen przypieczętowała silną więź  
z motoryzacją, zostając na kolejne trzy lata Oficjalnym Partnerem  
Inżynieryjnym zespołu Mercedes AMG Petronas – stajnią Formuły 1.  
W najnowszej odsłonie kolekcji Ingenieur, będącej uosobieniem  
technicznej doskonałości i nieprzeciętnej wytrzymałości, dominują  
materiały wzięte prosto z bolidów Formuły 1: włókna węglowe, cerami-
ka i tytan. Nowy Ingenieur Chronograph Racer wyposażono w potężną, 
stalową kopertę o średnicy 45 mm. Precyzję pomiaru w ekstremalnych 
warunkach zapewnia automatyczny kaliber 89361 z 68-godzinną rezer-
wą chodu. Oprócz tradycyjnego pomiaru czasu, zmierzy czas okrążeń, 
długości trwania pit-stopów, czy – dzięki tachometrowi – średnią 
prędkość na danym odcinku. Zegarek jest dowodem wspólnej wizji 
inżynierów z IWC i Mercedesa, uparcie przekraczających dotychczaso-
we granice inżynierii mechanicznej i ustanawiających nowe standardy 
precyzyjnej technologii.
Cena od 51 600 zł. Dostępny wkrótce. 1
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1. Captain Winsor Annual 
Calendar Boutique Edition
18.2071.4054/01.C711
Pierwszy chronograf z kolekcji Captain z rocznym kalendarzem, opracowany 
wspólnie z Musée International d’Horlogerie, powraca w swym oryginalnym 
kształcie. Model dostępny będzie wyłącznie w sieci butików Zenith oraz salonach 
Apart. Zegarek w 18K różowym złocie ma białą, matową tarczę, zdobioną cyframi 
arabskimi. Druga wersja z pewnością znajdzie uznanie u wielbicieli białego złota, 
którego piękno zaznaczono srebrną tarczą w odcieniu palladu. Miłośnicy zegar-
kowych komplikacji niewątpliwie docenią wyjątkowość zaproponowanych rozwią-
zań. Unikatowość czasomierza podkreśla umieszczony na deklu okolicznościowy 
grawerunek Captain – Special Edition. Ta przepiękna oprawa skrywa legendarny 
mechanizm El Primero z modułem rocznego kalendarza. Captain Winsor Annu-
al Calendar Boutique Edition niewątpliwie zalicza się do czasomierzy nietuzin-
kowych. Model ten zawdzięcza swój wyjątkowy charakter nie tylko wiarygodności 
mechanizmu, ale i zachwycającej prostocie formy.  
Cena od 74 910 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Stratos Flyback
03.2062.405/07.M2060, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45,5 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 4057B, 50-godzinna rezerwa chodu, chrono-
graf, datownik, sekundnik, funkcja flyback, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 30 570 zł

3. Chronomaster Open 
Sun & Moonphase
03.2160.4047/01.C713, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber El Primero 4047, 50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, wskaźnik 
faz Księżyca, wskaźnik faz Słońca, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 39 180 zł

4. Captain Tourbillon
18.2190.4041/01.C498, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 4041 S, 50-godzinna 
rezerwa chodu, tourbillon, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 214 390 zł

5. Lady Cosmopolitan  
Moonphase
16.1925.692/01.C725, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 37 x 37 mm, zdobiona brylantami, me-
chanizm automatyczny, kaliber Elite 692, 50-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 29 270 zł

6. Espada 
51.2170.4650/01.M2170, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 4650 B, 
50-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodo-
szczelność do 100 m. Cena od 36 160 zł
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2. Ocean 
400/MMAC44RZC.W, zegarek męski, koperta 
z Zalium i 18K różowego złota o średnicy 
44 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
HW 1010-01, alarm, sekundnik, wskaźnik dnia 
i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 241 510 zł

3. Midnight 
450/MA42WL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 42 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber HW 1019 MVT-
-GP3300-03/H1, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 92 340 zł

4. Midnight 
450/MABD42RL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber HW 1018 
MVT-FP2653G.4, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 133 020 zł

5. Ocean 
411/LQ36ZC.WD, zegarek damski, koperta 
z Zalium o średnicy 36 mm, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVT-ETA255441-01/H3, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 58 330 zł

6. Midnight 
450/LQ32WL.W, zegarek damski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 32 mm, tarcza 
zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy, 
kaliber MVT-ETA255441-02/H3, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 60 700 zł

1. Ocean Sport Chronograph
411/MCA44ZC.K
Tworząc czasomierz Ocean Sport Chronograph, projektanci Harry Winston 
osiągnęli szczyt wyszukanego designu i innowacyjności, której ukorono-
waniem jest potężna, 44-milimetrowa koperta. Wykonano ją z niezwykle 
lekkiego, antyalergicznego, a jednocześnie ekstremalnie odpornego stopu 
Zalium. Awangardowy wygląd tego sportowego czasomierza na miarę 
XXI wieku podkreślony został wszechobecną czernią. Sercem zegarka jest 
kaliber HW1018-01 z naciągiem automatycznym. Intrygująca tarcza eks-
ponuje w niezwykły sposób wskazania chronografu i zintegrowany datow-
nik, pozwala zajrzeć do wnętrza odsłaniając kunszt i precyzję wykonania 
czasomierza. Całości sportowego charakteru i dbałości o detale dopełnia 
masywny pierścień i kauczukowy, sygnowany logo marki pasek, pewnie 
przytrzymujący zegarek na nadgarstku.
Cena od 112 580 zł
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1. Sirius
CH 1023 BL
Minimalistyczna a zarazem ponadczasowa odsłona czasomierza 
Chronoswiss Sirius, zainspirowana została najlepszymi tradycjami 
marki. Zegarek wyposażono w ekskluzywny kaliber 111 z naciągiem 
ręcznym, obsługiwanym za pomocą charakterystycznie rzeźbionej 
koronki, będącej znakiem rozpoznawczym marki. Srebrna, niezwykle 
czytelna tarcza prezentuje centralnie wskazania godzin i minut, 
poniżej w idealnej harmonii pracuje mały sekundnik. Wskazania 
subtelnie podkreśla kolor. Tarczę osłania szafirowe szkło z powłoką 
antyrefleksyjną. Idealnie wyprofilowaną stalową kopertę o średnicy 
40 mm na nadgarstku przytrzymuje pasek ze skóry krokodyla. 
Doskonały wybór dla wielbiciela klasycznej elegancji.
Cena od 16 400 zł 

2. Sirius Automatic
CH 2891 R, zegarek męski, koperta z 18K różo-
wego złota o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber C.281, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 47 530 zł

3. Sirius 
CH 1023BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber C.111, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 16 400 zł

4. Sirius 
CH 7541KR, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber C.771, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 75 950 zł

5. Grand Pacific 
CH 2883 B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 16 950 zł

6. Pacific Chronograph 
CH 7583 B BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7750, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 19 110 zł
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2. Colt 44
A7438710/C849/143S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 74 SuperQuartz, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 10 590 zł

3. Chronomat 44
AB011012/B967/375A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43,5 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 01, 70-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, tacho-
metr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 32 330 zł

4. Superocean 44 
C1739112/BA77/437X, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 17, 
40-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 2000 m. Cena od 18 250 zł

5. Chronomat 44 Flying Fish
AB011010/BB08/134S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 01, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 28 630 zł

6. Colt 33
A7738711/BB51/158A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 77 SuperQuartz, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 500 m.
Cena od 10 550 zł

1. chronomat 44 
frecce tricolori
AB01104D/BC62/153S
Dla wszystkich pasjonatów awiacji i akrobacyjnych
pokazów lotniczych Breitling przygotował limitowaną 
do 1000 egzemplarzy edycję zegarka w barwach legendarnej gru-
py akrobacyjnej Frecce Tricolori. Na czarnej tarczy umieszczono 
liczniki w kolorze srebrnym, zaopatrzone w czerwone wskazówki. 
Na godzinie 12-tej widnieje inskrypcja „P.A.N. Frecce Tricolori” 
oraz logo grupy. Na deklu wygrawerowano sylwetki dziesięciu 
odrzutowców Aermacchi, na których swoje pokazy wykonują  
członkowie grupy. Stalowa koperta i pierścień z czarnymi  
cyframi ma matowe wykończenie od góry i polerowane boki.  
Zegarek wyróżnia się wodoszczelnością do 500 m. Koperta chroni 
wysokosprawny mechanizm chronografu Breitling Caliber 01.  
Zegarek dostępny jest z paskiem w różnych wersjach wykonania. 
Cena od 30 570 zł
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12. Transocean 
Chronograph Unitime
AB0510U4/BB62/152A
Wyważona linia nowego Transocean Chronograph Unitime nawiązuje 
do najlepszego wzornictwa klasycznych chronografów z lat 50. 
i 60. ubiegłego wieku. To jednak współczesna interpretacja tej 
stylistyki ostatecznie nadaje całości zdecydowanie nowoczesny 
charakter. Elegancka stalowa koperta utrzymana jest w powściągli-
wym tonie. Doskonale przejrzysta, czytelna tarcza zwraca uwagę 
wyrafinowanymi detalami. Sercem modelu jest unikatowy napęd, 
gwarantujący precyzję i niezawodność pomiaru podczas wie-
logodzinnych podróży w najdalsze zakątki świata. Transocean 
wyposażony został w Caliber 01, mechanizm chronografu 
z naciągiem automatycznym o wybitnych osiągach, opracowany 
i skonstruowany przez Breitling. Mechanizm ten – podobnie 
jak wszystkie inne napędy tej marki – posiada certyfikat 
chronometru. Czasomierz Transocean to prestiż i luksus 
dla każdego miłośnika dalekich podróży.
Cena od 42 490 zł

7. Transocean Day & Date
A4531012/G751/437X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 45, 70-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 18 810 zł

8. Navitimer 01 
RB012012/BA49/743P, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 01,  
70-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, suwak logarytmiczny, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 73 140 zł

9. Chronomat 44
CB011012/B968/436X, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 01,  
70-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 500 m. Cena od 37 240 zł

10. Superocean 
Chronograph M2000
A73310A8/BB72/233X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Breitling 73 SuperQuartz, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 2000 m. Cena od 17 180 zł

11. Galactic 36
A3733012/A717/214X, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 37, datownik, sekund-
nik, tarcza zdobiona brylantami, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 18 340 zł
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2. Capeland 
M0A10063, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber La Joux-Perret 8120, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 14 640 zł

3. Capeland 
M0A10066, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber La Joux-Perret 8120, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 14 640 zł

4. Classima
M0A10038, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber BM11950 / Dubois Dépraz 14950, 
datownik, sekundnik, wskaźnik miesiąca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 18 510 zł

5. Linea 
M0A10115, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 7 100 zł. Dostępny wkrótce.

6. Linea
M0A10036, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty  - 
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 6 840 zł

1. Clifton
M0A10055, M0A10058  
Szwajcarska Maison d’Horlogerie Baume & Mercier 
od początku swego istnienia stawiała jako cel tworzenie 
czasomierzy podbijających serca klientów wysmakowaną 
stylistyką i niezrównaną jakością mechanizmów. Zegarko-
we kreacje Baume & Mercier, skierowane do szerokiego 
grona miłośników sztuki zegarmistrzowskiej, mają dawać 
poczucie luksusu, przy zachowaniu wyważonej, lecz swo-
bodnej elegancji. Premiera kolekcji Clifton potwierdza to 
kolejny raz. Inspiracją do stworzenia męskich zegarków 
z  kolekcji Clifton był historyczny czasomierz z lat 50. 
Clifton Complete Calendar (M0A10055) z naciągiem 
automatycznym, na czytelnej tarczy dumnie prezentuje 
wskazania faz Księżyca i kalendarz. Clifton Automatic 
(M0A10058) w ekskluzywnej 39-mm kopercie z czer-
wonego złota oraz tarczy zdobionej słonecznym szlifem 
przypadnie do gustu miłośnikom klasyki. Kolekcja 
adresowana jest do mężczyzn, którzy elegancję pragną 
harmonijnie łączyć ze sztuką życia.
Ceny (od lewej) 18 080 zł oraz 23 680 zł. 
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1. Excellence
80231AA01.BDC51
Kolekcja Excellence, utrzymana w duchu Haute Horlogerie, zaprezen-
towana została przez markę Louis Erard. Biała tarcza, wyraźne indeksy 
godzinowe i rzymskie cyfry są oczywistym nawiązaniem do filozofii marki, 
dla której najważniejsza jest stylistyka nieskrępowana trendami mody. 
Zaprezentowany zegarek jest przykładem pozbawionego pretensjonalności 
luksusu oferowanego za rozsądną cenę, czego nie sposób nie docenić. 
Nowa propozycja marki to czasomierz z automatycznym naciągiem, o wie-
lu praktycznych funkcjach, jak datownik, kalendarz, wskaźnik faz Księżyca, 
czy wskaźnik 24-godzinny. Czasomierz oprawiono w stalową kopertę 
z szafirowym szkłem, którą przytrzymuje na nadgarstku skórzany pasek.
Cena od 9 900 zł

2. 1931 
47217AA11.BDC80, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber ETA Peseux 7001, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 600 zł

3. Heritage 
69101AA02.BDC82, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 2 600 zł

4. Heritage 
69257AA23.BDC36, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 2 500 zł

5. Romance 
11810AA01.BMA24, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 30 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 705, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 950 zł

6. Romance 
11810PR04.BRCB7, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm w kolorze złota, me-
chanizm kwarcowy, kaliber Ronda 705, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 1 800 zł
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2. Class 1 
10020 3 NBU, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 4 830 zł

3. Class 1
10017 3 AIN2, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 3 990 zł

4. Class 1 
01114 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm automatycz-
ny, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 500 m. Cena od 10 080 zł

5. WRC Classic
70170 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 1 820 zł

6. WRC 
01112 3 BUIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 10 710 zł

1. X-Treme Pilot III 
Limited Edition
10303 TIN NIN, zegarek męski, koperta tytanowa o średnicy 
45 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber Edox 10/Ronda 5040.B, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 7 320 zł
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7. Grand Ocean
83006 357BRR BRIR, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto-
matyczny, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 9 010 zł

8. Grand Ocean
10022 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 250 m. Cena od 7 320 zł

9. Grand Ocean
01113 357N NIN, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm automatycz-
ny, chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 14 330 zł

10. Les Vauberts 
10408 37JG GID, zegarek męski, koperta sta-
lowa w kolorze żółtego złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 270 zł

11. Les Vauberts 
10409 3N NBN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 3 290 zł

12. Les Vauberts 
10010 37N NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 3 220 zł

13. Les Vauberts 
70172 37JA AID, zegarek męski, koperta stalo-
wa w kolorze żółtego złota o średnicy 39 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 400 zł

14. Les Vauberts 
91001 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 7 470 zł
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1. Premiere
704GQ07-SS31I-LB-K1, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
44 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 5040.F, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, w zestawie dodatkowo 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 490 zł

2. Premiere 
704GQ07-SS11I-SS-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 5040.F, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, w zestawie dodatkowo 
skórzany pasek, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 490 zł

3. Premiere
704GQ07-SS21I-CB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 5040.F, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany o fakturze włókna węglo-
wego, w zestawie dodatkowo bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 3 490 zł

4. Premiere 
505GQ06-SS11A-SS-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 5030.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, w zestawie 
dodatkowo pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 2 890 zł

5. Premiere
505GQ06-SB11A-CB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 5030.D, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany o fakturze 
włókna węglowego, w zestawie dodatkowo pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 890 zł. Dostępny wkrótce.
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Albert Riele
Jest rok 1881. W Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa –  powstaje  
tradycyjna manufaktura zegarkowa pod szyldem R. Albert Riele. 
Blisko 150 lat później, markę Albert Riele kupują właściciele Apart, 
by w XXI wieku nadać jej należną świetność. Albert Riele to teraz 
marka nowoczesna, z całą plejadą wyśmienitych czasomierzy, oczy-
wiście Swiss Made. Albert Riele – historia zaczyna się dzisiaj.
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6. Premiere 
302GQ05-SS23I-LB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 7004.N, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafi-
rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, w zestawie 
dodatkowo bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 490 zł 

7. Premiere 
201GQ02-SS13I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 715, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 090 zł

8. Concerto
207GQ10-SP11I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 6004.D, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 790 zł

9. Premiere 
201GQ02-SS23I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 715, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 090 zł

10. Concerto 
206GQ02-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 715, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 490 zł

11. Gala 
208LQ11-SY33I-SY, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o średnicy  
35 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber  
Ronda 705, datownik, sekundnik, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 440 zł. Dostępny wkrótce.

12. Concerto 
206GQ02-SP22I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 715, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 640 zł

13. Gala 
010LQ08-SS11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 39 x 21 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 762, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa z elementa-
mi w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 340 zł. Dostępny wkrótce.

14. Gala 
009LQ08-SS11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 35 x 23 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 762, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa z elementa-
mi w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 140 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Sport Diver Limited 
A038.G142-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, bransoleta tytanowa, w zestawie 
dodatkowo pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 1 090 zł

3. Sport 
A038.G159, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 790 zł

4. Sport 
A038.G158 , zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 790 zł 

5. Sport
A037.G157, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 960 zł

6. Sport
A037.G156, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 960 zł

1

1. Aztorin Sport 
Diver Limited
A038.G141-K1, zegarek męski, koperta tytanowa o średnicy 45 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta tytanowa, w zestawie dodatkowo kauczukowy pasek, 
wodoszczelność do 200 m.
Cena od 1 090 zł 

S P O R T  
C O L L E C T I O N  

L I M I T E D  
L I N E
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7. Sport Chrono Limited
A037.G139-K1, zegarek męski, koperta tytano-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
tytanowa, w zestawie dodatkowo pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 260 zł

8. Classic 
A041.G162, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 540 zł

9. Classic
A041.G166, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 590 zł

10. Classic 
A041.G163, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 540 zł

11. Casual 
A042.G167, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 830 zł

12. Casual
A043.G173, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransole-
ta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 590 zł

13. Casual 
A042.G170, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 810 zł

14. Casual 
A043.G174, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mecha-
nizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 690 zł

15. Casual
A043.G177, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mecha-
nizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 690 zł
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1. Sports
1-1756B, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 48 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, w zestawie dodatkowo 
pasek parciany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

2. UEFA Champions League
U-37E, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 630 zł

3. UEFA Champions League
U-37B, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 630 zł

4. UEFA Champions League
U-38C, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 630 zł

5. Sports 
1-1756A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tacho-
metr, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, w zestawie dodatkowo pasek 
parciany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 990 zł 

6. Sports
1-1756E, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tacho-
metr, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, w zestawie dodatkowo pasek 
parciany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 190 zł

42 3
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7. Sports
1-1758A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 35 mm, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

8. Sports
1-1696A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 780 zł

9. Sports 
1-1542D, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 830 zł

10. Sports 
1-1709F, zegarek typu unisex, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

11. Sports 
1-1622G, zegarek typu unisex, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 440 zł

12. Sports
1-1726B, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 50 mm, mechanizm 
kwarcowy, LCD, wielofunkcyjny stoper, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 100 m. 
Cena od 730 zł

13. La Passion
1-1633E, zegarek damski, koperta sta-
lowa w kolorze złota o średnicy 30 mm, 
zdobiona kamieniami Swarovskiego, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m.
Cena od 630 zł

14. La Passion
1-1571H, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 37 mm, zdobiona 
kamieniami Swarovskiego, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł
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1. Finesse
E069-L237, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 380 zł

1

2. Finesse
E069-L263, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 380 zł

3. Finesse
E069-L238, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 420 zł

4. Finesse
E069-L262, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 380 zł

5. Finesse
E068-L227, zegarek damski, koperta tytanowa 
o wymiarach 26 x 26 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek satynowy, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 320 zł. 
Dostępny wkrótce.

6. Finesse
E068-L228, zegarek damski, koperta 
tytanowa o wymiarach 26 x 26 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 320 zł. Dostępny wkrótce.
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7. Enjoy
E066-L211, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
bransoleta stalowa, szkło mineralne, wodo-
szczelność do 50 m. Cena od 590 zł

8. Enjoy
E066-L214, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 39 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik 
dnia tygodnia, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, szkło mineralne, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 690 zł

9. Enjoy
E066-L212 , zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaź-
nik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 590 zł

10. Ceramica
E067-L216, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 24 x 24 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, branso-
leta stalowo-ceramiczna, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 690 zł

11. Ceramica
E067-L217, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 24 x 24 mm, zdo-
biona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 790 zł

12. Ceramica
E067-L215, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 24 x 24 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, branso-
leta stalowo-ceramiczna, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 690 zł

13. Beauty 
E065-L208, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 30 x 33 mm, mechanizm kwar-
cowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

14. Beauty
E065-L209, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 30 x 33 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 520 zł

15. Beauty
E065-L210, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 30 x 33 mm, mechanizm kwar-
cowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

9

7

15

13

11

10

14

8

12

191www.apart.pl



1. AM:PM
PD101-G003, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 590 zł

2. AM:PM 
PD106-U038, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 390 zł

3. AM:PM 
PD106-U039, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

4. AM:PM
PD106-U040, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

5. AM:PM 
PD103-U021, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł 

6. AM:PM
PD103-U023, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 390 zł

7. AM:PM
PD104-L027, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

8. AM:PM
PD104-L028, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

42

5

3

6

1

192 Apart  Lato  2013



9. AM:PM
PD104-L029, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

10. AM:PM
PD102-G016, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 46 x 35 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 320 zł

11. AM:PM
PD102-L011, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwar-
cowy, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 290 zł

12. AM:PM
PD102-L015, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwar-
cowy, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 410 zł

13. AM:PM
PD105-L036, zegarek damski, koperta sta-
lowa o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 320 zł

14. AM:PM
PD105-L033, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 37 x 22 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 360 zł

15. AM:PM
PD105-L035, zegarek damski, koperta sta-
lowa o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 370 zł
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Biżuteria Męska

Naszyjnik
wzór 183.104, złoto pr. 750, 
kauczuk, powłoka PVD.
Cena od 4 690 zł

Bransoleta
wzór 183.114, 
brylant – 0,02 ct, 
złoto pr. 750, 
stal szlachetna 
z powłoką PVD.
Cena od 3 290 zł

Spinki 
Do Mankietów
wzór 183.128, 
brylanty 4 szt. – 0,08 ct, 
stal szlachetna, ceramika.
Cena od 1 990 zł

Spinki 
Do Mankietów
wzór 183.100, 
brylanty 2 szt. – 0,04 ct, 
stal szlachetna, ceramika.
Cena od 1 590 zł

Spinki 
Do Mankietów
wzór 183.102, 
brylanty 2 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 750, stal 
szlachetna, ceramika.
Cena od 2 890 zł

Bransoleta
wzór 183.129, 
brylant – 0,01 ct, 
złoto pr. 750, stal 
szlachetna, ceramika.
Cena od 2 990 zł

Bransoleta
wzór 183.113, 
brylant – 0,02 ct, 
złoto pr. 750, 
stal szlachetna 
z powłoką PVD.
Cena od 2 790 zł

Uznana włoska  
marka biżuterii męskiej,  

łącząca najlepsze  
tradycje jubilerskiego  

rzemiosła z nowatorskim,  
technicznym  
designem.
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zapraszamy   
    do esklepu  
apart  www.apart.pl

miles & more w salonach i esklepie apart Serdecznie zapraszamy do salonów i eSklepu Apart  

wszystkich uczestników programu Miles & More!  

W Apart za każde wydane 5 zł do konta Miles & More  

zostanie doliczona jedna mila.

odwiedź esklep i poczuj się jak w salonie apart – o dowolnej 
porze i bez wychodzenia z domu! w esklepie apart czeka  
imponująca ilość wzorów biżuterii oraz modeli zegarków, 
wszystkie z możliwością wygodnego i szybkiego zakupu,  
płatnego z góry lub przy odbiorze paczki z rąk kuriera. 

nowa promocyjna oferta  
obrączek dostępnych wyłącz-
nie w esklepie! bardzo atrak-
cyjne złote wzory w cenach 

niższych aż o 25%.

przy zakupie online rozpozna-
my i uwzględnimy twój rabat  
z karty apart diamond club.

na życzenie zawieszka 
charms ozdobiona zostanie 
grawerunkiem o dowolnej 

treści. charmsy personalizo-
wane dostępne są wyłącznie 

w esklepie.

w esklepie dokonasz zakupu  
z opcją „upominek”,  

co znaczy, że obdarowana 
przez ciebie osoba otrzyma 

wyłącznie prezent wraz  
z opcjonalnym liścikiem,  

dowód zakupu wraz z ceną 
trafi natomiast pod dowolny 

inny adres – osobną przesyłką  
i nieodpłatnie.

w esklepie apart wykorzy-
stujemy certyfikat extended 

Validation ssl, gwarantujący 
najwyższe bezpieczeństwo 
zakupów online. powszech-

nie wykorzystuje się go  
w bankowości elektronicznej, 

gdzie zaufanie to kwestia 
priorytetowa. w sklepach 

internetowych spotykany jest 
niezwykle rzadko.

25%

piękne
opakowanie 

gratis

charmsy z opcją 
grawerunku

dostawa 
gratis
od 75 zł

48 godzin 
czas realizacji
dla większości

produktów

promocja 
obrączek

30 dni
na zwrot 

zamówienia

opcja
upominek

extended
validation 

SSL

apart 
diamond

club

eSklep
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