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I RON by QПШ na sezon zima 2014/15 to 
szósta kolekcja w dorobku Roberta Kupisza. 
Przewaga czerni, skór, kombinezony oraz 
ciężkie obuwie to tylko niektóre elementy 

subkultury Harleyowców, która tym razem zainspi-
rowała projektanta. W motocyklową stylistykę ideal-
nie wpisały się zegarki marek Elixa i Aztorin, towa-
rzyszące na wybiegu damskim i męskim sylwetkom 
kolekcji Kupisza. Kobieta Roberta na tym pokazie 
miała styl rock’n’roll. Projektant proponuje sukien-
ki na co dzień, które, odpowiednio wystylizowane, 
świetnie spełnią rolę wieczorowych. Inne propozy-
cje to robocze kombinezony i wojskowe koszule, ale 
wykonane z przezroczystych tkanin, dzięki czemu są 
odważne i seksowne. Sylwetki męskie nawiązują do 
stylu mody garażowej – znajdziemy tu bojówki, 
skóry, kombinezony, spodnie z dużą ilością kieszeni  
i zamków, podkreślające męskość i fizyczną siłę.

 więcej informacji na www.apart.pl

P okaz mody Łukasza Jemioła na wiosnę/
lato 2014 okrzyknięto alegorią kobie-
cości. Premiera kolekcji przyciągnęła 
tłumy, wszystkie gwiazdy wypowiadały 

się o niej z zachwytem: „Łukasz ma nieprawdopo-
dobną energię i otwartość. Jest światowy i proponu-
je to w swoich stylizacjach. Kobiety w jego wizji są 
bardzo na luzie” – skomentowała Edyta Olszówka.  

Wydarzenia

„Przyjaźnię się z Łukaszem i  uważam, że jest cu-
downym człowiekiem, a co najważniejsze, miesz-
czę się w jego sukienkach w rozmiarze S!” – dodała 
Daria Widawska. Sylwia Gliwa podsumowała, że 
gdyby mogła, zabrałaby do domu wszystkie projekty 
z kolekcji! Istotny udział w pokazie miała oczywi-
ście biżuteria od Apart.

 więcej informacji na www.apart.pl

Robert Kupisz 
i Helena Palej 
(Apart)

Po lewej : 
Anja Rubik, 
która na kilka 
dni przyjechała 
do Polski

Autor kolekcji 
Łukasz Jemioł 

z Agnieszką 
Ścibior, red. 

naczelną 
„Viva! Moda” 

Jemioł z biżuterią Apart IRON by QПШ  
z zegarkami Aztorin i Elixa
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Gwiazdy, tłumy gości, świecący lasero-
wym wzrokiem czarny kot i przebój z lat 
80.: piosenka „Siedem życzeń” w wyko-
naniu Wandy Kwietniewskiej z zespołu 

Wanda i Banda – taka była oprawa urodzinowego 
pokazu projektantów Paprocki&Brzozowski, którzy 
zaprezentowali nową kolekcję wiosna/lato 2014  
– pełną kolorów i biżuterii Apart. Do lekkich 
i zwiewnych strojów na lato, inspirowanych luksu-
sem lat 80. i 90., projektanci dobrali całe mnóstwo 
złotych i srebrnych bransolet, naszyjników, łańcusz-
ków, kolczyków, pierścionków, jak również obrączek 
z kolekcji Apart, Elixa i Athomie.
Podczas urodzin P&B, połączonych z pokazem, 
zwiewne, kobiece suknie przeplatały się z luźnymi, 
casualowymi T-shirtami i bluzami z nadrukami ko-
tów albo liczb 7 i 13. Nie zabrakło też kilku męskich 
sylwetek.
Projekty duetu Paprocki&Brzozowski cieszą się 
zasłużonym, wciąż rosnącym uznaniem. Nową 
kolekcją Marcin i Mariusz znów udowodnili, że 
ich wysoka reputacja jest jak najbardziej uzasad-
niona. Po raz kolejny pokazali, jak mistrzowsko 
łączyć modę wybiegową z ambitniejszym casu-
alem. I zrobili to w swoim, rozpoznawalnym sty-
lu. Wśród entuzjastów twórczości projektantów 
znaleźć można wiele gwiazd.

ApArt nA 13.     
urodzinAch  
pAprocki 
&Brzozowski

Wydarzenia

„Jestem zachwycona tą inspiracją, uwielbiam koty! 
Moi rodzice mają czarnego kota, Kajetana, i z pew-
nością kupię sobie T-shirt z czarnym kotem, który 
widziałam na wybiegu” – powiedziała Julia Kamiń-
ska. „Sama jestem spod trzynastki, jest to z pewno-
ścią nietuzinkowa liczba. Życzę chłopakom nowych, 
ciekawych pomysłów i ponadczasowych projektów” 
– dodała Joanna Moro. 

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski są absol-
wentami Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi i od lat ubierają największe 
polskie gwiazdy. Ostatnio duet zaprojektował kre-
acje dla Miss Polonia Pauliny Krupińskiej na finał 
konkursu Miss Universe 2013. Życzymy projektan-
tom kolejnych pełnych sukcesów trzynastek!

 więcej informacji na www.apart.pl

Marcin Paprocki  
i Mariusz Brzozowski 
dumni i zadowoleni  
po pokazie

Modelka w kreacji 
P&B, z naszyjnikiem 
Athomie od Apart

Do lekkich i zwiewnych strojów  
na lato, inspirowanych luksusem lat  
80. i 90., projektanci dobrali całe  

mnóstwo złotych i srebrnych  
bransolet, naszyjników, łańcuszków,  

kolczyków, pierścionków, a nawet  
obrączek z kolekcji Apart,  

Elixa i Athomie.
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Perły od Apart lśnią  
na dłoni modelki

Wydarzenia

„All about Eve, czyli wszystko o Ewie to wszystko  
o kobiecie i dla wszystkich kobiet. Natchnieniem 
do stworzenia najnowszej kolekcji była, jak zawsze, 
kobieta, jej różnorodna natura i wielobarwny styl”  
– mówi o swojej kolekcji Teresa Rosati. Projektantka 
do swych niezwykle stylowych, wieczorowych sukni 
dobrała perłową biżuterię Apart. Już na jubileuszo-
wym pokazie Apart perły wpadły jej w oko i zapo-
wiedziała, że wykorzysta je również u siebie na wy-
biegu. Perły Apart w niezwykłej, pełnej glamouru 
oprawie pokazu Rosati nabrały wyjątkowego blasku!
Inspiracją dla projektantki była moda lat 50. i 60., 
czyli szerokie spódnice, podkreślona talia, mister-
nie zdobione koronki, połączenie bieli z czernią, 
tiule. Publiczność podziwiała charakterystyczne 
długie suknie, tzw. „syreny”, gorsety, lśniące ka-
mienie i cekiny oraz odkryte plecy. Nazwa kolekcji 
nosi tytuł oscarowego (zdobył aż 6 statuetek) filmu  
z 1950 r. Josepha L. Mankiewicza pt. „All About Eve”  
z Bette Davis i Marilyn Monroe. Ich styl także za-
inspirował projektantkę. Urzekający nastrój, magia 
kina i teatru, zachwyt i czarująca aura wypełniły wnę-
trza Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w War-
szawie. „Kobieta to fascynujący temat dla mojej 
żony, właściwie wszystkie jej kolekcje poświęcone są 
kobiecości. Tytułowa Ewa występuje jako jej symbol, 

esencja – zjawiskowo piękna, naturalna i kusząca. 
Przygotowując tę kolekcję, odbyliśmy wie-
le rozmów o wyjątkowych kobietach  
i o niezgłębionej naturze kobie-
ty” – przyznał Dariusz Rosati.
Prezydentowa Jolanta Kwa-
śniewska z błyskiem  
w oku śledziła każdą 
kreację na wybiegu: 
„Jej kobieta zachwyca 
mnie od lat. Teresa 
Rosati potrafi pod-
kreślić kształt ciała 
kobiety, uchylić rąbka 
tajemnicy, naprawdę 
zjawiskowe są jej suk-
nie! Wielokrotnie ubierała 
mnie na różne okazje, nosi 
się te rzeczy doskonale. Pozo-
stają w idealnym stanie nawet po 
długiej podróży. To, co ogromnie cenię 
w kreacjach Teresy Rosati to fenomenalna jakość. 
Uwielbiam jedwab, to najbardziej pożądany przez 
kobiety materiał”.

 więcej informacji na www.apart.pl

Na pokazie kolekcji MMC 
pojawiła się blogerka  

i piosenkarka Margaret. 
Do stroju MMC założyła 

naszyjnik Elixa

ElixA nA  
wybiEgu  
kolEkcJi 

MMc
MMC studio to marka tworzona przez Ilonę Majer i Rafała Michalaka. Znana 
jest od lat w kręgach miłośników mody, a teraz, dzięki pierwszemu w historii 
MMC pokazowi, odważnie wkracza do grona niezależnych polskich projek-
tantów. Duet MMC zaprezentował kolekcję na jesień-zimę 2014/15, do której 
dobrano biżuterię Elixa, przede wszystkim bransolety, kolczyki i pierścionki. 
Pokaz odbył się w warszawskim Muzeum Etnograficznym, a głównym elemen-
tem scenografii stały się specjalnie przywiezione na tę okazję i po raz pierwszy 
w naszym kraju prezentowane instalacje Oskara Zięty.
Duet MMC studio zderza w tej kolekcji minimalizm mody lat 90. z rockowym 
dandysem w stylu Davida Bowie. Pojawiające się odcienie granatu, biel i zło-
to mają za zadanie podkreślić jedynie oszczędność palety barw i uwydatnić 
wszechobecną czerń. Wszystko po to, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę na 
kunszt kroju i konstrukcji, podkreślić cięcia i detale. Sylwetka MMC Pre Fall 
14/15 jest wydłużona, linia talii i bioder została celowo obniżona, a ramiona 
uległy wzmocnieniu. Mimo tych 
zabiegów, MMC utrzymało cha-
rakterystyczną dla siebie lekkość 
i swobodny charakter całości.
„Duet MMC jest dla mnie zawsze 
zaskakująco nieefekciarski, co bar-
dzo doceniam. Serwują za to dobrą 
jakość, oryginalność. Nigdy mnie 
w tej kwestii nie zawodzą” – podsu-
mowała pokaz Katarzyna Herman.

 więcej informacji na www.apart.pl

Teresa Rosati  
     Stylowo z biżuterią     
  Apart!
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13 
urodziny  
ViVa! Moda 
Magazyn „Viva! Moda” świętował swoje 13 urodziny 
w gronie niezwykle modnym. Redaktor naczelna 
Agnieszka Ścibior zaprosiła projektantów mody, 
m.in. duet P&B, Macieja Zienia czy MMC, do 
przygotowania specjalnego etui na magazyn „Viva! 
Moda”. Powstały oryginalne i zabawne projekty, któ-
re stały się kreatywną urodzinową niespodzianką 
i pamiątką dla gości. Podczas wieczoru premierę 
miało również wydanie „Viva! Moda” z ekscentrycz-
ną Lily McMenamy na okładce. Partnerem wydarze-
nia był oczywiście Apart. 5 

edycja ViVa! 
Photo awards
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej utalen-
towanych fotografujących, którzy dzięki wygranej 
otrzymują szansę na promocję i rozwój. Tegorocz-
ne Grand Prix konkursu wygrał Paweł Frenczak, za 
fotografię komórką „W stronę słońca”. Zwycięzcę 
wyłoniło jury pod przewodnictwem fotokompozyto-
ra Ryszarda Horowitza. Marka Apart, od lat wspie-
rająca przedsięwzięcie, tym razem pojawiła się ze 
swoimi szwajcarskimi zegarkami Albert Riele. Jak 
zawsze, w pracowniach Apart powstały oryginalne 
statuetki dla laureatów konkursu.

11 
edycja ViVa!  
najPiękniejsi
Najpiękniejsi 2013 wybrani! Redaktor naczelna 
„Vivy!”, Katarzyna Przybyszewska, wręczyła dwie 
wyjątkowe statuetki wykonane i ufundowane przez 
firmę Apart dla Najpiękniejszych 2013. Zostali nimi 
Anna Przybylska oraz Piotr Adamczyk. Plebiscyt od 
trzech lat połączony jest z akcją charytatywną „I Ty 
możesz sięgnąć gwiazd”, wspierającą utalentowa-
nych najmłodszych. Dzięki temu ceremonia wrę-
czenia statuetek Najpiękniejszym, stała się także 
wieczorem zdolnych dzieci!

Wydarzenia Wydarzenia

ApArt   & ViVA! 

Odpowiedź  
projektantów 

mody na zada
nie: przygotuj 
etui na jubile

uszowe wydanie 
magazynu

Agnieszka 
Ścibior, redaktor 
naczelna „Viva! 
Moda” z Jerzym 

Antkowiakiem

Paweł Frenczak, zdobywca 
Grand Prix, ze statuetką wyko
naną przez Apart

Michał Stawecki 
(Apart), Katarzyna 
Przybyszewska 
(„Viva!”), Maciej 
Zień

Ceremonię 
wręczenia nagród 
laureatom uświet
niła m.in. Justyna 
Steczkowska,  
oczywiście w biżu
terii od Apart

Statuetka dla Najpiękniej
szych magazynu „Viva!”,
zaprojektowana i wykona
na przez Apart

Piotr Adamczyk ze 
statuetkami – swoją i Anny 
Przybylskiej

Jedna ze statuetek 
dla laureatów, które 
powstają w pracow

niach Apart
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Statuetki od Apart  
z rzeźbioną w srebrze różą  
tradycyjnie uhonorowały  

laureatów 11. edycji plebiscytu 
Róże gali, który, jako jeden  
z najstarszych plebiscytów  

w Polsce, jest głównym  
i najbardziej prestiżowym  

przedsięwzięciem  
dwu tygodnika „gala”. 

Róże gali po raz jedenasty!

W warszawskim Pałacyku Sobańskich, ogłoszo-
no zwycięzców X edycji plebiscytu Złoty Nos Pani 
2013, w którym nagradzane są najpiękniejsze za-
pachy. Marka Apart co rok partneruje wydarze-
niu, a na szczególną uwagę zasługuje oryginalna 
i piękna sesja zdjęciowa w magazynie „Pani”, 
w której ekskluzywne flakony perfum ozdabia 
biżuteria Apart. Premierowe zapachy perfum,  
które przez cały rok prezentowane były na ła-
mach magazynu, oceniało jury w składzie: Mał-
gorzata Domagalik, Aleksandra Justa, Małgorza-
ta Rozenek, Łukasz Nowicki, Andrzej Piaseczny. 
„Co roku powtarzam słowa Coco Chanel, że 
perfumy są najpiękniejszą formą wspomnień 
– o człowieku, zdarzeniu, momencie” – powie-
działa Małgorzata Domagalik, redaktor naczelna 
„Pani”, która prowadziła uroczystość wręczenia 
Złotych Nosów.

 więcej informacji na www.apart.pl

APARt i Złoty 
NoS PANi

ApArT SpONSOrEM  
TELEkAMEr 2014

K andydatów do plebiscytu zgłasza redakcja, a zwy-
cięzców wybierają czytelnicy pisma i  członkowie 
kapituły. Wyjątkowe statuetki od Apart otrzymali:  
Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz za 

role w obrazie „Wałęsa”, Krystyna Janda za rolę w monodramie  
„Danuta W.”, Maryla Rodowicz za wydanie pełnej kolekcji  
swoich płyt z okazji 45-lecia działalności scenicznej, Beata  
Pawlikowska za serię książek „W dżungli podświadomości”,  
Maciej Musiał za główną rolę w filmie „Mój biegun” i  de-
biut w  roli prowadzącego program „The Voice of Poland”  
oraz Agata Młynarska za spektakularny powrót do telewizji z no-
wym programem na żywo. Nagrody specjalne zostały przyznane 
Ewie Błaszczyk za działalność charytatywną i stworzenie kliniki 
„Budzik” oraz T-Mobile Fashion za nowatorski projekt modowy, 
integrujący czołowych polskich projektantów mody.

 więcej informacji na www.apart.pl

Znamienite 
grono laureatów 
Róż Gali ze 
statuetkami 
projektu i wyko
nania Apart

Od lewej: Omenaa Mensah, 
Justyna Steczkowska

Najlepszy juror telewizyjny  
Telekamer 2014  

– Agnieszka Chylińska 

Wydarzenia

Apart już tradycyjnie został sponsorem statuetek 
Telekamer 2014. Laureaci niezmiennie wyła-
niani są w drodze głosowania czytelników „Tele 
Tygodnia”. To oni zadecydowali, że statuetki dla 
najlepszej aktorki i najlepszego aktora odebrali 
Kamilla Baar oraz Marek Bukowski, czyli lekarze 
z serialu „Na dobre i na złe”.
W kategorii serial triumfował, tak jak rok temu, 
„Czas honoru”. Telekamery w kategoriach indy-
widualnych odebrali: Tadeusz Sznuk (osobowość 
TV), Przemysław Babiarz (komentator sporto-
wy), Agnieszka Cegielska (prezenter pogody), 
Agnieszka Chylińska (juror). W kategorii pre-
zenter informacji nagroda przypadła w udziale 
zmarłemu w ubiegłym roku, wybitnemu dzien-
nikarzowi Andrzejowi Turskiemu. Ponadto An-
drzej Turski został uhonorowany specjalną Pla-
tynową Telekamerą. Obie statuetki w imieniu 

ojca odebrała Urszula Chincz. W plebiscycie wy-
różniono też: program rozrywkowy „The Voice  
of Poland”, serial paradokumentalny „W11” oraz 
kanały tematyczne – HBO, ID, Polsat Sport, Mi-
niMini, TVN Style, TV Puls. Honory gospodyni 
wieczoru pełniła redaktor naczelna „Tele Tygo-
dnia” Katarzyna Madey.

 więcej informacji na www.apart.pl
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F irma Apart po raz kolejny ufundowała 
oryginalne statuetki-gwiazdy, by uhono-
rować zajmujące się dobroczynnością 
osoby publiczne. Ich wręczenie odbyło 

się na Balu Gwiazd Dobroczynności, organizowanym 
przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz magazyn 
„Show”. Statuetki-gwiazdy odebrali w tym roku Hali-
na Benedyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Na-
talia Kukulska i Bohdan Smoleń. Po raz drugi gwiazd 
sięgnęła za działalność charytatywną w rodzinnym 
Malborku Agnieszka Cegielska. Nagroda specjalna 
magazynu „Show” powędrowała w ręce Małgorzaty 
Sochy, a Magdalena Różczka, która przekazała na cele 
charytatywne m.in. zegarki Elixa z wygrawerowanym 
swoim nazwiskiem, została wyróżniona honorową 
Gwiazdą Dobroczynności. Galę poprowadziły trzy 
gwiazdy trzech wiodących stacji telewizyjnych: Anna 
Popek, Dorota Gardias oraz Agnieszka Popielewicz.

Po raz czwarty Apart miał przyjemność wręczenia nagród jako part-
ner tego jedynego w swoim rodzaju plebiscytu, organizowanego przez  
onet.pl. Tym razem Apart nagrodził Agnieszkę Adamczyk, za jej blog  
Podszewka.com. Agnieszka prowadzi go już od 2008 roku, jest pełna  
energii i zapału, a także świetnie łączy trendy z własnym  osobistym stylem.  
Jej odwieczny dylemat: ubrać się po swojemu i iść pod prąd czy wziąć 
pod uwagę okoliczności? Najczęściej wybiera pierwszą opcję. Nie przepa-
da za standardowymi połączeniami i maniakalnie zakłada rzeczy, które 
często nie pasują do całości. Za oryginalność i umiejętność łączenia stylu 
– serdeczne gratulacje! 

gwiazdy  
dobroczynności

Tradycją Balu Gwiazd Dobroczynności jest także auk- 
cja charytatywna, której dochód wspiera Fundusz  
Gwiazd Dobroczynności. W tak zwanej cichej licyta-
cji można było nabyć m.in. filiżankę Donalda Tuska, 
zastawę porcelanową od Anny i Bronisława Komo-
rowskich, zestaw wiecznych piór od Jerzego Buzka 
i Jolanty Kwaśniewskiej, czy też rękawice bokserskie 
Dariusza Michalczewskiego. Gwiazdy Dobroczyn-
ności to największa kampania medialna promująca 
działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt pu-
bliczności mający na celu promocję zaangażowania 
społecznego osób publicznych. To również szansa 
dla organizacji społecznych, które współpracują 
z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i pro-
blemów oraz szukanie partnerów.

Drużynowe Mistrzostwa Europy (DME) 
w Szachach w listopadzie były najwięk-
szą imprezą szachową w Polsce od cza-
su Olimpiady Szachowej, która odbyła 

się w stolicy w 1935 roku. Do startu w zawodach były 
uprawnione kobiece i męskie reprezentacje federa-
cji zrzeszonych w Europejskiej Unii Szachowej.
Tytuł Drużynowego Mistrza Europy kobiet z wyni-
kiem 15 punktów zdobyła Ukraina, a drugie miej-
sce z 14 punktami przypadło Rosjankom. Turniej 
okazał się wielkim sukcesem polskich zespołów ko-
biecych, jeden z nich od początku do końca walczył 
w czołówce i zajął trzecie miejsce z wynikiem 14 
punktów, zdobywając brązowy medal DME. „Dobre 
przygotowanie, zgranie drużyny i wsparcie kibiców 
pomogło nam w osiągnięciu tak dobrego wyniku” 
– oceniła Monika Soćko, liderka polskiej reprezen-
tacji. Ponadto Karina Szczepkowska-Horowska, 
startująca w kategorii indywidualnej, zdobyła medal 
srebrny.

W DME open zatriumfowała drużyna Azerbejdża-
nu z wynikiem 14 punktów. W rozgrywkach mi-
strzostw umiejętnościami popisał się także jeden  
z członków polskiej drużyny męskiej, Mateusz Bar-
tel, zdobywając indywidualny złoty medal.
Prezydent Europejskiej Unii Szachowej (ECU)  
Silvio Danilov podsumował, że były to najlepiej zor-
ganizowane mistrzostwa w historii ECU. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali zegarki Albert Riele, a zawod-
niczki biżuterię Apart.

Wydarzenia

Na górze: Agnieszka  
Cegielska przemawia po  

otrzymaniu statuetki

Po prawej: wyróżnieniem  
uhonorowana została także 

Natalia Kukulska

Po lewej: Magdalena  
Różczka nagrodzona honorową 

Gwiazdą Dobroczynności

Wręczenie  
nagrody 
specjalnej 
ufundowanej 
przez Apart 
na uroczystości 
Blog Roku 2013

Mateusz Bartel, arcymistrz 
szachowy, złoty medalista 
Mistrzostw

bLoG Roku 2013

Albert Riele na 
szachowym Euro 
w Warszawie!

Statuetka dla Gwiazd Dobroczynności, 
projektu i wykonania Apart
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Mam talent! zwycięstwo  
piaskiem malowane
Główną nagrodę od Apart wygrała w tej edycji 
programu „Mam Talent!” Tetiana Galitsyna za 
malowanie piaskiem! 28-letnia Ukrainka, ekono-
mistka z Charkowa, wykonująca animacje przy 
użyciu piasku, zachwyciła polską publiczność ob-
razami nawiązującymi do Świąt Bożego Narodze-
nia. „Malowaniem” piaskiem zajmuje się od 5 lat,  
a zainteresowała się tym będąc w ciąży. Gdy opano-
wała podstawowe techniki, zaczęła tworzyć swoje 
pierwsze, animowane historie. W trójce uczestni-

„Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” powrócił na antenę – tym 
razem w telewizji Polsat. Tańczą m.in. Aneta Zając (ze Stefano Terrazzino), 
Joanna Moro (z Rafałem Maserakiem) czy Klaudia Halejcio. W kolejnych 
odcinkach jedna z tańczących par żegna się z programem, każda z nich 
tradycyjnie otrzymuje upominek od Apart. Biżuteria Apart pojawia się rów-
nież w stylizacjach na parkiecie!

 APART w znAnych  
      i lubiAnych  
             PRogRAMAch  
TElEwizyJnych

Viola Arlak 
opuszcza program. 

Uśmiechnięta, bo 
z upominkiem od 

Apart!

Anja Rubik, ambasadorka Apart, 
prowadząca i jurorka w programie 
„Project Runway”

ków, którzy zdobyli najwięcej głosów widzów, zna-
leźli się, oprócz Tetiany – zespół Tekla Klebetnica 
i Santiago Gil, Rom ze Śląska.

X-Factor
Muzyczne show, w którym poszukiwane są talenty 
wokalne. Uczestników ocenia jury, a zwycięzcy nagry-
wają płyty i zyskują ogromną popularność. „X Factor” 
to formuła, która zadomowiła się już w 16 krajach, 
m.in. w Australii, Hiszpanii, Indiach czy na Islandii. 
Apart w kolejnych edycjach show funduje główną na-
grodę pieniężną.

Project runway
Program daje szansę na wykreowanie własnej 
marki, sławę, prestiż. W drodze na szczyt adeptów 
mody czekają zadania, które sprawdzą nie tylko ich 
wyobraźnię, kreatywność i talent, ale również cha-
rakter. Pod czujnym okiem mentora projektują au-
torskie kreacje, oceniane przez profesjonalne jury. 
W programie jako juror i prowadząca występuje 
ambasadorka Apart, Anja Rubik. Integralną częścią 
kreacji prezentowanych w programie jest oczywi-
ście biżuteria z oferty Apart.

 więcej informacji na www.apart.pl

To już szósty raz, gdy kapituła kon-
kursu Superbrands wyróżnia Apart. 
Znaczy to, że wciąż i niezmiennie 
jesteśmy Supermarką. To prestiżowe, 
istotne i rozpoznawalne wyróżnienie. 
Już możemy się pochwalić, że otrzy-
maliśmy nagrodę, jednak uroczyste 
jej wręczenie jeszcze przed nami.

Podczas 10, jubileuszowej edycji 
Rankingu Najcenniejszych Polskich 
Marek „Rzeczpospolitej” Apart zwy-
ciężył już siódmy raz! Przez dziesięć 
lat aż siedem razy, w kategorii mocy 
marek niespożywczych, na pierw-
szym miejscu znalazł się Apart.

po raz 6Superbrands

po raz 7Doskonałość  
mody

po raz 9Zegarek 
roku

po raz 7Najmocniejsza  
Polska Marka

Tytuł Doskonałość Mody 2013 
magazynu „Twój Styl” już tradycyjnie 
uhonorował Apart, tym razem za 
zegarki Albert Riele. Ta szwajcarska 
marka, która debiutowała za sprawą 
Apart w czerwcu ubiegłego roku, 
wyróżniona została przez jury  
w kategorii Zegarki Ekskluzywne.
Więcej o zegarkach Albert Riele na 
stronie 162.

Wśród czasomierzy nagrodzonych 
w konkursie znalazły się oczywiście 
zegarki z oferty Apart: triumfowała 
marka A. Lange & Sohne, której 
model Grand Complication zwyciężył 
w aż dwóch kategoriach: jako Grand 
Prix Zegarek Roku oraz jako najlep-
szy zegarek z komplikacjami.  
W kategorii zegarek damski zwy-
ciężył model Rendez-Vous Celestial 
marki Jaeger-LeCoultre.

otrzymaliśmy już mnóstwo
nagród i wyróżnień. nie sprawiło  
to jednak, że nadmiernie do nich  

przywykliśmy. wręcz przeciwnie – każde  
kolejne wyróżnienie jest dla nas wielkim  

honorem, a także potwierdzeniem,  
że wciąż pniemy się w górę i nie osiadamy  

na laurach. wszystko dla naszych  
wspaniałych klientów!

„tANiEc  
Z GwiAZdAmi”  
w NowEJ  
odSłoNiE!
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F irma Apart, na zaproszenie PAF i we-
dług projektu Allana Starskiego, wyko-
nała unikatową, ręcznie przygotowa-
ną Odznakę, symbol przynależności 

do Polskiej Akademii Filmowej. Jej posiadaczami 
mogą być wyłącznie członkowie PAF, a do ich grona 
należy kilkuset profesjonalistów branży filmowej.
Uroczyste wręczenie pierwszych egzemplarzy 
Odznaki odbyło się podczas konferencji prasowej 
w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, kiedy to 
otrzymali ją m.in. tacy aktorzy, jak Janusz Gajos, 
Robert Więckiewicz, Dawid Ogrodnik, Agata Ku-
lesza, Agnieszka Grochowska, Marta Nieradkie-
wicz, Anna Nehrebecka, Jowita Budnik, Arkadiusz 
Jakubik. Podczas wieczornej ceremonii rozdania 
Polskich Nagród Filmowych, słynnych Orłów, pre-

Wydarzenia Wydarzenia

zydent PAF Dariusz Jabłoński wręczył ją na scenie 
Teatru Polskiego Senatorom Akademii.
Polskie Nagrody Filmowe – Orły zostały przyznane 
już po raz 16. W tym roku najwięcej statuetek zdo-
były filmy „Ida” (m.in. najlepszy film), „Papusza” 
i „Chce się żyć”. Za najlepszych aktorów głosujący 
uznali Agatę Kuleszę i Dawida Ogrodnika. Uroczy-
stą galę, która odbyła się w Teatrze Polskim w War-
szawie, poprowadził Maciej Stuhr w towarzystwie 
Joanny Kulig, która do kilku scenicznych kreacji 
założyła biżuterię Apart. 
Orły są odpowiednikiem m.in. amerykańskich 
Oscarów czy francuskich Cezarów i przyznawane 
są przez Polską Akademię Filmową. Do tegorocz-
nych nagród kandydowało 46 polskich filmów fa-
bularnych. Orły przyznane zostały w 18 kategoriach 

na podstawie tajnego głosowania kilkuset członków 
PAF. W polskiej branży filmowej są najbardziej ce-
nionym wyróżnieniem, ponieważ wygrana wynika 
z głosowania – oceny kolegów, najlepszych profesjo-
nalistów zrzeszonych w Akademii.

Janusz Gajos prezentuje swoją Odznakę  
– Orła – tuż po jej otrzymaniu.

Agnieszka 
Grochowska 

składa pamiąt
kowy podpis 

na tablicy  
z wizerunkiem 
Odznaki PAF

Allan Starski odbiera swoją Odznakę z rąk Dariusza Jabłońskiego, 
prezydenta PAF, oraz Izabeli Wójcik, dyrektora konkursu

Laureatem Orła  
w kategorii najlepsza 
główna rola męska 
został Dawid Ogrod
nik za rolę w filmie 
„Chce się żyć”.  
Przypomnijmy, że 
ta rola została doce
niona wcześniej na 
festiwalu filmowym 
w Gdyni, a aktor 
otrzymał wówczas  
od Apart zegarek 
Albert Riele

Anna Nehrebecka,  
najlepsza aktorka 
drugiego planu

Ceremonia rozdania  
Orłów, Polskich Nagród 
Filmowych w Teatrze 
Polskim w Warszawie. 
Dariusz Jabłoński, 
prezydent PAF, wręcza 
Odznakę Akademii Sena
torom Akademii: Danucie 
Szaflarskiej, Witoldowi 
Sobocińskiemu, Tadeuszo
wi Chmielewskiemu oraz 
Januszowi Majewskiemu

Projekt Odznaki Polskiej 
Akademii Filmowej wyko
nania Allana Starskiego

Małgorzata Kożuchowska 
na ceremonię wręczenia 
Orłów założyła kolczyki 
Apart z diamentami  
i kwarcami dymnymi

Zjawiskowa Joanna Kulig 
w efektownej kolii Apart. 
Na ten wieczór biżuterię 
Apart wybrało wiele pol
skich gwiazd

Opierając się na szkicach i pomyśle Allana Star-
skiego, w pracowniach Apart powstał projekt ju-
bilerski, stanowiący przygotowanie do produkcji.  
By stworzyć Odznakę najwyższej jakości, wyjątkową 
i pełną jubilerskiej precyzji, Apart zdecydował się 
wykorzystać do produkcji skomplikowaną i kosz-
towną metodę produkcji, wymagającą m.in. wykwa-
lifikowanej, ręcznej pracy artysty grawera. 
Najpierw powstały matryce i wykrojniki. Każda z ma-
tryc została wykonana ręcznie z wysokogatunkowej 
stali przez artystę grawera – potrzeba było dwóch 
tygodni, by je precyzyjnie wyrzeźbić. Następnie ele-
menty Odznaki zostały wytłoczone na prasie o naci-
sku aż 150 ton. Po tzw. wybiciu elementy połączono, 
a następnie całość została pozłocona 24-karatowym 
złotem i wypolerowana. Kolejny etap to nałożenie 
czarnej emalii, która wysycha w piecu o temperaturze 
ok. 150-200°C. Na samym końcu na każdą odznakę 
nałożony został przezroczysty polimer, utwardzany 
promieniami UV. Wszystkie te czynności wykonywa-
ne były ręcznie dla każdej odznaki, każda zatem jest 
nieco inna, indywidualna, unikatowa.

 więcej informacji na www.apart.pl

AllAn StArSki  
i APArt dlA PolSkiej  
AkAdemii Filmowej
n A g r o d y  F i l m o w e  o r ł y
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Wielkie nazwisko świata filmu trafia do świata bi-
żuterii...
A tu Panią zaskoczę, bo ja już kiedyś projektowałem 
biżuterię. To było lata temu, w Londynie, kiedy byłem 
studentem. Najpierw pracowałem na budowie, a póź-
niej dostałem właśnie szansę projektowania biżuterii 
– pierścionków, broszek. To była tak zwana costume 
jewellery – biżuteria wykonana z metali nieszlachet-
nych, po prostu modna i niedroga. Jeśli natomiast 
chodzi o moją ostatnią przygodę z projektowaniem 
biżuterii, to była to Odznaka Polskiej Akademii Filmo-
wej. Zrobiłem to z wielką przyjemnością. Do tej pory 
nosiłem odznakę Amerykańskiej Akademii, a teraz  
z nie mniejszą dumą noszę odznakę naszej. I zachę-
cam wszystkich akademików polskich, żeby ją nosili.

Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz 
Jabłoński, kiedy wpadł na pomysł, żeby zapropono-
wać Panu ten projekt, obawiał się, że będzie bardzo 
trudno Pana namówić. Że Allan Starski, tak wielkie 
nazwisko filmu, z pewnością nie będzie miał na to 
czasu. 
Rzeczywiście, pierwsze podejście było nieśmiałe, 
ale ja zgodziłem się od razu i z przyjemnością. Wię-
cej, kiedy się spotkaliśmy, miałem już przygotowa-
ny pierwszy szkic. Bo, powiem szczerze, już jakiś 
czas temu rozmawialiśmy z moją żoną o tym, że 
w Polsce powinna powstać odznaka analogiczna do 
tej z Amerykańskiej Akademii. I cieszę się, że teraz, 
przy moim skromnym udziale, polska Akademia 
również ma swój emblemat.

Podobno miał Pan ambicję, by nasza odznaka była 
ładniejsza. 
(śmiech) Miałem ambicję, żeby zrobić dobry i pięk-
ny projekt, a później, rzeczywiście, tę odznakę re-
klamowałem, że jest ładniejsza. Odznaka amery-
kańska jest rozpoznawalna na całym świecie, ale 
mam nadzieję, że polska w niczym jej nie ustępuje. 
Czy będzie tak samo rozpoznawalna? Zależy to od 
polskich filmów. 

Słyszałam, że Pana projekt był bardzo przemyślany 
i bardzo precyzyjny. Od początku wiedział Pan, jak 
odznaka ma wyglądać. 
Pierwszy szkic miał już jakiś potencjał, a potem 
go dopracowywałem, doprecyzowywałem. Kolejne 
zmiany, pomysły. Ściśle współpracowałem przy tym 
z grafikami, później z wykonawcami z Apart. Od 
początku miałem pomysł, żeby to była złota spinka 
na tle czarnej emalii. Chodziło mi też o to, żeby ta 
odznaka, poza dobrym designem i dobrym wykona-
niem – co muszę tu przyznać, zostało zrealizowane 
na najwyższym poziomie – była także praktycz-
na. Żeby się nie przekręcała, dobrze się trzymała 
i  przede wszystkim była trwała, nie niszczyła się 
w  użytkowaniu. To takie elementy techniczne, ale 
nie mniej istotne. I w końcu w pracowni Apart po-
wstała idealna forma. Trzeba jednak podkreślić, że 
każdy egzemplarz wykańczany jest ręcznie, z wiel-
ką starannością. Dwa elementy połączone ze sobą 
– skrzydła pokryte 24-karatowym złotem i tło w po-
staci czarnej emalii. Ostateczny model zyskał apro-
batę prezydenta Akademii i tak odznaki trafiły do 
wszystkich członków naszego stowarzyszenia. 

Oficjalne wręczenie odznak senatorom Polskiej 
Akademii Filmowej odbyło się podczas uroczystej 
gali Orły, transmitowanej na antenie TVP2. Otrzy-
mali je wtedy m.in. Witold Sobociński i Danuta  
Szaflarska. Jednak Pana na Gali nie było...
Byłem wtedy w Wiedniu, prowadziłem warsztaty 
mistrzowskie dla młodych filmowców. Nie mogłem 
tego odwołać, bo takie spotkania są ustalane na kil-
kanaście miesięcy wcześniej. 

Najważniejszy dla Pana film w Pańskiej karierze? 
Czy może filmy? Zrobił ich Pan jako scenograf kil-
kadziesiąt.
To akurat nietrudno zobaczyć w moim CV, który 
film był najważniejszy. Ten, za który dostałem Osca-
ra – „Lista Schindlera”. To jest film, który zawsze 

trafia do każdej klasyfikacji najlepszych filmów na 
świecie. Ważne były dla mnie również wszystkie 
filmy z Andrzejem Wajdą. On jest nie tylko do-
skonałym reżyserem, wizjonerem, ale też uzdol-
nionym rysownikiem. Obaj skończyliśmy ASP, ja 
w Warszawie, Andrzej w Krakowie. Praca przy jego 
„Dantonie” otworzyła przede mną Europę, „Lista 
Schindlera” otworzyła mi świat. I, oczywiście, każ-
dy następny film jest dla mnie ważny. Teraz pracuję 
nad kostiumową dużą produkcją „The Cut”.

A czy przez to, że tworzył Pan scenografię do wiel-
kich filmów osadzonych w czasach wojennych  
– „Listy Schindlera” czy też „Pianisty” jest Pan  
w jakiś sposób szufladkowany jako „ten scenograf 
od czasów wojennych”?
W jakimś sensie rzeczywiście uchodzę za specjali-
stę od tego typu scenografii, bo wielokrotnie z suk-
cesem budowałem obozy, ruiny, wnętrza z tamtych 
czasów... Ale myślę, że nie zaszufladkowano mnie 
w ten sposób. I bardzo dobrze. Robię też przecież 
równie wiele projektów współczesnych czy histo-
rycznych osadzonych w innych czasach. Z Agniesz-
ką Holland najpierw zrobiłem film wojenny „Euro-
pa, Europa”, a zaraz potem „Washington Square”, 
którego akcja toczy się w XIX wieku. 

To na koniec zapytam Pana o biżuterię w ogóle. Czy 
zwraca Pan na nią uwagę w życiu codziennym, nie 
tylko artystycznym?
Sam nie noszę wiele biżuterii. Obrączkę, zegarek. 
Niemniej jednak, ponieważ ze względu na zawód 
i z powodu mojego charakteru lubię ładne rzeczy, to 
zwracam uwagę na piękną biżuterię. Stworzenie ta-
kiej to sprawa bardzo skomplikowana, wymagająca 
talentu i precyzji. Potrafię to docenić. Tym bardziej 
po mojej ostatniej współpracy z Apart przy projekto-
waniu Odznaki Polskiej Akademii Filmowej. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska.

AllAn STARSki
lubię łADnE RzEczy

Allan Starski, wybitny polski scenograf, laureat oscara 
za „listę Schindlera” Stevena Spielberga, zaprojektował

wyjątkowy element biżuterii – odznakę Polskiej 
Akademii Filmowej, symbol przynależności do PAF. 

złote skrzydła na tle czarnej emalii zostały ręcznie wykonane
w pracowniach Apart.

Rozmowa



Kamerun

uczestników 
wyprawy

dni trwania 
wyprawy  

w tropiku

ciężar 
ekwipunku  

w kilogramach

kilometrów 
przepłyniętych 
dziką rzeką Dja

Odbiliśmy od brzegu i od razu porwał nas nurt rzeki. 
Cały ekwipunek był chroniony przez wodoszczelne worki. 
Wszystko musiało być dokładnie przywiązane do łodzi, 
aby w czasie ewentualnej wywrotki nie stracić rzeczy. 
Kaski ubieraliśmy tylko na silne bystrza. W równikowym 
słońcu, gdy żar lał się z nieba, lepiej sprawdzały się 
kapelusze dające trochę cienia.

Czwartego dnia spływu 
znaleźliśmy przy brzegu 
obozowisko rybackie po-
łożone na skarpie. Tego 
dnia, szczęśliwie, nie  
musieliśmy karczować 
maczetami miejsca pod 
hamaki i moskitiery.

kilometrów prze-
jechanych trud-
nymi, gruntowymi 
drogami Kamerunu

rezerwat  
przyrody
Dja

N
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W ramaCh nOWegO pODróżniCzegO prOjeKTu marKi azTOrin, CzTereCh 
śmiałKóW WyruszyłO W nieznane. anDrzej KOzłOWsKi, maCiej  

mizgajsKi, miChał rOgaCKi i DOminiK szmajDa. pOD paTrOnaTem  
naTiOnal geOgraphiC, uDali się aż DO Kamerunu, by spłynąć rzeKą 

Dja, przeCinająCą DzieWiCzą, nieprzebyTą Dżunglę. Dzielnym pODróż-
niKOm TOWarzyszyły niezaWODne zegarKi azTOrin. niebezpieCzeńsTWO 
CzyhałO na KażDym KrOKu. WypraWa zaKOńCzyła się pełnym suKCesem,  

a jej Wymiar DOCeniOny zOsTał na TegOrOCznyCh „KOlOsaCh”.



jaK WygląDał nasz Dzień na WypraWie? pObuDKa – gODzina szósTa,  
nasTępnie: filTrOWanie WODy, rOzpalanie OgnisKa, śniaDanie, paKOWanie 

WszysTKiegO DO WOrKóW WODOszCzelnyCh, a pOTem Wiązanie TegO  
na łODziaCh. zajmOWałO TO DużO Czasu. ruszaliśmy OKOłO DzieWiąTej.  

CzeKały na nas albO zDraDzieCKie KaTaraKTy, albO mOzOlne WiOsłOWanie. 
Dzień WieńCzyłO WyCzerpująCe KarCzOWanie, rOzKłaDanie biWaKu, KOlaCja,  

a nasTępnie sen. sen z OTWarTymi OCzami - Dżungla nigDy nie śpi.

gdy robi się zdjęcia w afryce, wielu ludzi, bez względu 
na wiek, chce zobaczyć na podglądzie aparatu fotogra-
ficznego, jak wyszli na tych zdjęciach. zawsze wzbudza 
to wiele radości i śmiechu. Dzieci z okolicy lomié były 
zafascynowane widząc nowoczesny aparat cyfrowy oraz 
swoje portrety zrobione im przez Dominika.
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motocykl to doskonały śro-
dek transportu, którym moż-
na poruszać się po drogach 
zbyt wąskich na to, aby 
przecisnął się nimi samo-
chód. po dwustu kilometrach 
spływu dotarliśmy do takiej 
właśnie drogi. skorzysta-
liśmy z motocykli w celu 
przedostania się do wioski 
i uzupełnienia zapasów.

rzeka Dja obfituje w trudne,  
wielokilometrowe odcinki, wy-
magające sporego wysiłku, by 
je przebyć w odpowiednim tem-
pie, aby posuwać się do przodu. 
niezbędne były rękawice, które 
chroniły przed odciskami, ale 
także przed zranieniami, co jest 
szczególnie istotne – w dżungli 
nietrudno o poważną infekcję.

zdjęcie pamiątkowe naszej sza-
lonej czwórki podczas typowe-
go biwaku w dżungli, gdy płonie 
już ognisko i gotuje się woda na 
herbatę. Wodę musieliśmy czerpać 
z rzeki, wymagała gotowania  
i odkażania specjalnymi środka-
mi. W tle widać trapy rozwie-
szone pomiędzy drzewami. pod 
nimi umieszczaliśmy moskitiery  
i hamaki. spokój pozorny - wokół 
dzicz i niebezpieczne zwierzęta.

W Kamerunie większość dróg 
jest nieutwardzona, więc, 
wybierając się w stronę 
rzeki Dja, musieliśmy mieć 
samochód z napędem na czte-
ry koła. Do przejechania 
ze stolicy kraju, yaoundé, 
mieliśmy około 400 km,  
a w drodze powrotnej  
– przeszło 600 km.

Maczeta to prawdziwy przy-
jaciel w dżungli. bez niej 
ciężko sobie wyobrazić 
przedzieranie się przez 
zieloną gęstwinę. niezbędna 
jest też umiejętność  
prawidłowego jej ostrzenia 
– efektywne karczowanie  
możliwe jest wyłącznie  
z dobrze naostrzoną maczetą.
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Wydarzenia

APArt I mAGIA
lIzbony

Tym razem po najlepsze inspiracje oraz zapadającą w pamięć 
oprawę dla naszej pięknej biżuterii oraz zegarków sygnowanych 

Albert Riele, udaliśmy się do lizbony, stolicy Portugalii.

Architektoniczny majstersztyk, l'and Vineyards, 
wspaniale wpisujący swą nowoczesną bryłę

w urzekający naturalnością krajobraz,
stał się tłem sesji dla Albert Riele.

P ortugalia to jedno z najbardziej urokli-
wych państw na mapie współczesnej 
Europy. Jej nadatlantycka stolica, ma-
lownicza Lizbona, skupia w jednym 

miejscu całe portugalskie piękno i kulturową róż-
norodność. To właśnie tam postanowiliśmy się wy-
brać, by zrealizować nasze biżuteryjne sesje, od kil-
ku już lat będące wizytówką Apart. Po raz pierwszy 
zrealizowaliśmy także sesję dla naszej szwajcarskiej 
marki zegarkowej – Albert Riele.
Lizbona oszołomiła nas mnogością i różnorodno-
ścią wspaniałych impresji. Bez trudu odnaleźliśmy 
urokliwe zakątki, które stały się wręcz wymarzoną, 
gotową scenografią dla pięknej biżuterii Apart – zło-
tej, srebrnej – a także czasomierzy szwajcarskiej 
marki Albert Riele. 
Na potrzeby sesji biżuteryjnych skorzystaliśmy  
z uprzejmości dwóch wspaniałych hoteli: Hotel da 

Estrela i Pestana Palace. Hotel da Estrela to nowy 
hotel powstały w gmachu starej szkoły, urzekający 
wymyślną adaptacją wnętrza pomysłu Miguela Cân-
cio Martinsa. Pestana Palce jest natomiast super-
prestiżowym, XIX-wiecznym kompleksem, ucho-
dzącym za jeden z najbardziej luksusowych hoteli 
na świecie. W sesji pojawił się także klasyczny tram-
waj, remodelado, jeden z tych, które bezsprzecznie 
należy uznać za symbol Lizbony.
Niejako w kontrze do sesji biżuteryjnych, za 

tło zdjęciowe dla zegarków Albert Riele posłu-
żył L'and Vineyards, genialnie łączący radykalną 
geometrię z naturalnymi materiałami, stając się 
integralną częścią krajobrazu. Ten elitarny kom-
pleks obfituje w estetyczne plenery, a także wysu-
blimowane wnętrza. To prawdziwe spotkanie na 
granicy przenikających się światów, szczególnie 
znamienne w przypadku zegarków Albert Riele, 
będących pomostem między nieśmiertelną klasyką,  
a pewnym spojrzeniem w nowoczesność.

za pomoc przy realizacji sesji serdecznie dziękujemy hotelom:

www.pestana.comwww.l-and.com www.hoteldaestrela.com
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JEJ STyl
JuSTynA 

STEczkowSkA
20 lat na scenie. Jej pierwsza płyta z 1996 r. – „Dziewczyna  

szamana” – od razu zdobyła status platynowej, a za chwilę ukaże 
się najnowsza, jubileuszowa. Niedawno po raz trzeci została mamą, 

wciąż zachwyca urodą, wdziękiem, niepowtarzalnym stylem.  
Opowiada nam, jak czuje się w roli „belfra” i zdradza  

swoje biżuteryjne wybory w Apart, a także jakie kolczyki  
przekaże swojej córeczce...

Pierścionek
wzór EL122-0093,

stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Pierścionek
wzór EL120-4228,

stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór EL121-2812,

stal szlachetna.
Cena od 159 zł
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Justyno, ostatni rok był dla Ciebie wyjątkowy 
pod względem prywatnym, zostałaś po raz trzeci 
mamą. I to, paradoksalnie, też okazał się bardzo 
owocny okres Twojej działalności artystycznej. 
Czas ciąży przeznaczyłaś na pracę twórczą, pracę 
w studio. W ten sposób powstały kompozycje, które 
już niebawem będziemy mogli usłyszeć na Twoim 
nowym albumie.
Tak, to prawda, podczas ciąży skupiłam się na 
nowych nagraniach, ponieważ nie mogłam i nie 
chciałam w tym czasie koncertować, bo to w moim 
stanie byłoby zbyt niebezpieczne. Dzięki temu 
mogłam się skupić tylko na muzyce i zamknąć 
dwa duże muzyczne projekty, które będzie można 
usłyszeć w tym roku. Premiera mojego singla już 
w kwietniu, a premiera całej płyty „Terra” – jesienią.

Ze względu na stan błogosławiony zrezygnowałaś 
z udziału w „The Voice of Poland”, ale już w obec-
nej edycji wróciłaś i ponownie zasiadłaś w fotelu ju-
rora. Wiem, że producenci bardzo się o Ciebie sta-
rali, bo widzowie niezwykle polubili Cię w tej roli. 
Co daje Ci ten program i jakie są Twoje wrażenia 
z trwającej właśnie edycji „The Voice of Poland”?
Tak. Obiecałam, że wrócę i wróciłam. Mogłam so-
bie na to pozwolić, ponieważ, jak wspomniałam 
wyżej, przygotowałam dwa nowe projekty muzycz-
ne na 2014 rok. Bycie trenerem w „The Voice of 
Poland” zobowiązuje. Siedząc w jurorskim fotelu 
nie można być tylko gadającą głową, trzeba być mu-
zykiem, który koncertuje, tworzy, jest pasjonatem 
swojej pracy. Jego wiedza to nie tylko śpiewanie, ale 
też zasady funkcjonowania show-biznesu, tworze-
nia wizerunku i umiejętność dobierania ludzi do 
pracy, nie tylko muzycznej.
Lubię ten program, bo kontakt z młodymi ludźmi 
zawsze przynosi swego rodzaju satysfakcję, nie 
wspominając już o tym, że całkiem dobrze czuję 
się w roli „belfra”. W każdej edycji mamy ludzi 
niezwykle utalentowanych i charyzmatycznych, tak 
jest też tym razem. 

Miło było spotkać się znów z jurorami? 
Tak, bardzo! Szanujemy się nawzajem, ale też 
mamy ogromny dystans do swojej pracy i siebie 
samych, więc możemy sobie pozwolić na drobne 
uszczypliwości i zabawę słowną. Wiemy, że nikt na 
nikogo się nie obrazi, a wszyscy dzięki temu będzie-
my mieć dobrą zabawę (śmiech).

Jak się czujesz w roli mentorki tych młodych ludzi? 
Lubisz z nimi pracować? Czy patrząc na nich przy-
pominasz sobie siebie z początków kariery?
Powiem Ci szczerze, że nie czuję się mentorką, bo 
nie jestem alfą i omegą. Zdarzało mi się popełniać 
błędy. Jestem ich trenerem i to brzmi uczciwie, bo 
znam się na tym, czego ich uczę.

Czym różni się świat muzyczny i show-biznes z cza-
sów, kiedy Ty zaczynałaś, od tego teraz? 
Show-biznes nie różni się prawie niczym, ale zmie-
nił się bardzo status tego zawodu i zmieniły się 

media – najbardziej drastycznie. Internet dał nam 
okno na świat, ale też stworzył nowe problemy  
w temacie własności intelektualnej, przez co obec-
nie sprzedaż płyt jest raczej symboliczna w porów-
naniu z tamtymi latami. W rezultacie wielu uta-
lentowanych artystów ma utrudniony start – każdy  
z nas musi zarabiać, aby przeżyć, a w tym zawodzie, 
wbrew pozorom, nie zawsze się to udaje.

W tym roku świętujesz 20-lecie swojej pracy arty-
stycznej. Nie zadziwia Cię to czasem, że to tak szyb-
ko minęło, że to już 20 lat? 

Zadziwia… Ale nasze życie na ziemi jest jak błysk ko-
mety. Trzeba być wdzięcznym za każdą dobrą chwilę 
i lekcje, które pozwalają nam zobaczyć więcej.

Niebawem usłyszymy Twój nowy album, intensyw-
nie przygotowujesz się do jego wydania i promocji. 
Właśnie wróciłaś z Dominikany, gdzie powstawał 
teledysk.
Tak. Wróciliśmy niedawno, ponieważ część zdjęć do 
jednego z teledysków powstawała właśnie na Domi-
nikanie. Promocja płyty to dla nas bardzo wytężony 
okres pracy. Jesienią planujemy trasę koncertową. 
Przed nami też długie, koncertowe lato, nagrania, 
decyzje, wywiady, press-tour.

Znana jesteś z niezwykłej dbałości o oprawę Two-
jej muzyki. Współpracujesz z najlepszymi instru-
mentalistami, producentami, wybierasz najlepsze 
studia. 
Przy moich najnowszych kompozycjach miałam 
przyjemność współpracować z fantastyczną mło-
dą orkiestrą kameralną Silesian Art Collective pod 
batutą Mateusza Walacha. Nagrania powstawały 
w jednym z trzech najlepszych studiów na świecie, 
w Alwerni. Nagrywanie tam to olbrzymia przyjem-
ność i satysfakcja. To naprawdę magiczne miejsce, 
w którym skupienie na muzyce sięga zenitu. Całość 
masteringu odbywa w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie pracuje się nad materiałami największych 
gwiazd światowego formatu. Bardzo zależy mi na 
tym, abym nie tylko ja, ale też moi fani byli dumni, 
że jestem na scenie już 20 lat. 

Ale też Twoje teledyski i wizerunek są niezwykle do-
pracowane. Skąd czerpiesz inspiracje?
Z życia, ze świata. Bardzo też pomaga mi w tym 
moja intuicja, której staram się być wierna.

Uchodzisz za niezwykle elegancką gwiazdę, z wize-
runkiem dopracowanym w najmniejszym szczegó-
le. Jak rozwijał się Twój styl?
Razem ze mną, w moim stylu (śmiech).

Jaką biżuterię lubisz? Czy uważasz, że to niezbędny 
element stroju? Czy to zależy od mody, stylizacji?
Niezależnie od mody czy stylizacji, biżuteria zawsze 
była i będzie bardzo kobiecym elementem ubioru. 
Od zarania dziejów kobiety ceniły biżuterię. Ona 
zawsze dodawała im uroku i blasku. Bywała też 
nieodzownym elementem dostojeństwa, władzy 
i bogactwa.

Czy masz takie elementy biżuterii, które są w rodzi-
nie od lat, które są szczególnie cenne? Takie, które 
chciałabyś przekazać Helenie (córka – dop. red.)?
Nie pochodzę z bogatego rodu, moi przodkowie to 
raczej artyści i nie posiadam takich cennych skar-
bów, ale swojej córeczce przekażę swoje piękne kol-
czyki z diamentami, które dostałam od firmy Apart 
za mój finałowy występ w „Tańcu z Gwiazdami”. 
Jestem z nich bardzo dumna i zakładam je tylko na 
wyjątkowe, rodzinne okazje.

Jak zetknęłaś się z marką Apart?
Trudno nie zauważyć tej firmy, bo ma piękne sklepy, 
fantastyczne wzornictwo biżuterii i duży wybór. Co 
roku kupuję w Apart świąteczne prezenty dla swo-
ich najbliższych, a ponieważ zawsze są zadowoleni 
z moich wyborów, stałam się stałą klientką tej marki.

Wraz z Apart i Galą zorganizowaliście przepiękną 
akcję świąteczną. To było wyjątkowe wydarzenie 
charytatywne, a media okrzyknęły ją zupełnie no-
wym podejściem do medialnej obecności gwiazd 
z dziećmi. Stworzyłaś zupełnie nową jakość. 
Tak… i dziękuję bardzo za to, że tak wielu ludzi za-
angażowało się w tę akcję, że wspólnie razem udało 
nam się uratować dom „Ufność” i polepszyć byt jego 
wychowanków, tych słodkich maluchów. W tym 
miejscu należą się wielkie ukłony firmie Apart za to, 
że jako pierwsza zaufała nam, dając dobry przykład 
innym, że warto pomagać i warto się dzielić. 

Jakie elementy biżuterii z najnowszej kolekcji Apart 
szczególnie przypadły Ci do gustu? Czy zobaczymy 
je na Tobie w „The Voice of Poland”? 
Tak, oczywiście, ponieważ biżuteria jest nieodłącz-
nym elementem mojego wizerunku, na pewno bę-
dzie widoczna w tym programie. Nie zabraknie jej 
również w moim teledysku, ponieważ najnowsza 
kolekcja Apart jest po prostu zjawiskowa! Wzory 
przywołujące na myśl tajemnicze piękno księżyca, 
jak również włoski styl kolekcji Athomie będą towa-
rzyszyły mi nie tylko na wszystkich publicznych wy-
stąpieniach związanych z moją pracą, ale też na co 
dzień, bo ja po prostu kocham piękną biżuterię. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska.

Rozmowa

co roku kupuję w Apart świąteczne 
prezenty dla swoich najbliższych, 
a ponieważ zawsze są zadowoleni 
z moich wyborów, stałam się stałą 
klientką tej marki.



W Y B Ó R  G W I A Z D Y 

JuSTynA STEczkowSkA  
w biŻuTERii APART

Piękna Justyna Steczkowska w biżuterii Apart  
w letniej sesji na Dominikanie

Bransoleta
wzór AP122-1038,

cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.

Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór EL122-1958,

kryształy, stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP121-6683,

cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.

Cena od 939 złZ
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blASk  
SREbRA

„Z każdej, nawet najbardziej  
klasycznej biżuterii, można uczynić 

intrygujący, niebanalny dodatek.

— Justyna Steczkowska —

Wybór gwiazdy

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

Naszyjnik
wzór AP07-3674,

cyrkonie, srebro  
rodowane.

Cena od 749 zł

  Prezentacja biżuterii  
srebrnej od strony 86.



37www.apart.pl36 Apart  Lato  2014

kwiATy,  
koloR  

i bEADSy

„Uwielbiam Beadsy!
Najnowsza kolekcja  

z motywami kwiatowymi jest 
idealna na wiosnę i lato.

— Justyna Steczkowska —

Wybór gwiazdy

  Prezentacja biżuterii  
Beads Collection na stronie 126.



kSięŻycowA
biŻuTERiA 

„Nazwa kolekcji doskonale  
oddaje jej charakter.  

Jest jednocześnie bliska naturze  
i fascynuje tajemnicą.

— Justyna Steczkowska —

Wybór gwiazdy

Bransoleta
wzór AP122-0526,
kryształ, rzemień,
mosiądz.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5178,
bursztyn, rzemień,

mosiądz.
Cena od 329 zł

Bransoleta
wzór AP120-5177,
bursztyn, rzemień,

mosiądz.
Cena od 319 zł

  Prezentacja biżuterii  
z Kolekcji Księżycowej  

na stronie 121.
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SłonEczny  
złoTy koloR

„Złoto jest wielowymiarowe,  
a ja lubię zaskakiwać. Pozłacany  

naszyjnik Argento i bransoleta Elixy  
o złotych refleksach to świetny duet.

— Justyna Steczkowska —

Wybór gwiazdy

Naszyjnik
wzór AP121-6684,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 1 809 zł

Bransoleta
wzór EL121-1548,
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6684,

cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 1 809 zł

Bransoleta
wzór EL121-1553,

stal szlachetna.
Cena od 179 zł

  Prezentacja biżuterii  
Argento na stronie 100.

  Prezentacja biżuterii  
Elixa na stronie 142.
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cuD  
nATuRy  
z woDy

„Perły zawsze kojarzyły mi się z ponadczasową elegancją.
Teraz zachwyciły mnie te ciemnoniebieskie – ich barwa  

igra ze światłem, zmienia się. 
Są takie wielowymiarowe i oryginalne...

— Justyna Steczkowska —

Wybór gwiazdy

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

  Prezentacja biżuterii  
z perłami na stronie 110.
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oDwAŻny  
włoSki STyl

„Biżuteria Athomie jest odważna  
i nowoczesna. Nikt nie przejdzie 
obok niej obojętnie. Często w niej  

występuję podczas programu  
„The Voice of Poland”.

— Justyna Steczkowska —

Bransoleta
wzór AP122-1890,
srebro rutenowane,
srebro rodowane.
Cena od 1 019zł

  Prezentacja biżuterii  
Athomie na stronie 94.

Wybór gwiazdy
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KOLCZYKI 
wzór 103.482, brylanty 102 szt. 
– 1,66 ct, szafiry, złoto pr. 585. 
Cena od 12 990 zł

NASZYJNIK
wzór 103.482, brylanty 307 szt. 
– 6,32 ct, szafiry, złoto pr. 585. 
Cena od 46 990 zł

PIERŚCIONEK
wzór 103.482, brylanty 74 szt.  
– 1,03 ct, szafir, złoto pr. 585. 
Cena od 8 990 zł

BRANSOLETA
wzór 103.482, brylanty 407 szt. 
– 4,85 ct, szafiry, złoto pr. 585. 
Cena od 33 990 zł

Zmysłowe 
Diamenty

Pożądane, wieczne, niepowtarzalne.
Hipnotyzują blaskiem, jakim nie może 

poszczycić się żaden inny kamień.  
najbardziej zmysłowy wśród kamieni  

szlachetnych, którego unikatowe  
piękno zniewala.
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Diamenty

iDealna
głaDkość

 nawet kilkaset diamentów razem.  
Zniewalający blask i jednocześnie  
aksamitna gładkość powierzchni.  
wyjątkowy efekt dzięki unikatowej  
metodzie oprawy micro setting. 

Kolczyki
wzór 151.186,
diamenty 14 szt. – 0,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

Naszyjnik
wzór 385,
brylanty 613 szt. – 2,50 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 29 990 zł

Bransoleta
wzór 930,
brylanty 521 szt. – 1,76 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 19 990 zł

Do kompletu kolczyki  
i pierścionek.

Kolczyki
wzór 186.112,
brylanty 48 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 339 zł

Kolczyki
wzór 186.112,
brylanty 48 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 339 zł

Kolczyki
wzór 151.188,
diamenty 26 szt. – 0,08 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 105.410,
diamenty 36 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 359 zł

Pierścionek
wzór 105.404,
diamenty 71 szt. – 0,33 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 151.189,
diamenty 18 szt. – 0,13 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 186.112,
brylanty 43 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 186.112,
brylanty 43 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 186.112,
brylanty 43 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Bransoleta
wzór 151.187,
diamenty 11 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 879 zł

Kolczyki
wzór 151.187,
diamenty 16 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

cZarny  
Diament

absolutna klasyka teraz w nowym  
wydaniu. kontrast czerni i bieli  

jeszcze nigdy nie był tak luksusowy,  
a wszystko to dzięki duetowi  

czarnych i białych diamentów.  
i kropli białego złota.



kwintesencja włoskiego stylu  
z oryginalnym, niepowtarzalnym  
wzornictwem oraz innowacyjną  

elastyczną konstrukcją.
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Naszyjnik 
wzór 180.101,
brylanty 13 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersjach z białego  
i różowo-białego złota.

Kolczyki
wzór 180.102,
brylanty 12 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z białego złota.

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

Wzór dostępny również  
w wersjach z białego  
i różowo-białego złota.

Pierścionek
wzór 180.101,
brylanty 13 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersjach z białego  
i różowo-białego złota.

Bransoleta 
wzór 180.111,
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 

Naszyjnik
wzór 180.117,

brylanty 186 szt. – 2,00 ct,
złoto pr. 750.

Cena od 35 990 zł

DiamentyDiamenty



klasycZna  
biżuteria

Z Diamentami
Zaczaruj codzienność blaskiem  

diamentów. to wymarzony upominek  
na specjalne okazje, pozwalający  
wyrazić tak wiele. na co dzień  
przypomni o tym, co w życiu  

najważniejsze.
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Diamenty

Zawieszka
wzór 169.143,
diamenty 8 szt. – 0,03 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 379 zł

Kolczyki
wzór 169.143,
diamenty 10 szt. – 0,04 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Naszyjnik
wzór 169.140,
diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Naszyjnik
wzór 170.102,
diamenty (gruszka,  
princessy, markizy, brylanty)
168 szt. – 3,72 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 35 990 zł

Bransoleta
wzór 170.103,
diamenty (princessy,  
markizy, brylanty)
444 szt. – 3,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 27 990 zł

Pierścionek
wzór 169.142,
diamenty 20 szt. – 0,08 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

DiamentyDiamenty
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Diamenty

Pierścionek
wzór 181.151,
brylant – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 181.150,
brylanty 3 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

Pierścionek
wzór 101.181,
brylant – 0,08 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 029 zł

Wzór dostępny również  
w wersji 0,16 ct.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 101.186,
brylant – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 105.399,
brylanty 3 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 181.149,
brylanty 3 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 105.398,
brylanty 3 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 117.216,
brylanty 3 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 359 zł

Pierścionek
wzór 101.150,
brylant – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Wzór dostępny  
również w wersjach:
0,16 ct, cena od 2 190 zł
0,28 ct, cena od 3 990 zł
0,30 ct, cena od 4 290 zł

Pierścionek
wzór 117.220,
brylant – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 117.220,
brylant – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 959 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 117.218,
brylant – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 117.218,
brylant – 0,14 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 101.113,
brylant – 0,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Wzór dostępny również  
w wersji 0,10 ct.
Cena od 1 659 zł

Obie wersje dostępne również 
w żółtym złocie. Pierścionek

wzór 101.194,
brylanty 3 szt. – 0,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 799 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.425,
brylanty 25 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Kolczyki
wzór 103.505,
diamenty 12 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 429 zł

Kolczyki
wzór 101.197,
diamenty 2 szt. – 0,005 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Zawieszka
wzór 101.177,
diamenty 7 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór 109.406,
brylanty 21 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 109.413,
diamenty 16 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 429 zł

Zawieszka
wzór 109.241,
diament – 0,005 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 189 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Zawieszka
wzór 101.192,
diamenty 2 szt. – 0,005 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Zawieszka
wzór 101.195,
diamenty 2 szt. – 0,005 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór 117.221,
diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

Bransoleta
wzór 109.381,
diamenty 20 szt. – 0,08 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 1 490 zł

Kolczyki
wzór 109.401,
brylanty 8 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 109.409,
brylanty 4 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 109.318,
brylanty 23 szt. – 0,26 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 729 zł

Pierścionek
wzór 109.450,
brylanty 19 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 229 zł

Pierścionek
wzór 109.449,
brylanty 33 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 105.391,
diamenty 31 szt. – 0,35 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 167.144,
diamenty 21 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 167.145,
diamenty 37 szt. – 0,18 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 429 zł

Zawieszka
wzór 167.142,
diamenty 19 szt. – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 659 zł

Kolczyki
wzór 167.143,
diamenty 38 szt. – 0,20 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 369 zł

Pierścionek
wzór 167.146,
diamenty 7 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 105.401,
diamenty 27 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 105.395,
diamenty 36 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 167.129,
diamenty 19 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 169 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 167.142,
diamenty 38 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 259 zł
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kolory
Diamenty w doborowym  

towarzystwie kamieni szlachetnych  
i ozdobnych. świetlisty błękit topazów  

i słoneczne ciepło kwarców w zetknięciu  
z diamentowym chłodem zyskują  

głębię koloru.

Kolczyki
wzór 103.521,
diamenty 24 szt. – 0,06 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 1 749 zł

Kolczyki
wzór 109.440,
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

Zawieszka
wzór 109.440,
diament – 0,005 ct,
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór 109.435,
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.435,
diamenty 2 szt. – 0,006 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Zawieszka
wzór 103.521,
diamenty 14 szt. – 0,04 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 979 zł

Kolczyki
wzór 705,
brylanty 150 szt. – 1,47 ct,
szafiry, złoto pr. 750.
Cena od 21 990 zł

Naszyjnik
wzór 705,
brylanty 1117 szt. – 11,63 ct,
szafiry, złoto pr. 750.
Cena od 149 990 zł

DiamentyDiamenty
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Diamenty

Kolczyki
wzór 109.429,
brylanty 2 szt. – 0,02 ct,
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 109.431,
diamenty 2 szt. – 0,006 ct,
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.430,
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.430,
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Zawieszka
wzór 169.136,
diamenty 12 szt. – 0,06 ct,
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Zawieszka
wzór 169.135,
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 329 zł

Zawieszka
wzór 169.134,
diamenty 8 szt. – 0,04 ct,
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Kolczyki
wzór 169.136,
diamenty 24 szt. – 0,12 ct,
kwarce, złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Kolczyki
wzór 169.135,
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,
kwarce, złoto pr. 585.
Cena od 849 zł

Kolczyki
wzór 169.134,
diamenty 12 szt. – 0,06 ct,
kwarce, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Zawieszka
wzór 103.522,
diamenty 6 szt. – 0,01 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

Zawieszka
wzór 109.431,
diament – 0,004 ct,
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór 109.429,
brylant – 0,01 ct,
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł
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Zawieszka
wzór 109.306, 
diamenty 7 szt. – 0,03 ct, 
perła hodowana słodkowodna, 
złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Kolczyki 
wzór 109.330,  
diamenty (markizy, brylanty)  
6 szt. – 0,41 ct, perły South Sea,  
złoto pr. 585. 
Cena od 8 390 zł

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

Naszyjnik
wzór 109.391, brylanty 194 szt.  
– 1,23 ct, perły South Sea,  
złoto pr. 750. 
Cena od 59 990 zł

Bransoleta
wzór 103.282, diamenty 96 szt.  
– 0,24 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 4 690 zł

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

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

Diamenty

Perły
 absolutny cud natury, czyli perła. 
satynowa delikatność i wyrazisty  

blask diamentowych szlifów. 
tak różne, a tak razem idealne,  
spotkanie luksusu i delikatności.
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.303,
diamenty 4 szt. – 0,02 ct,
perła hodowana słodkowodna,  
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór 109.455,
diament – 0,004 ct,
perła hodowana słodkowodna,  
złoto pr. 585.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór 109.309,
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
perła hodowana słodkowodna, 
złoto pr. 375.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór 109.329,
brylanty 18 szt. – 0,20 ct,
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Zawieszka
wzór 109.334,
brylanty 22 szt. – 0,11 ct,
perła South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł

Kolczyki
wzór 109.329,
brylanty 32 szt. – 0,25 ct,
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 890 zł

Kolczyki
wzór 109.334,
brylanty 40 szt. – 0,17 ct,
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 5 690 zł

Kolczyki
wzór 109.303,
diamenty 6 szt. – 0,03 ct,
perły hodowane słodkowodne,  
złoto pr. 375.
Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór 109.455,
diamenty 2 szt. – 0,006 ct,
perły hodowane słodkowodne,  
złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór 109.309,
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,
perły hodowane słodkowodne,  
złoto pr. 375.
Cena od 379 zł

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

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

– symbol  
wielkiej  
miłości

Obrączki ślubne

Obrączki
wzór 110, 4/110, diamenty  
0,10 ct (princessy), szer. 5 mm, 
złoto pr. 585 lub 333, poler.
Cena od 2 878 zł za parę / pr. 333
Cena od 4 038 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 430, 4/430,  
brylant 0,03 ct, szer. 5,5 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333, poler.
Cena od 2 328 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 618 zł za parę / pr. 585
Cena od 4 888 zł za parę / pr. 750

Obrączki
wzór 299, szer. 4,5 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333,  
mat satynowany.
Cena od 1 538 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 718 zł za parę / pr. 585
Cena od 3 618 zł za parę / pr. 750

Obrączki
wzór 412, szer. 6 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333, poler.
Cena od 1 678 zł za parę / pr. 333
Cena od 2 858 zł za parę / pr. 585
Cena od 4 058 zł za parę / pr. 750

Obrączki
wzór 356, 4/356,  
brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333, 
poler i mat satynowany.
Cena od 2 228 zł za parę / pr. 333
Cena od 3 278 zł za parę / pr. 585
Cena od 4 658 zł za parę / pr. 585
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Obrączki
wzór 211, 4/235,  
brylanty 0,04 ct, szer. 6 mm,  
złoto pr. 585 lub 333, poler.
Cena od 1 600,20 zł za parę / pr. 333*
Cena od 2 716,20 zł za parę / pr. 585*

Obrączki
wzór 296, szer. 4 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333, poler.
Cena od 988,20 zł za parę / pr. 333*
Cena od 1 798,20 zł za parę / pr. 585*
Cena od 2 446,20 zł za parę / pr. 750*

Obrączki
wzór 241, szer. 3 mm,  
złoto pr. 585 lub 333, poler.
Cena od 878 zł za parę / pr. 333
Cena od 1 758 zł za parę / pr. 585

Obrączki
wzór 150, 4/150,  
brylanty 0,07 ct, szer. 4,5 mm,  
złoto pr. 750 lub 585 lub 333,  
poler i mat satynowany.
Cena od 2 419,20 zł za parę / pr. 333*
Cena od 3 247,20 zł za parę / pr. 585*
Cena od 4 399,20 zł za parę / pr. 750*

Obrączki
wzór 55, szer. 6 mm,  
złoto pr. 585, mat satynowany.
Cena od 3 998 zł za parę

Obrączki
wzór 136, szer. 3 mm,  
złoto pr. 585 lub 333, poler.
Cena od 738 zł za parę / pr. 333
Cena od 1 078 zł za parę / pr. 585

Obrączki ślubne

 *Podane ceny uwzględniają okresowy rabat 10%.

Sprawdź  
obrączki  

z rabatem 25% 
w eSklepie  
na apart.pl
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Kolczyki
wzór AP122-3280,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 059 zł

Zawieszka
wzór AP122-3279,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 289 zł

Pierścionek
wzór AP122-3282,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 289 zł

Kolczyki
wzór AP122-3280,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 059 zł

Zawieszka
wzór AP122-3279,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 289 zł

Pierścionek
wzór AP122-3282,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 289 zł

W złotym  
ogrodzie

dotyk egzotycznej przyrody inspiruje  
twórców biżuterii. Wspaniałe, miękkie  

linie złota kuszą w wyrazistych  
projektach, a delikatne złote refleksy  
są jak zaklęte w kruszcu magiczne  

chwile.
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP123-1670,  
złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3973,  
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP123-1492,  
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP123-1497,  
złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Bransoleta
wzór AP122-3343,  
złoto pr. 333.
Cena od 239 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP122-3930,  
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Bransoleta
wzór AP123-1439,  
złoto pr. 333.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP122-3329,  
złoto pr. 333.
Cena od 239 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585. Naszyjnik

wzór AP122-3973,  
złoto pr. 333.

Cena od 339 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.
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Zawieszka
wzór AP122-3460,  
złoto pr. 585.
Cena od 519 zł

Zawieszka
wzór AP122-3454,  
złoto pr. 585.
Cena od 629 zł

Zawieszka
wzór AP122-3457,  
złoto pr. 585.
Cena od 464 zł

Kolczyki
wzór AP122-3458,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 049 zł

Kolczyki
wzór AP122-3456,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 284 zł

Zawieszka
wzór AP122-3437,  
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Kolczyki
wzór AP122-3461,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 149 zł

Kolczyki
wzór AP122-3435,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 349 zł

Zawieszka
wzór AP122-3441,  
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Kolczyki
wzór AP122-3435,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 349 zł 

Zawieszka
wzór AP122-3437,  
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Bransoleta
wzór AP123-0525, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 759 zł

Bransoleta
wzór AP121-0125, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333. 
Cena od 744 zł

Złoto
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Złoto

Zawieszka
wzór AP122-3001,  
złoto pr. 333.
Cena od 309 zł

Kolczyki
wzór AP122-2998,  
złoto pr. 333.
Cena od 714 zł

Bransoleta
wzór AP122-3827,  
złoto pr. 333.
Cena od 1 144 zł

Kolczyki
wzór AP122-3407,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP122-3541,  
złoto pr. 333.
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór AP122-3470,  
złoto pr. 333.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP122-2722,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 284 zł

Zawieszka
wzór AP122-3559,  
złoto pr. 333.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP122-2766,  
złoto pr. 333.
Cena od 344 zł

Zawieszka
wzór AP122-3576,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP122-2720,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 274 zł

Bransoleta
wzór AP122-2982,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 644 zł

Kolczyki
wzór AP122-2713,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 584 zł

Bransoleta
wzór AP122-3255,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 904 zł

inspiracje  
z natury

Fauna i flora. jej bogactwo,  
delikatność i zapierające dech piękno 

zatrzymane w złotych formach.
jak w zaczarowanym ogrodzie,
pełnym fantazyjnych kwiatów
i lekkiego trzepotu motylich

skrzydeł.
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Złoto

Zawieszka
wzór Z-506.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór P-847.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-855.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór P-852.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór K-450.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór K-445.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór Z-502.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 69 zł

Zawieszka
wzór Z-499.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór P-808, złoto pr. 333.
Cena od 189 zł

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

Kolczyki
wzór AP122-2798,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 234 zł

Kolczyki
wzór AP122-2881,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 284 zł

Zawieszka
wzór AP122-2802,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP122-2901,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP122-3177,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 224 zł

Kolczyki
wzór AP122-2900,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 174 zł

Zawieszka
wzór AP122-2822,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 209 zł

Kolczyki 
z zawieszką  
(komplet)
wzór K-444/Z-494.01,  
cyrkonie, złoto  
rodowane pr. 333.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór P-811, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 369 zł

Pierścionek
wzór P-810, złoto pr. 333.
Cena od 359 zł
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Kolczyki
wzór AP122-0200, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 899 zł

Złoto

Kolczyki
wzór AP122-0200, cyrkonie, 

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 899 zł

Zawieszka
wzór AP122-0181, cyrkonie, 

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór AP122-0238, cyrkonie, 

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór AP122-0239, cyrkonie, 

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 629 zł

Pierścionek
wzór AP121-8484, cyrkonie, 

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 629 zł

Zawieszka
wzór AP122-0181, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór AP122-0238, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Lato pełne  
koLoru

kolorowe cyrkonie, ametysty  
i topazy – soczyste jak egzotyczny  
owoc lub ulotne niczym akwarele,  
kuszą barwnymi refleksami, swym

blaskiem i ciepłem kruszcu.
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Złoto

Zawieszka
wzór AP122-0180, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór AP122-0187, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 989 zł

Kolczyki
wzór AP121-8488, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 579 zł

Pierścionek
wzór AP122-0239, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 629 zł

Pierścionek
wzór AP121-8484, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 629 zł

Kolczyki
wzór AP122-0189, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 599 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3727, ametysty, 
topaz, złoto pr. 333.
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór AP122-3574, ametysty, 
topazy, złoto pr. 333.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP122-3572,  
topazy, złoto pr. 333.
Cena od 374 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3733, ametysty, 
topaz, złoto pr. 333.
Cena od 534 zł

Bransoleta
wzór AP122-3736, ametysty, 
topazy, złoto pr. 333.
Cena od 524 zł

Bransoleta
wzór AP122-3593, ametysty, 
topazy, złoto pr. 333.
Cena od 464 zł
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*MICRO  
SETTING

Zawieszka
wzór AP120-8101*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP120-8100*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 474 zł

Kolczyki
wzór AP120-8100*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 474 zł

Zawieszka
wzór AP120-8101*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP121-3585*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-3576*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

SREbRzySTa 
LIzbONa

 W rozgrzane powietrze letniej Lizbony  
wkrada się chłodne piękno srebra,  
niczym atlantycka bryza, błądząca  
po malowniczych uliczkach miasta. 
Skrzący się blask cyrkonii wibruje 
w ciepłym portugalskim słońcu.
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Srebro

*MICRO  
SETTING

Precyzja to słowo klucz i sekret  
tej kolekcji. Zatopione w srebrze  

rzędy gęsto osadzonych, 
maleńkich cyrkonii dają efekt  

zwielokrotnionego blasku.

Kolczyki
wzór AP122-5851*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP122-5859*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP122-5856*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AP122-2449*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-3585*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-0826*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP120-7436*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-3414*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP122-0845*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP121-3417*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od: 199 zł

Bransoleta
wzór AP121-3576*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP122-5850*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP122-5846*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł
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Srebro

*MICRO  
SETTING

Kolczyki
wzór AP122-1875*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP122-1858*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP122-4207*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP121-3408*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP121-7023*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP121-7976*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 289 zł

Zawieszka
wzór AP121-3407*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP122-0824*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP122-0833*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 519 zł

Bransoleta
wzór AP122-3471*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP122-0828*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 619 zł

Pierścionek
wzór AP121-8077*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP121-8150*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP122-0542*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Broszka
wzór AP121-4419*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł
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Srebro

Kolczyki
wzór AP122-0254,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP122-0214,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł Kolczyki

wzór AP122-0219,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP122-1399,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP122-0255,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP122-0213,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł Zawieszka

wzór AP122-0221,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Naszyjnik
wzór AP122-0551,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP122-1397,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP122-1669,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP122-1398,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP122-1403,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Pierścionek
wzór AP122-1404,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP122-1662,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP122-1395,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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Kolczyki
wzór AP122-9373,
srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór AP122-9304,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Naszyjnik
wzór AP122-9311,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Naszyjnik
wzór AP122-9299,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP122-9307,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP122-9298,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP122-9301,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP122-9297,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP122-9371,
srebro rodowane.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP122-9305,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP122-1918,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1897,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 479 zł

Bransoleta
wzór AP122-1905,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 514 zł

Włoskie wyczucie stylu,
najnowsze trendy i srebro,  

zaskakujące świeżością interpretacji.
Kolekcja, w której każdy detal
ma niepowtarzalny charakter.

Tylko dla odważnych.
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-1872,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 559 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1877,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 549 zł

Bransoleta
wzór AP122-1878,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP122-1871,
srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP122-0524,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 469 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7783,

srebro rodowane,
srebro rutenowane.

Cena od 729 zł 

Naszyjnik
wzór AP121-6833,

srebro rodowane.
Cena od 519 zł

Naszyjnik
wzór AP122-0529,

srebro rodowane.
Cena od 649 zł

Bransoleta
wzór AP122-0530,

srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AP121-6832,

srebro rodowane.
Cena od 329 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-0531,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 769 zł

Naszyjnik
wzór AP122-0529,
srebro rodowane.
Cena od 649 zł

Bransoleta
wzór AP122-5866,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP123-1462,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP122-5865,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro rutenowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-5847,
srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AP122-0533,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 449 zł

Bransoleta
wzór AP122-0530,
srebro rodowane.
Cena od 319 zł
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Srebro

Kolczyki
wzór AP122-3335,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1039,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór AP122-1038,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-6683,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 939 zł

Bransoleta
wzór AP122-1034,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 629 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1035,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 969 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6684,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 1809 zł

EfEKT  
aRGENTO

Pochwała srebra w prawdziwie 
wysublimowanej formie, 

opierającej się na kontrastach. 
Gęste, grube sploty  

i spektakularna struktura 
odsłaniają zupełnie nową 

twarz tego kruszcu.



103www.apart.pl102 Apart  Lato  2014

Srebro

Bransoleta
wzór AP122-1097,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1064,
srebro rodowane.
Cena od 889 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1096,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP122-1037,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP122-1036,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP122-3336,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1359 zł

Bransoleta
wzór AP122-1095,
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP122-1053,
srebro rodowane.
Cena od 999 zł
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ELEGaNCja  
W WIELKIM  

MIEśCIE
Dla jednych nowoczesna, surowa,  

dla innych delikatna i subtelna. Definicja 
miejskiej elegancji jest tak różna, 

jak różne są kobiety. z myślą o nich 
powstała srebrna biżuteria, będąca 

kwintesencją szyku opartego 
na kontraście czerni i bieli.

*MICRO  
SETTING

Kolczyki
wzór AP121-3599*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór AP121-3607*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP121-5453*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP121-5450*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór AP121-5446*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-2237,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP122-5463*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP122-5472*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP122-5468*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 379 złBransoleta

wzór AP122-2291*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Pierścionek
wzór AP121-9828,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-9856,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP121-5452*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP121-5446*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP121-5453*, 
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od: 249 zł

Naszyjnik
wzór AP122-2235,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP122-2908*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

*MICRO  
SETTING
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Srebro

Pierścionek
wzór AP122-5069,
cyrkonia, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP122-4976,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP122-4987,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-5450*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 309 zł

*MICRO  
SETTING

Kolczyki
wzór AP122-3268*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP122-3267*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP122-2107,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AP122-2109*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 329 zł

Bransoleta
wzór AP122-0328*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP121-9829,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP122-5035,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP121-3607*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP121-3599*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-0068,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP122-2148,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1948,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Broszka
wzór AP122-0501,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 274 zł

Broszka
wzór AP122-0495,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Broszka
wzór AP122-0514,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Broszka
wzór AP122-0504,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

PERŁy
Romantyczna biel pereł  

i całe ich ulotne piękno, zamknięte  
w lekkiej oprawie srebra,  

dopełniono refleksami cyrkonii.
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Srebro

Kolczyki
wzór AP122-2248,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP122-2241,
cyrkonie, perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP122-2254,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł 

Zawieszka
wzór AP122-2249,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP122-2242,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP122-2255,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3422,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 689 zł

Bransoleta
wzór AP122-1311,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór AP122-2256,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł
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Naszyjnik
wzór AP121-2090,
cyrkonie,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AP121-3282,
cyrkonie,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

LETNIa  
PaLETa baRW

Soczysta zieleń traw, błękit nieba,  
krystaliczna czystość wody.

Latem cyrkonie nabierają intensywnych  
kolorów, a ich energetyczny blask  

jest jak dotknięcie ciepłych 
promieni słońca.

Pierścionek
wzór AP121-5970,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP121-5968,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP121-1375,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 194 zł

Zawieszka
wzór AP121-5969,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP122-3474,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-3282,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł
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Srebro
Kolczyki

wzór AP121-1375,
cyrkonie,

srebro rodowane.
Cena od 194 zł

Naszyjnik
wzór AP121-2090,

cyrkonie,
srebro rodowane.

Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AP121-3282,

cyrkonie,
srebro rodowane.

Cena od 279 zł

Pierścionek
wzór AP122-1346,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP122-1345,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP122-1983,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP121-6409,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP121-6410,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP122-1982,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP122-1226,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Kolczyki
wzór AP120-7331,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP120-7334,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł
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Srebro

Bransoleta
wzór AP122-3475,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP121-6001,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 144 zł

Kolczyki
wzór AP121-8243,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP121-5952,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 144 zł

Kolczyki
wzór AP121-6430,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-5960,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP121-6431,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP121-6002,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP122-1348,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP121-5953,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł Zawieszka

wzór AP121-5961,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP122-3473,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP122-3476,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP121-6432,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-5954,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-5962,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-6003,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-6964,
kryształ, rzemień,
mosiądz.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-6959,
kryształ, rzemień,
mosiądz.
Cena od 259 zł

Romantyczna 
lizbona 

Spotkanie księżycowych inspiracji,  
natury i ażurowych splotów. 

Wyjątkowych, jak romantyczna
przejażdżka lizbońskim

tramwajem retro.

Naszyjnik
wzór AP122-6964,
kryształ, rzemień, mosiądz.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-6959,
kryształ, rzemień, mosiądz.
Cena od 259 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-6911,
rzemień, srebro oksydowane.
Cena od 354 zł

Naszyjnik
wzór AP122-6913,
skóra, srebro oksydowane.
Cena od 484 zł

Bransoleta
wzór AP122-6910,
rzemień, srebro oksydowane.
Cena od 389 zł

Naszyjnik
wzór AP120-5178,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 329 zł

Bransoleta
wzór AP120-5177,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AP122-6912,
skóra, srebro oksydowane.
Cena od 479 zł

Srebro
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Srebro

Kolczyki
wzór AP123-1775,
kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP123-1781,
kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP123-1782,
kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP123-1770,
kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Naszyjnik
wzór AP123-1773,
kamień jubilerski, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 254 zł Naszyjnik

wzór AP123-1779,
kamień jubilerski,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AP123-1783,
kamień jubilerski,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP123-1772,
kamień jubilerski,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 184 zł

Bransoleta
wzór AP123-1780,
kamień jubilerski,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP123-1774,
kamień jubilerski, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 329 zł

ŻyWIOŁy
Koralowa czerwień i głęboka  

czerń to pełne symboliki barwy, 
które kryją w sobie tak wiele 
emocji. Ich kolory złagodzono 

zaczerpniętymi z natury miękkimi  
kształtami, lekką oprawą 
ze srebra i wykończono 

subtelnymi splotami rzemieni.
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Biżuteria 
idealna  
na lato

 lato to pora roku, która wraz z rosnącą 
temperaturą i wszechobecnym słońcem, 

niesie ze sobą radość oraz beztroskę. 
te uczucia odzwierciedla też biżuteria 

– niezobowiązująca, pełna kolorów, 
z przymrużeniem oka.

Modelka ma na sobie  
biżuterię z kolekcji  

Beads Collection
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Beads Collection

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 59 zł*

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 1166 zł
Cena promocyjna od 1066 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 54 zł*

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

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 361 zł
Cena promocyjna od 321 zł

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 59 zł*

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

Naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 366 zł
Cena promocyjna od 346 zł

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 59 zł*

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 801 zł
Cena promocyjna od 721 zł

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane. 
Cena od 59 zł*

Bransoleta Beads
wzór AP35-3933,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 800 zł
Cena promocyjna od 700 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP123-1415,
srebro rodowane.

Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 69 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP123-1421,
srebro rodowane.

Cena od 69 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9771,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9774,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9778,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP123-1420,
srebro rodowane.

Cena od 69 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9779,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9781,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9776,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9777,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9775,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP122-9773,
szkło murano,

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP123-1416,
srebro rodowane.

Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 69 zł

Zawieszka 
Beads

wzór AP123-1419,
srebro rodowane.

Cena od 69 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 54 zł*

Bransoleta Beads
wzór AP35-4075,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 869 zł
Cena promocyjna od 769 zł

kwiaty
 Gorący trend, czyli kwiaty.  

teraz ich ulotne piękno zatrzymano  
w beadsach. w szkle murano 
zatopiono bajkowe, niemal 

trójwymiarowe krajobrazy łąk 
i ogrodów. Beadsy zakwitły 

tej wiosny.

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

Modelka  
ma na sobie 

biżuterię  
z kolekcji  
Fun Fun

Zawieszka Charms
wzór AP68-670,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł Zawieszka Charms

wzór AP48-1136,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 złZawieszka Charms

wzór AP48-1135,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0767, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-547,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-517,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-651,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

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

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

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

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

Zawieszka Charms
wzór AP48-0818, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Charmsy

Zawieszka Charms
wzór AP48-0824,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 64 zł
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Bransoleta
wzór 126.150,
diamenty 6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP35-3973,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP123-1809,
cyrkonia, złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP123-1814,
złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP35-3642,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP35-3973,

cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP120-8366,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP120-6779,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP120-4059,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP35-3400,

cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP120-6778,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP121-7157,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP122-4280,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP120-4059,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł
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MaGiC 
MoMentS

Przyszedł czas na srebrną odsłonę  
kolekcji. Symbolika pełna magii 

zaklęta w delikatne, srebrne formy 
to idealny sposób na zatrzymanie 

wyjątkowych chwil.

SinGle
Zakochani zamykają swoje kłódki  

– apart otworzył je dla singli. nowa  
kolekcja została zaprojektowana właśnie  

z myślą o nich. otwarta kłódka  
to spontaniczność i ciekawość świata.  
korzystaj z zalet życia w pojedynkę,  

pokaż także, że jesteś otwarty  
na nowe znajomości.

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

Zawieszka 
Beads 
wzór AP123-1858,
srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Bransoleta
wzór AP123-1865,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-1864,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AZ123-1877,  
skóra, stal szlachetna.
Cena od 154 zł

Kolczyki
wzór AP123-1862,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP122-2322,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP123-0389,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP122-2325,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP122-2326,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP122-2323,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP122-2324,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

  Prezentacja biżuterii  
Magic Moments ze złota 

na stronie 74.

Zawieszka 
wzór AP123-1861,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł



kidsCollectioN
*

Zawieszka 
wzór AP35-0009,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP38-0022,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-3919,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 384 zł

Bransoleta
wzór AP40-0016,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 374 zł

kolorowy świat emalii 
dla najmłodszych dam, a dla tych 

nieco starszych bajeczne 
kształty, wyczarowane 

ze złota i srebra.

kidsCollectioN
*

Kolczyki
wzór 117.222, diamenty
2 szt. – 0,007 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór 103.518, diamenty
14 szt. – 0,04 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 679 zł

Kolczyki
wzór 160.112, diamenty
16 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Kolczyki
wzór 160.219, diamenty
38 szt. – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

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

Kolczyki
wzór 103.519, diamenty
14 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 539 zł
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Kids Collection

Kolczyki
wzór AP122-6990,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP122-4213,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP122-5624,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP121-2392,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP121-2393,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Zawieszka
wzór AP122-5638,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Zawieszka
wzór AP122-5610,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 34 zł

Zawieszka
wzór AP122-5400,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Zawieszka
wzór AP122-5630,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Zawieszka
wzór AP122-7025,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Kolczyki
wzór AP123-1298,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP120-7037,
srebro rodowane.
Cena od 34 zł

Kolczyki
wzór AP122-5519,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP122-5401,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP122-2957,
srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP122-4210,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP122-5545,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Zawieszka
wzór AP122-6978,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP123-1366,
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 39 zł
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Kolczyki
wzór AP122-4530,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP122-4568,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP122-4212,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP122-4567,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP122-4723,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP120-7141,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP122-1687,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP122-5547,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Zawieszka
wzór AP122-5635,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 34 zł

Kolczyki
wzór AP122-5546,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Bransoleta
wzór AP121-0913,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP122-5636,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Zawieszka
wzór AP122-5253,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP122-5254,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP121-1322,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kids Collection

Kolczyki
wzór AP122-5522,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł
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Elixa

Naszyjnik
wzór EL122-6471,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 359 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1449,

kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł 

Pierścionek
wzór EL121-2869,

stal szlachetna.
Cena od 59 zł 

Pierścionek
wzór EL122-6463,

ceramika, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Zegarek damski
Elixa Finesse

E069-L236
Cena od 380 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1449,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł 

Marka, która gwarantuje całą  
paletę doznań. Balansując między  

wyrafinowaną elegancją, a moderni - 
styczną prostotą, odważnie miesza  

inspiracje, kolory i style. efekt?  
wyjątkowa biżuteria, w której  

spotyka się nowoczesność  
i zmysłowe piękno.
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Elixa

Kolczyki
wzór EL122-1953,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 59 zł Naszyjnik

wzór EL122-1962,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór EL122-1956,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1965,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 119 zł 

Pierścionek
wzór EL123-0320,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 94 zł

Kolczyki
wzór EL122-1957,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1964,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1963,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór EL122-1954,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór EL122-1958,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór EL122-1960,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór EL121-2514,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór EL122-1961,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL122-1959,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór EL123-0321,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 94 zł

Pierścionek
wzór EL123-0319,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 69 zł
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Elixa

Naszyjnik
wzór EL122-1448,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL122-1437,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł 

Bransoleta
wzór EL122-1440,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór EL122-5591,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór EL122-1435,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1445,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór EL122-1448,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL122-1440,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór EL122-1437,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Zegarek damski
Elixa Enjoy
E079-L290
Cena od 820 zł
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Elixa

Pierścionek
wzór EL122-1030,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL 122-4062,
cyrkonie, ceramika,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór EL122-1027,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór EL122-1028,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL122-2112,

cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór EL122-1025,

cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
EL122-1032,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 419 zł

Bransoleta
wzór EL122-1029,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 389 zł

Bransoleta
EL122-4058,
cyrkonie, ceramika,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór EL122-3998,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Zegarek damski
Elixa Ceramica
E082-L303
Cena od 720 zł
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Elixa

Kolczyki
wzór EL122-3990,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór EL122-1025,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL122-2112,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór EL122-1029,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór EL122-3997,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór EL122-6465,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL122-5486,
cyrkonie, ceramika,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór EL122-3998,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór EL122-2118,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór EL122-3992,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł
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Elixa

Naszyjnik
wzór EL122-5583,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór EL122-2756,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór EL122-0114,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór EL122-5475,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór EL122-4184,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór EL122-2761,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Pierścionek
wzór EL122-5483,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór EL122-8707,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 79 zł
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Elixa

Kolczyki
wzór EL121-8564,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL121-8540,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór EL121-8538,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór EL121-8544,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór EL121-8565,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór EL121-8560,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL121-8537,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór EL120-8793,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL120-8795,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL120-9865,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór EL121-8561,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

  Prezentacja zegarków  
Elixa na stronie 182.
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Stal szlachetna, skóra, mosiądz,  
kropla kryształu. Męska biżuteria  
i prawdziwie męskie gadżety marki 
aztorin to industrialna surowość  

ze szczyptą ekstrawagancji.

Naszyjnik
wzór AZ122-8991,

rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Zegarek MĘSKI
Aztorin Sport

A037.G153
Cena od 960 zł
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Biżuteria męska

Zawieszka
wzór AZ121-8477,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AZ123-1663,
skóra, stal szlachetna.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AZ122-2820, 
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ122-4998,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Brelok
wzór AZ121-8396,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ122-5072,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AZ122-4636,
karbon, rzemień,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AZ123-1668,
karbon, skóra,
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Brelok
wzór AZ121-8169,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ121-8173,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 109 zł
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Biżuteria męska

Spinki do mankietów
wzór AZ122-5007,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ121-8387,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Klips do banknotów
wzór AZ121-8385,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ122-4583,

kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Obrączka
wzór AZ121-8329,

stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Brelok
wzór AZ121-8386,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Brelok
wzór AZ122-5004,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

  Prezentacja zegarków  
Aztorin na stronie 178.



Pierwszym krokiem była Gdynia i jej słynny, 
mający niebagatelną renomę Festiwal Filmowy. 
Jego walory artystyczne w roku 2013 stały na bar-
dzo wysokim poziomie, co jest zresztą chlubną 
tradycją. Festiwal swą obecnością zaszczyciły 
osobistości polskiego filmu i kultury.
Jeszcze w roku 2013 Albert Riele został dumnym 

sponsorem sezonu Filharmonii Poznańskiej, od 
lat zaspokajającej potrzeby najbardziej wymaga-
jących melomanów. Wystarczy wspomnieć, że 
głównym dyrygentem gościnnym Filharmonii 
Poznańskiej jest sam Christopher Hogwood, 
wielki mistrz batuty, a także znawca i badacz 
muzyki.
Początek roku 2014 to dla AR kolejne piękne 
partnerstwo – tym razem z Polską Akademią 
Filmową w zakresie Polskich Nagród Filmowych 
– słynnych Orłów, nie bez powodu nazywanych 
„polskimi Oscarami”.
Konsekwentnie w filmowym kierunku, Albert 
Riele został także partnerem Off Plus Camera  
w Krakowie.
W marcu tego roku miała premiera opery „Don 
Giovanni” Mozarta, w reżyserskiej interpretacji 
jednego z najbardziej znanych twórców teatral-
nych naszych czasów – Pippo Delbono. Albert 
Riele zaistniał jako sponsor tego wydarzenia 
w  ramach rozpoczętej we wrześniu 2013 roku 
współpracy z Teatrem Wielkim w Poznaniu.

Jakość Albert Riele
Albert Riele z sukcesem przedstawił zupełnie 
nowy standard. Zegarki te uplasowały się na 
mocnej pozycji w swoim segmencie, oferując 
znakomitą jakość komponentów oraz wykona-
nia przy bezkonkurencyjnej cenie. Oznaczenie 
SWISS MADE zyskało wiarygodność za spra-
wą wielu usatysfakcjonowanych entuzjastów 
czasomierzy z wyższej półki. Albert Riele: nie-
zawodne szwajcarskie mechanizmy Ronda, 
szafirowe szkło z  powłoką antyrefleksyjną, wy-
sokogatunkowa stal szlachetna, motylkowe za-

pięcie pasków. Albert Riele to także wyjątkowe 
wzornictwo, stwarzające uzasadnione wrażenie 
nienagannych manier, a zarazem nowoczesnej 
elegancji. Zegarki Albert Riele zostały zauważo-
ne i docenione także przez jury konkursu Dosko-
nałość Mody 2013 – otrzymały nagrodę w katego-
rii Zegarki Ekskluzywne.

The Moodmaker
Albert Riele czyni klimat jakości. To zegarek pa-
miętający o tradycji, ale tożsamością osadzony 
w wielkomiejskiej rzeczywistości. Z typowym dla 

siebie wyrafinowaniem odmierza każdą sekundę 
i każdą czyni wyjątkową – czy to w sercu metropo-
lii, czy z dala od niego. Wyznaczając styl życia, jest 
odpowiednim towarzyszem również tam, gdzie 
w atmosferze zasłużonego relaksu czas zdaje się 
płynąć wolniej. Uszlachetnia moment. W najlep-
szym stylu intensyfikuje lub wysubtelnia, w zależ-
ności od potrzeby chwili. Albert Riele przypomi-
na o tym, że warto smakować niuanse. Że warto 
chwytać dzień. Dokonywać świadomych wybo-
rów, żyć pełnią życia – szybko, ale bez pośpiechu.  
Próbować nowego, doświadczać i czynić to z klasą.

W świecie sztuki
Albert Riele w sposób pewny i zgodny z własnym 
duchem zaznaczył swą obecność na polu prestiżo-
wych wydarzeń artystycznych. Stał się sponsorem  
i mecenasem, stawiającym na aktywne uczest-
nictwo w nurcie ambitnej sztuki, zbieżnej z jego 
własnym wizerunkiem i wysmakowaną estetyką.

Albert Riele czyni klimat jakości. To zegarek pamiętający o tradycji,  
ale tożsamością osadzony w wielkomiejskiej rzeczywistości.

W roku 1881 w Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa – powstało tradycyjne atelier zegarkowe pod szyldem  
R. Albert Riele. Po premierze na polskim rynku zaledwie rok temu, Albert Riele z właściwą klasą i dynamizmem  

pokazał, że gotów jest realizować swój etos niezłomnie i konsekwentnie. Poświadczył jakość i szyk.  
Śmiało można powiedzieć, że stał się partnerem i mecenasem, biorącym aktywny udział w szlachetnych  

i prestiżowych inicjatywach, zarówno na polu ambitnej sztuki, jak i elitarnego sportu.

Poznaj z nami

Szlachetny profil 
koperty zegarka 

Albert Riele,  
z koronką  

sygnowaną  
„AR”
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Obecność Albert Riele w żeglarstwie światowego formatu  
jest naturalną koleją rzeczy. Sport ten uosabia elegancję, dający  
poczucie wolności, pozwala czuć życie i delektować się nim.  
To właśnie dlatego Albert Riele jest obecny na Sopot Match Race,  
zawodach zakwalifikowanych właśnie do rangi prestiżowych  
Mistrzostw Świata Alpari World Match Racing Tour.

Dla uczczenia uczestnictwa marki Albert Riele w prestiżowych regatach 
Sopot Match Race, powstał specjalny, okolicznościowy zegarek  
– limitowany do jedynych 250 sztuk model z linii Premiere.

Zawody Sopot Match 
Race rozgrywane są 
według widowiskowej 
formuły match racing.  
To stanowiące kwintesen-
cję szlachetnej sportowej 
rywalizacji pojedynki  
1 na 1, będące prawdzi-
wym sprawdzianem 
żeglarskiego kunsztu

Przemysław Tarnacki 
odbiera zegarek
Albert Riele za zdoby-
cie pierwszego miejsca

Wspaniała biała  
łódź w barwach  
Albert Riele dumnie 
zaprezentowała się 
w sportowej rywali-
zacji

Poznaj z nami

Antyrefleksyjne  
sferyczne szkło 

szafirowe

Wskaźnik dnia 
tygodnia i wskaźnik 

miesiąca

Zakręcana 
koronka, wodo - 

szczelność  
do 100 m

Datownik  
na obwodzie 

tarczy

Pasek o fakturze 
włókna węglowego

z przeszyciami  
w kolorze korespon-

dującym z tarczą

Kolory tarczy 
utrzymane  
w marynistycznym 
tonie

Miniatura łodzi 
Albert Riele

Ekskluzywne,  
limitowane 
pudełko

Wskazówki 
inspirowane 
urządzeniami  
pokładowymi 
łodzi

ChronografNarzędzie do ustawiania 
wskazań datownika

Dodatkowa bransoleta

Ściereczka

Oznaczenie 
limitacji na  
boku koperty, 
okolicznościowy  
grawerunek  
z oznaczeniem 
limitacji

Pod żaglami
Szum morza, błękit nieba, łopot białych żagli, wol-
ność. Sięganie po marzenia. Albert Riele zadebiu-
tował na jubileuszowych 10. regatach żeglarskich 
Sopot Match Race z łodzią we własnych barwach. 
Te odbywające się w polskim nadmorskim kuror-
cie zawody należą do elity żeglarskich imprez świa-
ta widowiskowej formuły match racing. Co więcej, 
jako jedne z zaledwie sześciu na świecie, mają 
rangę mistrzostw świata cyklu Alpari World Match 
Racing Tour, przyciągających najlepszych zawod-
ników na świecie. Alpari World Match Racing Tour 
to imponujące przedsięwzięcie z bardzo wysoką 
pulą nagród pieniężnych, angażujące szeroko 
pojęte elity, media o światowym zasięgu, a także 
najlepsze marki. Zakwalifikowanie Polski do za-
wodów tej rangi to niekwestionowane wyróżnienie 
i wyraz uznania dla wysokiej kultury żeglarskiej.
Dla uczczenia uczestnictwa marki Albert Riele 
w prestiżowych regatach Sopot Match Race, po-
wstał specjalny, okolicznościowy zegarek – limi- 
 towany do jedynych 250 sztuk model z linii  
Premiere. 

Ten piękny kolekcjonerski czasomierz wyróżnia-
ją liczne atuty. Jego tarcza, zwracająca uwagę ma-
rynistycznymi barwami, wyposażona została we 
wskazówki wdzięcznie imitujące te z  urządzeń 
pokładowych łodzi. Chroni ją antyrefleksyjne 
szkło szafirowe, sferyczne – wyjątkowe dla tego 
zegarka. Wodoszczelność podwyższona została 
do aż 100 metrów, za sprawą m.in. zakręcanej 
koronki. Prócz tarczy, także koperta oraz dekiel 
czasomierza nie pozostawiają wątpliwości co do 
jego wyjątkowości. Bok koperty nosi unikato-
wy numer, dekiel zdobiony jest okolicznościo-
wą inskrypcją – z oznaczeniem limitacji oraz 
logo Sopot Match Race, jednych z  sześciu na 
świecie elitarnych regat w ramach oficjalnych  
Mistrzostw Świata Alpari World Match Racing 
Tour. Komplet, ekskluzywnie opakowany, prócz 
zegarka zawiera: dodatkową bransoletę, narzędzie 
do korekty wskazań datownika oraz miniaturę  
łodzi Albert Riele – gustowną ozdobę każde-
go eleganckiego wnętrza, która przywoływać 
będzie wspomnienie tego, co najpiękniejsze  
w żeglarstwie.

Albert Riele Sopot Match Race Limited Edition 
711GQ07-SS16I-CB, mechanizm kwarcowy, 

kaliber Ronda 5040.F. Cena od 4 390 zł

165www.apart.pl164 Apart  Lato  2014



2. Premiere
704GQ07-SP33I-LN-K1, zegarek męski, koper-
ta stalowa w kolorze złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowy pasek skórzany w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 3 840 zł

3. Premiere
704GQ07-SS21I-CB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany o fak-
turze włókna węglowego, dodatkowa bransoleta 
stalowa w zestawie, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 840 zł

4. Premiere 
704GQ07-SS11I-SS-K1, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, dodatko-
wy pasek skórzany w zestawie, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 3 840 zł

5. Premiere 
505GQ06-SS11A-SS-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, dodatkowy pasek skórzany 
w zestawie, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 180 zł

6. Premiere
505GQ06-SB11A-CB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany o fakturze włókna węglowego, 
dodatkowy pasek skórzany w zestawie, wodo-
szczelność do 50 m. Cena od 3 180 zł

7. Premiere
201GQ02-SS13I-LB, zegarek męski, koper-
ta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 290 zł

8. Premiere 
302GQ05-SP23I-LB-K1, zegarek męski, koper-
ta stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 740 zł

9. Premiere 
302GQ05-SS13I-LB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowa bransoleta stalowa w zesta-
wie, wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 740 zł

10. Concerto 
203GQ02-SP33I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 240 zł

11. Gala
010LQ08-SP33I-SP, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o wymiarach 
39 x 21 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa 
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 470 zł

12. Concerto 
203GQ02-SS22I-LB, zegarek męski, koper-
ta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 080 zł

13. Gala 
208LQ11-SM11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 35 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa bikolor, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 580 zł 

14. Gala 
009LQ08-SS33I-SS, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 35 x 23 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bran-
soleta stalowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 090 zł
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1. Premiere
704GQ07-SS31I-LB-K1, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy  
44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, dodatkowa bransoleta stalowa w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 840 zł
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1. Lange Zeitwerk Striking Time
145.032 
A. Lange & Söhne prezentuje Lange Zeitwerk Strinking Time – zegarek 
naręczny z mechanizmem repetycji kwadransowej. To arcydzieło sztuki 
zegarmistrzowskiej, z wyrafinowaną komplikacją akustyczną oraz cyfro-
wym wskazaniem godziny i minut, dostępne jest teraz także w wykonaniu 
z różowego złota. Posrebrzana tarcza pięknie eksponuje dwie małe złote 
wskazówki. Najważniejsze elementy mechanizmu repetycji kwadran-
sowej harmonijnie wkomponowano w układ tarczy. Najnowszy model 
z kolekcji Lange Zeitwerk, z precyzyjnie przeskakującymi wskazaniami 
godziny i minut, cechuje klarowność tarczy i doskonała czytelność wskazań, 
co umożliwia błyskawiczny odczyt aktualnego czasu. Fascynujący taniec cyfr 
wzbogacają przyjemnie brzmiące dla ucha tony kuranta. Sercem czasomierza 
Lange Zeitwerk Strinking Time jest manufakturowy kaliber L043.2. Spełnia 
on najbardziej wyszukane oczekiwania, jakie prawdziwi koneserzy sztuki  
zegarmistrzowskiej słusznie mają wobec mechanizmów marki A. Lange & Söhne. 
Niekwestionowane atuty mechanizmu dopełniają pełne przepychu, wyrafino-
wane ręczne zdobienia poszczególnych elementów kalibru. 
Cena od 422 320 zł. Dostępny wkrótce.

1

2. Langematik Perpetual
310.025, zegarek męski, koperta z platyny 
o średnicy 38,5 mm, mechanizm automatyczny, 
46-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekund-
nik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 331 480 zł

3. Grand Lange 1 Moon Phase 
139.025, zegarek męski, koperta z platyny 
o średnicy 41 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, 72-godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 226 440 zł. Dostępny wkrótce.

4. Lange 1 Time Zone 
116.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 41,9 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, 72-godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, funkcja GMT, wskaźnik rezerwy 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 172 200 zł

5. 1815 Up & Down 
234.026, zegarek męski, koperta z 18K  
białego złota o średnicy 38,5 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, 72-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 106 760 zł

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

1. Malte
X82G7753 
Kolekcja Malte od Vacheron Constantin wzbogaciła się o nowy, 
dyskretnie wysmakowany model wykonany z białego złota.  
Centralnie umieszczone wskazówki odmierzają godziny i minuty, 
mały sekundnik umieszczono na godzinie szóstej. Ten męski model 
powstał w efekcie konsekwentnego dążenia do stworzenia czasomie-
rza na wskroś tradycyjnego. Koperta o wymiarach 36,7 x 47,6 mm 
wykonana została z 18-karatowego białego złota. Cyfry rzymskie 
tradycyjnie umieszczono na godzinie szóstej i dwunastej. Ich 
kształt został dopasowany do nowej sylwetki koperty tonneau. 
Wskazówki oraz mały sekundnik porusza manufakturowy kaliber 
4400AS. Pracę nadzwyczajnego mechanizmu podziwiać można 
przez przezroczysty dekiel, idealnie współgrający z linią koperty. 
Niezawodność i najwyższa staranność wykończenia każdego detalu potwierdzo-
ne zostały Pieczęcią Genewską – prestiżowym symbolem zegarmistrzowskiej 
doskonałości. Nowy model z kolekcji Malte wyposażono w czarny pasek ze skóry 
aligatora amerykańskiego z zapięciem na trzpień z białego złota w kształcie 
połowy krzyża maltańskiego.
Cena od 96 860 zł. Dostępny wkrótce.

2. Patrimony Contemporaine 
X81R7625, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go 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 73 180 zł

3. Patrimony Traditionnelle
X43R5540, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 1120, 40-godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 123 550 zł

4. Patrimony World Time
X86R4717, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 42,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber 2460 WT, 40-godzinna  
rezerwa chodu, sekundnik, funkcja GMT, wskaź-
nik dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 192 430 zł 

5. Patrimony  
Traditionnelle Lady 
X81R6354, zegarek damski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 1400,  
40-godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 105 040 zł. Dostępny wkrótce.

6. Patrimony  
Contemporaine Lady 
X85R6435, zegarek damski, koperta z 18K  
różowego złota o średnicy 36 mm, koperta  
i tarcza zdobione brylantami, mechanizm auto-
matyczny, kaliber 2450 Q6, 40-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta z 18K różowego złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 225 150 zł
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2. Duomètre a Chronographe 
6012521, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 42 mm, mechanizm nakręcany ręcz-
nie, kaliber J-LC 380A, 50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 169 620 zł 

3. Master Calendar
1552520, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 866, 43-godzinna rezerwa chodu,  
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaź-
nik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 84 810 zł

4. Master Ultra Thin 41
1338421, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
41 mm, mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 
898C, 43-godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 31 430 zł

5. Deep Sea Chronograph Cermet
208A570, zegarek męski, koperta z Cermetu 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
J-LC 758, 65-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 65 010 zł

6. Grande Reverso Lady  
Ultra Thin Duetto Duo
3308421, zegarek damski, koperta stalowa o wymia-
rach 40 x 24 mm, zdobiona brylantami, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber J-LC 864A, 48-godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 42 190 zł

1. Duomètre Unique  
Travel Time
6062520
Model Duomètre Unique Travel Time w kopercie 
z różowego złota stanowi nową interpretację możliwości 
rewolucyjnego systemu Dual-Wing. Duomètre Unique 
Travel Time jest pierwszym zegarkiem z funkcją GMT 
umożliwiającym ustawienie czasu drugiej strefy z dokładno-
ścią do jednej minuty. Rozwiązanie to pozwala na precyzyj-
ną regulację wskazania godziny we wszystkich krajach, na 
wszystkich kontynentach – niezależnie od różnicy czasowej. 
Ten oryginalny czasomierz niewątpliwie przypadnie do 
gustu tym, którzy cenią najwyższej klasy zegarmistrzostwo 
i kochają podróże. Mimo wysokiego stopnia złożoności 
zegarka, subtelnie wytłaczana tarcza jest doskonale czytelna. 
Czasomierz wyposażono w kunsztownie zdobiony, manufak-
turowy kaliber 383. Można go podziwiać przez transparentny 
dekiel wykonany z szafirowego szkła.
Cena od 167 030 zł. Dostępny wkrótce.
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1. Aquatimer Chronograph  
Edition „Galapagos  Islands”
IW379502
Znakiem rozpoznawczym nowego modelu Aquatimer z serii 
Galapagos jest niezwykle wytrzymała, matowa powłoka 
z czarnego kauczuku, powstajacą w wyniku skomplikowanego 
procesu wulkanizacji. Obsługa tego chronografu to prawdziwa 
przyjemność. Nowy Aquatimer zwraca uwagę zestawieniem 
kolorystycznym koperty i wskazówek – czerń przypomina lawę 
wysp wulkanicznych i kontrastuje z bielą wskazówek. Nurek wy-
raźnie odróżni aktualną godzinę od wskazania czasu zanurzenia, 
dzięki nowemu pierścieniowi obrotowemu, który zdecydowanie 
usprawnia obsługę. Poszczególne operacje można wykonywać na-
wet w rękawicach nurkowych. Manufakturowy kaliber IWC 89365 
precyzyjnie odmierza upływ czasu. Zegarek Aquatimer Chrono-
graph wyposażono w czarny kauczukowy pasek, który niezwykle 
łatwo można wymienić na stalową bransoletę. 
Cena od 42 570 zł. Dostępny wkrótce.

2. Portuguese  
Chronograph Classic
IW390403, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
funkcja Flyback, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 52 890 zł

3. Portuguese Hand-Wound 8 Days
IW510204, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 59215, 192-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 79 980 zł

4. Portofino Automatic 
IW356505, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 35110, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 21 930 zł

5. Aquatimer Automatic
IW329002, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 30120, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 25 800 zł. 
Dostępny wkrótce.

6. Ingenieur Chronograph Racer
IW378509, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 45 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, funkcja Flyback, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 120 m. Cena od 51 600 zł
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2. Superocean Heritage  
Chronographe 46 
A1332024/C817/152A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 13, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 20 410 zł. Dostępny wkrótce.

3. Super Avenger II
A1337111/BC28/168A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 13, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 300 m. Cena od 21 480 zł

4. Navitimer World 
A2432212/B726/442X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 24, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
suwak logarytmiczny, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 23 290 zł

5. Transocean  
Chronograph Unitime
AB0510U0/A732/747P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 05, 70-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 42 750 zł

6. Colt 33
A7738753/G744/235X, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Breitling 77, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 24 880 zł

1. Aerospace Evo  
Limited Edition
E7936310/BC27/152E
Nowy Breitling Aerospace Evo zyskuje na sile i dynamice wyrazu, 
zachowując jednocześnie zdecydowanie techniczną stylistykę wielofunk-
cyjnego chronografu elektronicznego. Cechy charakterystyczne zegarka 
to nieco większa średnica koperty, grawerowany pierścień zewnętrzny, nowe 
wskazówki i cyfry. Lekka, lecz wyjątkowo wytrzymała koperta z tytanu jest 
w całości satynowana. Aerospace Evo napędza mechanizm SuperQuartz™, 
posiadający certyfikat chronometru. Zegarek cechuje się wyjątkowo prostym, 
logicznym, dobrze przemyślanym „systemem sterowania”. Wystarczy prze-
kręcić, wcisnąć lub wyciągnąć koronkę, by uruchomić całe spektrum funkcji 
przydatnych nie tylko pilotom: chronograf odmierzający czas z dokładnością 
do 1/100 sekundy, minutnik, drugą strefę czasową, alarm, repetier minutowy 
i kalendarz. Model ten posiada podświetlenie, które współpracuje z nokto-
wizorami (NVG). Można go opcjonalnie doposażyć w elektroniczny moduł 
pomocniczy o nazwie Co-Pilot, zintegrowany z bransoletą. 
Cena od 16 190 zł

2 3 4
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2. El Primero 410
03.2091.410/01.C494, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 410, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, wieczny kalendarz, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 36 160 zł. Dostępny wkrótce.

3. El Primero Striking 10th  
Tribute To Felix Baumgartner
03.2062.4057/69.R515, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 45,5 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber El Primero 4057B, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 31 860 zł

4. El Primero Lightweight  
Limited Edition
10.2260.4052/98.R573, zegarek męski, koperta 
z włókien węglowych o średnicy 45 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber El Primero 4052W, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 66 300 zł

5. Heritage Lady Star
03.1970.681/01.C733, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber Elite 681, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 16 790 zł 

6. El Primero 36'000 VpH 
16.2150.400/51.C705, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 400, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena od 32 290 zł

1. Pilot Type 20 GMT 1903
96.2431.693/21.C740 
Pilot Montre d'Aéronef Type 20 GMT 1903 to czasomierz, który powstał  
nie tylko z myślą o uporze w spełnianiu marzeń i spektakularnych wyczynach. 
Wykonana z tytanu koperta zegarka, mimo 48 mm średnicy, jest ultralekka.  
Funkcja czasu drugiej strefy jest niejako zaproszeniem do wspólnej podróży.  
Duża koronka gwarantuje wygodę obsługi, nawet w rękawicach lotniczych.  
Czarna tarcza, poddana pięciokrotnie piaskowaniu, wyraziście eksponuje oryginal-
ne cyfry arabskie, zapewniając jednocześnie doskonałą czytelność wskazań zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Kremowy melanż subtelnie ożywiony akcentami retro to 
efekt nietuzinkowego połączenia materiałów, nie dający się powtórzyć. Każda tarcza 
modelu Pilot Montre d'Aéronef Type 20 GMT 1903 jest zatem absolutnie unikatowa, 
co dodatkowo potęguje ekskluzywny charakter tej wyjątkowej, limitowanej do 1903 
egzemplarzy edycji. Ponadto, każdy zegarek znakowany jest indywidualnym numerem 
z boku koperty oraz grawerunkiem na deklu. Napęd czasomierza stanowi precyzyjny 
mechanizm z naciągiem automatycznym – Elite Calibre 693. Pracuje on z częstotli-
wością 28 800 wahnięć na godzinę i zapewnia 50-godzinną rezerwę chodu.  
Efektu dopełnia solidny pasek, szyty ręcznie z beżowego zamszu.  
Cena od 28 840 zł. Dostępny wkrótce.
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3. Clifton 
M0A10149, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekund-
nik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik rezerwy 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 20 230 zł. Dostępny wkrótce.

4. Clifton 
M0A10141, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 11 190 zł. Dostępny wkrótce.

5. Clifton
M0A10059, zegarek męski, koperta z 18K  
czerwonego złota o średnicy 39 mm, mecha-
nizm automatyczny, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 23 680 zł

6. Linea 
M0A10113, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, tarcza zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, 38-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe an-
tyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 11 190 zł. Dostępny wkrótce. 

7. 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.

1. 1931
78225AA11.BDC21, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,5 mm, mechanizm automatyczny, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 6 700 zł

2. 1931 
78225AA05.BDC37, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 6 700 zł

3. Heritage 
14910AA11.BDC101, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 900 zł

4. Heritage 
14910AA03.BDC103, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 900 zł

5. Heritage 
15920AA11.BEP101, zegarek męski, koper-
ta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 000 zł

6. Heritage 
16930AA11.BEP101, zegarek męski, koper-
ta stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 150 zł

1. Clifton
M0A10139
Dystyngowany charakter zegarka męskiego podkreślono 
akcentami z czerwonego złota. Koperta czasomierza 
o średnicy 41 mm, na pasku ze skóry aligatora, mieści 
w swoim wnętrzu mechanizm z naciągiem automa-
tycznym. Pracę kalibru można podziwiać przez dekiel 
z szafirowego szkła. Pierścień koperty, wykonanej ze stali, 
pokryto 18-karatowym czerwonym złotem. 
Cena od 13 780 zł. Dostępny wkrótce.

2. Clifton
M0A10152
Dedykowana paniom stawiającym na luksusową aparycję, 
wersja czasomierza z posrebrzaną tarczą 30 mm. Ekspre-
sję uzyskano dzięki pokryciu stalowego pierścienia koperty 
18-karatowym czerwonym złotem, ten sam zabieg zasto-
sowano w przypadku bransolety. Czasomierz wyposażono 
w mechanizm z napędem automatycznym.  
Cena od 15 710 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Grand Ocean 
45004 357B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm auto-
matyczny, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 14 330 zł

3. Class 1
93005 3 NBUR, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 9 150 zł

4. Class 1 
80088 3N NRO, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 300 m. Cena od 5 430 zł

5. Delfin The Original
10106 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 3 130 zł

6. Grand Ocean  
01113 357N NIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm auto-
matyczny, chronograf, wskaźnik dnia tygodnia, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 14 330 zł

1. Chronorally 1
01118 3 NO, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 45 mm, 
mechanizm automatyczny, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachymetr, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 8 370 zł

7. Chronorally
10302 37N GIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 5 930 zł

8. Les Vauberts
70172 37JA AID, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 39 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 400 zł

9. Chronorally 1
80094 3 NN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm automatyczny, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 4 410 zł

10. Les Vauberts 
10408 37JA ABD, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze 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 
34005 37JA AID, zegarek męski, koperta stalo-
wa w kolorze złota o średnicy 41 mm, mecha-
nizm kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 660 zł 

12. Les Vauberts 
34005 3N NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 3 120 zł 

13. Les Vauberts 
85014 37R GIR, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 4 150 zł

14. Les Vauberts 
85019 3A AIN, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 37 mm, mechanizm automatyczny, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 570 zł
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2. Classic 
A042.G168, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 770 zł

3. Classic
A042.G167, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 830 zł

4. Classic 
A042.G170, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 810 zł 

5. Casual
A044.G179, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 920 zł

6. Casual 
A044.G181, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 950 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, wodoszczelność do 200 m.
Cena od 1 090 zł 

7. 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

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.G164, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 540 zł

10. Classic 
A045.G188, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 740 zł

11. Casual
A043.G175, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 30 m. Cena od 690 zł

12. Classic 
A045.G189, zegarek męski, koperta tytanowa 
bikolor o średnicy 41 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta tytanowa bikolor, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 870 zł

13. Casual 
A043.G171, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, da-
townik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 590 zł

14. Casual
A043.G174, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 690 zł
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  Prezentacja męskich dodatków  
Aztorin na stronie 156.
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2. Classic
1-1542A, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwardza-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 730 zł

3. Sports
1-1751B, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
tachymetr, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 630 zł

4. Sports
1-1751C, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, tachymetr, szkło mi-
neralne utwardzane, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 100 m. Cena od 680 zł

5. UEFA
U-32A1, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 780 zł

6. UEFA
U-35D, zegarek męski, koperta stalowa o śred-
nicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 630 zł

42 3

7. Classic
1-1654I, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 730 zł

8. Classic
1-1788C, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
LCD, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 490 zł

9. Classic
1-1788A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
LCD, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 490 zł

10. Classic
1-1744B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 730 zł

11. Sports
1-1784A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne utwar-
dzane, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 490 zł

12. Classic
1-1744D, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
funkcja GMT, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 880 zł

13. La Passion
1-1617B, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 730 zł

14. La Passion
1-1617A, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, zdobiona kryształami 
Swarovskiego, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 730 zł

All names, logos 
and trophies  

of UEFA 
are the property, 
registered trade-

marks and/or logos 
of UEFA and are 
used herein with 
the permission  

of UEFA.  
No reproduction 

is allowed without 
the prior written 

approval of UEFA. 
© UEFA 1993  

All rights reserved.
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1. Sports
1-1820D, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 50 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne utwardzane, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 200 m.
Cena od 730 zł
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2. Enjoy
E079-L289, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek satynowy, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 740 zł

3. Enjoy
E079-L290, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa bikolor, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 820 zł

4. Enjoy
E079-L293, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 690 zł

5. Beauty
E053-L312, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 32 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik 
24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 690 zł

6. Beauty
E053-L313, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 690 zł

42

5

3

6

7. Ceramica 
E078-L285, zegarek damski, koperta ceramicz-
na o wymiarach 41 x 15 mm, mechanizm kwar-
cowy, szkło szafirowe, bransoleta ceramiczna, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 760 zł

8. Beauty
E083-L306, zegarek damski, koperta stalo-
wa o wymiarach 42 x 15 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

9. Beauty
E083-L307, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 42 x 15 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran-
soleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 510 zł

10. Finesse
E081-L299, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 42 x 17,5 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek satynowy, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 420 zł

11. Finesse
E081-L298, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 42 x 17,5 mm, mechanizm  
kwarcowy, szkło mineralne, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 420 zł

12. Finesse
E081-L300, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 42 x 17,5 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
satynowy, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 460 zł

13. Beauty
E072-L255, zegarek damski, koperta stalo-
wa o wymiarach 29 x 28 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 440 zł

14. Beauty
E072-L256, zegarek damski, koperta stalo-
wa o wymiarach 29 x 28 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

15. Beauty
E072-L257, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 29 x 28 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran-
soleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 440 zł
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1. Ceramica
E077-L283, zegarek damski, koperta stalowo-ceramiczna  
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe, bransoleta ceramiczna, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 260 zł

  Prezentacja biżuterii  
Elixa na stronie 142.
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1. AM:PM
PC124-U117, zegarek unisex, koperta 
z tworzywa sztucznego o średnicy 
47 mm, mechanizm kwarcowy, stoper, 
datownik, funkcja GMT, alarm, 
wskaźnik dnia tygodnia, podświetlenie 
tarczy, dotykowy wyświetlacz LCD, 
szkło i pasek z tworzywa sztucznego, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 180 zł

2. AM:PM
PC128-G124, zegarek męski, koperta 
z tworzywa sztucznego o średnicy 52,5 mm, 
mechanizm kwarcowy, stoper, datownik, 
funkcja GMT, wskaźnik 24-godzinny, alarm, 
wskaźnik dnia tygodnia, podświetlenie tarczy, 
miernik tempa, szkło i pasek z tworzywa sztucz-
nego, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 180 zł

3. AM:PM
PC109-L054, zegarek damski, koperta z tworzywa 
sztucznego o wymiarach 39 x 25 mm, mechanizm 
kwarcowy, stoper, datownik, funkcja GMT, alarm, 
wskaźnik dnia tygodnia, podświetlenie tarczy, szkło 
i pasek z tworzywa sztucznego, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 140 zł

4. AM:PM
PC110-U059, zegarek unisex, koperta z tworzywa 
sztucznego o średnicy 35,5 mm, mechanizm kwar-
cowy, stoper, datownik, funkcja GMT, wskaźnik 
24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia tygodnia, pod-
świetlenie tarczy, szkło i pasek z tworzywa sztucz-
nego, wodoszczelność do 50 m. Cena od 160 zł

5. AM:PM
PC128-G126, zegarek męski, koperta z tworzywa 
sztucznego o średnicy 52,5 mm, mechanizm 
kwarcowy, stoper, datownik, funkcja GMT, wskaź-
nik 24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia tygodnia, 
podświetlenie tarczy, miernik tempa, szkło i pasek 
z tworzywa sztucznego, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 180 zł

6. AM:PM 
PC108-U050, zegarek unisex, koperta z tworzywa 
sztucznego o średnicy 40 mm, mechanizm kwar-
cowy, stoper, datownik, funkcja GMT, wskaźnik 
24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia tygodnia, pod-
świetlenie tarczy, szkło i pasek z tworzywa sztucz-
nego, wodoszczelność do 50 m. Cena od 160 zł

7. AM:PM 
PC129-G127, zegarek męski, koperta z tworzywa 
sztucznego o średnicy 50 mm, mechanizm kwar-
cowy, stoper, datownik, funkcja GMT, wskaźnik 
24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia tygodnia, 
podświetlenie tarczy, szkło i pasek z tworzywa 
sztucznego, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 180 zł
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8. AM:PM
PC122-U107, zegarek unisex, koperta z tworzy-
wa sztucznego o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, stoper, datownik, funkcja GMT, 
wskaźnik 24-godzinny, alarm, wskaźnik dnia 
tygodnia, podświetlenie tarczy, szkło i pasek 
z tworzywa sztucznego, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 160 zł

9. AM:PM
PD130-U139, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 390 zł. Dostępny wkrótce.

10. AM:PM
PD130-U135, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 390 zł. Dostępny wkrótce.

11. AM:PM
PD130-U137, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 390 zł. Dostępny wkrótce.

12. AM:PM
PD103-U020, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 310 zł

13. AM:PM
PD130-U138, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 390 zł. Dostępny wkrótce.

14. AM:PM
PD103-U022, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

15. 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

16. 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

17. AM:PM
PD106-U042, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 390 zł
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W przypadku pytań związanych  
z programem Apart Diamond Club  

zapraszamy na adc.apart.pl

P SJak zbierać 
punkty

Statusy
apart

Diamond Club
500 punktów na  
zarejestrowanej karcie: 
status Gold,  
5% rabatu 
+ inne przywileje

5%

10%
5000 punktów na  
zarejestrowanej karcie: 
status Platinum,  
10% rabatu  
+ inne przywileje

  Punkty transakcyjne 
1 PLN = 1 punkt 
Każda złotówka wydana na zakupy  
w salonach Apart lub eSklepie na apart.pl 
daje jeden punkt.

  Punkty premiowe 
Do uzyskania przez rejestrację karty online 
oraz uczestnictwo w innych akcjach  
promocyjnych organizowanych przez Apart.

Do korzystania z przywilejów 
niezbędna jest rejestracja karty 
oraz spełnienie warunków  
opisanych w regulaminie.

KKontakt

Broszurka-poziom-OK.indd   120.03.2014   12:50

NOWA ODSŁONA APArt DiAmOND cLub
NOWE uDOGODNiENiA!

Aby rozpocząć korzystanie z przywilejów ADc, niezbędna jest rejestracja 

karty oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie.  

Więcej informacji oraz regulamin dostępne w salonach i na adc.apart.pl

Jesteś uczestnikiem  
Apart Diamond club

Twoja karta pozostaje aktywna i możesz 
korzystać z niej tak samo, jak do tej pory.

Warto ją jednak wymienić na nową,  
by zyskać nowe możliwości, w tym dostęp 
do salda online.

W celu wymiany karty  
zapraszamy do dowolnego salonu Apart.

Dołącz do  
Apart Diamond club!

Zostań Uczestnikiem Apart Diamond Club 
z dostępem do salda online oraz korzystaj  
z przywilejów właściwych dla statusu:

Gold – 5% rabatu przy 500 punktach*  
na zarejestrowanej karcie

Platinum – 10% rabatu przy 5000 punk-
tów* na zarejestrowanej karcie

Zarejestruj kartę online** na adc.apart.pl,  
by korzystać z przywilejów ADC właściwych 
dla Twojego statusu już po 72 godzinach  
od rejestracji.

* 1 PLN = 1 punkt

** Rejestracja tradycyjna możliwa jest w salonach  
lub drogą pocztową.

Wydawca: Apart Sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Redaktor Naczelny: Michał Stawecki. Apart Fashion & Style Magazine nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.  
Podane ceny zawieszek nie uwzględniają łańcuszków. Zdjęcia biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki. Druk: Ortis Sp. z o.o.

zapraszamy do esklepu  
apart W NoWeJ odsŁoNIe

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 moż-
liwością wygod-
nego i szybkiego 
zakupu, płatnego 
z góry lub przy  
odbiorze paczki  
z rąk kuriera. 

Nowa promocyjna oferta  
obrączek dostępnych  
wyłącznie w esklepie!  
Bardzo atrakcyjne złote 

wzory w cenach niższych  
aż o 25%.

przy zakupie online  
rozpoznamy i uwzględnimy  

twój rabat z karty  
apart diamond Club.

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 przesył-
ką 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.

piękne
opakowanie 

gratis

biżuteria z opcją 
grawerunku

dostawa 
gratis
od 75 zł

przejrzysty 
wygląd

strony

48 godzin 
czas realizacji
dla większości

produktów

promocja 
obrączek

30 dni
na zwrot 

zamówienia

opcja
upominek

extended
validation 

ssl

apart 
diamond

club

ulepszona 
nawigacja

i wyszukiwanie
produktów

25%

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.

Apart Diamond club



Albert riele 
Sopot MAtch rAce  

liMited edition

Jedyny w swoim rodzaju, limitowany do 250 numerowanych sztuk Albert Riele Sopot Match 
Race Limited Edition. Piękny, kolekcjonerski czasomierz, zwracający uwagę marynistyczny-
mi odniesieniami. Odwołuje się do najlepszych żeglarskich tradycji, by każdą odmierzoną 
sekundą oddać wspaniałość tego elitarnego i szlachetnego sportu, a także uhonorować  
sopockie zawody rangi mistrzostw świata, wprost nawiązując do nich swą nazwą. To zegarek, 
w którym udało się uchwycić klimat morskiej przygody. Wystarczy na niego spojrzeć, by 
wyobrazić sobie to niewysłowione poczucie kontroli nad żywiołem. By przywołać wspom-
nienie spokoju odnalezionego w pasji. Do zestawu dołączona jest okolicznościowa miniatura 
łodzi Albert Riele. Więcej informacji na str. 164-165.

www.albertriele.ch
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