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Karolina 
Malinowska 

i Olivier Janiak
z rodziną

Ona – tOp mOdelka, 
która pracOwała 
dla największych 
dOmów mOdy, Od 
chanel pO pradę. 
On – jeden z naj-
pOpularniejszych 
dziennikarzy i pre-
zenterów w pOlsce. 
razem stanOwią 
najbardziej stylO-
wą parę w pOlskim 
shOwbiznesie.  
teraz, wraz z trój-
ką swOich synów 
i małą przyjaciół-
ką rOdziny, pOjawi-
li się w najnOwszej 
świątecznej kampa-
nii apart.
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Jak to jest być ulubioną parą Polaków?
Karolina: Nie mam pojęcia. A skąd wiesz, że jesteśmy?

Bo od prawie 20 lat pracuję w mediach i wiem, 
kogo czytelnicy i widzowie kochają. I nic dziwne-
go – trudno znaleźć w naszym show-biznesie drugą 
tak piękną, fajną parę, do tego z takim stażem. To 
rzadkość!
Karolina: Myślałam, że ludzie lubią tylko pięknych, 
młodych i bezdzietnych. (śmiech)
Olivier: Czyli pod żadnym względem się już nie ła-
piemy. (śmiech)

A ja myślę, że ludzie wyczuwają, że jesteście praw-
dziwi, że nie ma w tej Waszej miłości kalkulacji. Je-
steście symbolem piękna i trwałości w dzisiejszym 
zwariowanym świecie.
Olivier: Jeśli tak nas odbierają ludzie, to bardzo 
miłe. To przecież nie jest tak, że siedzimy sobie 
w domu i myślimy: O Boże! Jesteśmy tacy fajni!  
Karolina: Śmiejemy się, że u nas wszystko jest tak 
jak Pan Bóg przykazał – czyli nudno. Najpierw ślub, 
potem dzieci. Myślę, że w dzisiejszym świecie, który 
pędzi, w którym tak szybko wszystko się zmienia, 
warto promować wartości, które są stałe, takie jak 
uczucie, rodzina.

Myślicie że to Wasza zasługa, że Wasz związek jest 
tak trwały, czy po prostu mieliście szczęście, że tra-
filiście na siebie?
Karolina: O szczęściu możemy mówić dlatego, że 
się spotkaliśmy, ale związek jest czymś, nad czym 
trzeba pracować. 

Kto bardziej scala to małżeństwo?
Karolina: To nie tak, że tylko jedno z nas jest sznu-
rówką, która wiąże nas ze sobą. Łączymy się świa-
domie w każdym działaniu. Z drugiej strony wiele 
rzeczy w naszym życiu działo się chyba w odpowied-
nim momencie. W punkt. Na przykład, po siedmiu 
latach, kiedy wszystkie teorie mówią o tym, że po-
winien przyjść kryzys, ja urodziłam dziecko. Auto-
matycznie wskoczyliśmy w naszej relacji na nowe 
tory. I ciągle jest coś nieznanego, co scala jeszcze 
bardziej.

A zdarza się, że u Was iskrzy, że potrafisz męża po-
stawić do pionu? (śmiech)
Karolina: Jak zasłuży. (śmiech) Potrafię tupnąć 

nogą. Nie raz. Olivier podobnie, kiedy mi się należy, 
chociaż mi się należy rzadziej. (śmiech)
Olivier: To chyba inaczej definiujemy słowo „rzad-
ko”... Ale rzeczywiście, bez dyskusji, drobnych 
sprzeczek nie ma progresu i rozwoju partnerstwa. 
Bo w tym wszystkim trzeba się jeszcze lubić i sza-
nować. To jest najważniejsze. 
Karolina: Ale nie jest tak, że u nas jest ciągle różowo 
i latają po domu motylki. Talerz też czasem poleci. 
(śmiech)
Olivier: Ja nie wiem, o czym mówisz, UFO u nas 
nigdy nie widziałem.
Karolina: Całą sztuką w małżeństwie jest wiedzieć, 
kiedy ustąpić. My jesteśmy bardzo różni, ale jedno 
nas łączy. Dla nas zawsze najważniejsza była rodzi-
na. I to jest coś, co wynieśliśmy z domu. I to jest 
kompas, który nie pozwala się zgubić. Jak wychodzę 

z wielkiej gali, w samochodzie zdejmuję szpilki, 
wkładam trampki i jadę do domu sprawdzić, czy 
chłopcy mają spakowane plecaki albo uprasować im 
ubrania na drugi dzień.

Czy wśród przyjaciół też uchodzicie za wzorową 
parę?
Karolina: Fakt, koleżanki pytają, jak to robię, że tak 
długo jesteśmy razem. Ale, tak szczerze, chyba nie 
ma złotej recepty. W dzisiejszych czasach coraz czę-
ściej funkcjonujemy w samozachwycie. Za bardzo 
siebie samych lubimy, żeby być z kimś. Nie jeste-
śmy skłonni do kompromisów, ustępowania. Coraz 
rzadziej decydujemy się na małżeństwo. Jak coś pój-
dzie nie tak, można wtedy trzasnąć drzwiami i po 
prostu wyjść. 
Olivier: Tylko co później? I jak? I z kim? Po dwóch 

Rozmowa
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latach „idylli” z nową osobą, po etapie zauroczenia 
i nowej chemii, wszystko wraca do tego samego 
momentu, gdzie trzeba szukać, starać się i dopra-
cowywać. Jak to moja szanowna małżonka mówi: 
„po dwóch latach skarpetki pachną tak samo. Źle”. 
Więc dobrze jest zadać sobie pytanie, czy nie warto 
się starać i z odrobiny siebie jednak zrezygnować.

Wy przekonaliście się, że możecie na siebie liczyć. 
Przechodziliście razem różne chwile: dobre i złe. 
Niewiele osób wie, że pierwszą ciążę Karolina pra-
wie przypłaciła życiem. Że przed operacją, zanim 
urodziła Fryderyka, lekarz kazał Olivierowi poże-
gnać się z żoną…
Karolina: Leżałam w szpitalu wiele, wiele, wiele 
tygodni, zanim urodził się Fryderyk. Miałam czas 
na przemyślenia. Wszystko się mogło zdarzyć. 

Możliwe było, że tego dziecka nie będzie, jak i moż-
liwe było, że i mnie nie będzie. Ale ten egzamin 
zdaliśmy.
Olivier: Trzy razy dziennie do szpitala, z jedzeniem, 
dobrym słowem, wsparciem. I wieczorem, już niby 
w domu, ale na telefonie, więc z głową w szpitalu, 
bo trzeba było być mentalnie obok Karoliny. Nie tyl-
ko te miłe chwile, piękne i wzniosłe, łączą. Trudne 
doświadczenia też budują.

Jak Ty i Olivier zareagowaliście wtedy, w szpitalu, 
kiedy lekarze mówili, że sytuacja jest krytyczna?
Olivier: Nie pamiętam dokładnie, nie skupiam się 
na takich emocjach. Jesteśmy sześć lat później i za-
miast jednego mamy trzech synów. Na pewno wte-

dy było zamieszanie, trochę krzyków na profesorów, 
lekarzy, ale oni spanikowanych rodziców „przera-
biają” często. Najgorsze w takiej sytuacji jest to, że 
sam nie możesz nic zrobić, jesteś zależny od innych 
– ich wiedzy, czasu i zaangażowania.  
Karolina: Jak już urodził się Fryderyk, ja długo by-
łam nieprzytomna, bo to była ciężka operacja. Ale 
dobrze pamiętam moment, kiedy Olivier przyszedł 
do mnie i opowiadał mi, że jest synek, jaki jest 
wspaniały, a ja widziałam wtedy, jak bardzo on się 
o mnie martwi, a nie o dziecko. Oli też mi bardzo 
często mówi, że jestem dobrą mamą. To dla mnie 
ważne.

Właściwie wychowanie chłopców wzięłaś na siebie.
Karolina: To są moje dzieci, więc kto ma je wychować?
Olivier: No ja też trochę pomagam (śmiech), a nawet 

mam wrażenie, że bardzo. Sporo podróżuję, często 
mnie nie ma w domu ze względu i na pracę w TVN, 
i na dodatkowe zajęcia – konferencje, wydarzenia, 
które prowadzę, więc rzeczywiście, na Karolinie naj-
więcej obowiązków rodzicielskich się skupia. Pełen 
dla Niej za to podziw i uznanie. 

Karolino, mogłaś przecież powiedzieć „OK, urodzi-
łam dzieci, ale teraz to ja chcę robić karierę, więc 
zatrudniamy armię niań”...
Karolina: Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że 
już jedną karierę w życiu zrobiłam. Nie mam kom-
pleksów, wiem, że dużo osiągnęłam. Gdybyś mnie 
zapytała, czy byłam dobrą modelką – bez fałszywej 
skromności odpowiem, że byłam bardzo dobrą mo-

delką. Nadal mam marzenia, cele. Pewnie, że bym 
chciała robić jakieś fajne rzeczy, rozwijać się, ale 
czy te marzenia się spełnią? Zobaczymy. Z drugiej 
strony, na co dzień dzieje się wiele rzeczy, z któ-
rych mogę być dumna. Dzisiaj byłam na zebraniu 
w szkole u mojego najstarszego syna, usłyszałam 
o nim tyle pochlebnych słów – to jest najważniej-
sze. Wtedy sobie myślisz, że już nie warto myśleć 
o sobie. Moje spełnienie życiowe dopełnia się w tych 
małych facetach. Mimo zmęczenia i całej reszty, 
którą zna każda mama.

U Was, jeśli chodzi o karierę, jest dość zabawna 
równowaga. Kiedy się poznaliście, Ty byłaś mię-
dzynarodową gwiazdą, top modelką, która robiła 
zawrotną karierę na świecie, Olivier dopiero stawiał 
pierwsze kroki w telewizji. Teraz role się odwróciły.

Rozmowa

całą sztuką w małżeństwie jest  
wiedzieć, kiedy ustąpić. my jesteśmy 

bardzO różni, ale jednO nas łączy. 
dla nas zawsze najważniejsza była 

rOdzina. i tO jest cOś, cO wynieśliśmy 
z dOmu. i tO jest kOmpas, który  

nie pOzwala się zgubić.
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Karolina: Zawsze jest tak w rodzinie, że ktoś pra-
cuje więcej. Oli ma teraz bardzo dobry czas i mam 
nadzieję, że będzie jeszcze lepszy, bo to jest bardzo 
zdolny człowiek – nie tylko jako prezenter, dzienni-
karz. Udowadniał niejednokrotnie, że na innych po-
lach też doskonale sobie radzi, robi masę ciekawych 
projektów. Myślę, że poniekąd dlatego wybór Apart 
padł na nas. To było duże zaskoczenie.

A moim zdaniem trudno o bardziej oczywisty wy-
bór. Jesteście glamour, a jednocześnie zanurzeni 
w prawdziwym życiu. I przy tym wszystkim, w su-
mie, jesteście też bardzo tradycyjną rodziną.
Karolina: To prawda. My nawet mieszkamy wielo-
pokoleniowo, z moją mamą i babcią.

I do tego kwitnące kariery. Piękni, zakochani 
i wszystko się Wam udaje. Nie za dużo tego szczęścia?
Olivier: Doceniamy to, co mamy. Myślę, że zacho-
wujemy równowagę, bo mając świadomość, że 
mamy dużo, dużo też oddajemy.

Olivier od lat organizuje, między innymi, akcję cha-
rytatywną Dżentelmeni, Ty angażujesz się w masę 
projektów, gdzie pomagasz potrzebującym, sama 

organizujesz też wśród gwiazd świąteczną zbiórkę 
pieniędzy na prezenty dla biednych rodzin.
Karolina: Wiesz, że nie bardzo lubię o tym trąbić 
w mediach. Ale skoro pytasz, to nie mam problemu, 
żeby o tym powiedzieć. Tyle że ja od gwiazd wyma-

gam znacznie więcej niż to, żeby dali pieniądze. Bo 
zawsze chcę, żeby oni sami kupili wymarzony pre-
zent dla konkretnego dziecka. Uwierz mi, że cza-
sem znacznie prościej jest wziąć te pieniądze, ale 
mi zależy na tym, żeby ich zaangażować głębiej w tę 
pomoc. Wygląda jednak na to, że oboje z Olivierem 
umiemy to robić. (śmiech)
Olivier: Skutecznie i ludzko, po prostu. Nam się 
udaje w życiu. Nie wszyscy są przebojowi, zaradni, 
mają tyle szczęścia. Trzeba się podzielić, angażując, 
namawiając innych. Ludzie chcą pomagać, jednak 
często nie wiedzą, jak się za to zabrać. My pokazu-
jemy, jak robiąc coś dla siebie, pomagamy innym. 
Rozwijamy się przy tym sami artystycznie, bo za-
wsze staramy się dopilnować projekty, aby były jak 

najpiękniejsze jakościowo. Jesteśmy skuteczni, bo 
Karolina ponad dwieście dzieci rokrocznie z przy-
jaciółmi czyni szczęśliwymi na Święta, a Kalendarz 
Dżentelmeni przez 9 lat to już osiem milionów zło-
tych przekazanych rozmaitym fundacjom.

Jesteście o siebie zazdrośni?
Karolina: Może nie cały czas, bo to byłoby chore, ale 
ciągle mam momenty, że jestem o mojego męża za-
zdrosna. On – myślę, że też. Faceci chyba mają taki 
mechanizm, że lubią, kiedy ich kobieta podoba się 
innym mężczyznom. Ale myślę, że tu nie ma obaw. 
No bo kto mnie weźmie, z trójką dzieci?! Albo jego? 
(śmiech)
Olivier: Kochanie, nie deprecjonujmy siebie jako 
wartości samej w sobie. (śmiech)

A może tak jasno stawiacie granice, że nikomu nie 
przyjdzie do głowy, żeby Was podrywać?
Karolina: Rzeczywiście, mamy ten komfort, że lu-
dzie wiedzą, że ja mam męża, a on ma żonę. A poza 

Rozmowa

jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę 
megafajnych dzieciaków, spełniliśmy 

też marzenie córeczki naszych naj-
bliższych przyjaciół O byciu mOdelką. 

mam wrażenie, że tę radOść, szczę-
śliwą rOdzinę, prawdę, szczerOść 

bez trudu każdy dOstrzeże w kampa-
nii. O takie emOcje chyba chOdzi nam 

wszystkim. nie tylkO na święta.
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tym, jak nie dajesz przyzwolenia na pewne rzeczy, je-
śli czegoś nie chcesz, to one się po prostu nie dzieją.

Wy bardzo szybko wiedzieliście, że chcecie być ra-
zem. Jak to się zaczęło?
Karolina: Oli robił ze mną wywiad. Potem ja wróci-
łam do Nowego Jorku i nie mieliśmy kontaktu przez 
dwa lata. A w końcu zadecydował przypadek. Mia-
łam koleżankę Olę, której  mama bardzo chorowała, 
wysłałam jej SMS z pytaniem, jak się czuje mama. 
Tyle że zamiast do Oli, wysłałam ją do Oliviera. I on 

Karolina: Mnie się wydaje, że cały nasz sukces polegał  
na tym, że my się właśnie za długo nie zastanawia-
liśmy. (śmiech) Może dlatego do dziś jesteśmy ra-
zem. Ja przecież na początku naszego małżeństwa 
jeszcze cały czas wyjeżdżałam do Nowego Jorku, 
Paryża, Mediolanu. Mieliśmy okazję za sobą zatę-
sknić. To jest prawdziwa miłość. Wtedy, kiedy się 
nawet nad tym nie zastanawiasz.

Jak wyglądały Wasze zaręczyny?  
Olivier: Siedzieliśmy w domu, który wynająłem na 

koło, z jednej strony zakończone diamentem.  
Pamiętam, jak na początku pomyślałam, co to 
ma oznaczać. Czy chce mi jakąś furtkę zostawić? 
(śmiech) Ale pamiętam też inny pierścionek, zresz-
tą z Apart, który dostałam, gdy urodził się Fryderyk. 
Przepiękny, z białego złota, z dużym diamentem.

A obrączki? Widzę, że nie nosicie…
Olivier: Ja nigdy nie nosiłem…
Karolina: On nie lubi. Ja za to nosiłam obrączkę 
przez 12 lat. Zdjęłam ją właśnie do zdjęć do kam-
panii Apart. I teraz nie jestem w stanie jej włożyć. 
Próbuję codziennie, ale jeszcze się nie udało. Może 
to znak, że powinniśmy sprawić sobie nowe obrącz-
ki w Apart. (śmiech)

A jak zareagowaliście na propozycję Apart, żebyście 
zostali ambasadorami marki i wystąpili w świątecz-
nej kampanii?
Oliver: To nie jest przypadkowa firma. To przede 
wszystkim firma rodzinna.  No i nie ma co ukry-
wać, bardzo prestiżowa marka, która od lat ma 
fantastyczne, jakościowe kampanie z wyjątkowymi 
osobowościami. Więc dla nas ta propozycja była na-
prawdę wyróżnieniem. 
Karolina: Dla mnie to też był taki bardzo przyjemny 
powrót do przeszłości. Do czasów, kiedy pracowa-
łam jako modelka. Spotkałam się znowu na planie 
z Marcinem Tyszką – my się znamy od 15 lat, robi-
łam z nim swoje pierwsze sesje. On też wtedy zaczy-
nał. Najlepsza polska stylistka na planie, Agnieszka 
Ścibior, czego chcieć więcej?

A jak czuliście się razem na planie zdjęciowym?
Karolina: Świetnie. Zadbała o to produkcja. Komfort 
pracy i ekipa była mistrzowska, a i my generalnie 
dobrze się ze sobą czujemy. Rodzina się nam też na 
planie powiększyła. Oprócz synów, miałam i córkę, 
Tosię. Dzieci przez trzy dni miały świetną zabawę. 
Oczywiście najtrudniej było wytłumaczyć, dlaczego 
w lipcu jest choinka. (śmiech)
Olivier: Jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę me-
gafajnych dzieciaków, spełniliśmy też marzenie 
córeczki naszych najbliższych przyjaciół o byciu 
modelką. Mam wrażenie, że tę radość, szczęśliwą 
rodzinę, prawdę, szczerość bez trudu każdy dostrze-
że w kampanii. O takie emocje chyba chodzi nam 
wszystkim. Nie tylko na Święta. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

Rozmowa

do mnie zadzwonił. To było tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia. Umówiliśmy się w Wigilię w Ło-
dzi. Poszliśmy do Hotelu Grand na Piotrkowskiej na 
herbatę. To było 13 lat temu. I tak jesteśmy razem 
do dziś.

Ślub wzięliście po trzech miesiącach znajomości. 
Nie mieliście wątpliwości, że może za krótko się 
znacie?

weekend i graliśmy w taką grę, że ze szklanego na-
czynia wyciągało się karteczki z pytaniami. 
Karolina: My się przecież wtedy dopiero poznawa-
liśmy. I było tam pytanie odnośnie ślubu, co o tym 
myślisz. A Oli na to: „a może weźmiemy ślub?”

I wyjął pierścionek zaręczynowy?
Karolina: Nie, to było trochę później, bo Olivier sam 
go zaprojektował. Jest wyjątkowy. To niedomknięte  
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Kacper Rączkowski okiełzna 
nawet najbardziej zbuntowane 

włosy. Z Olivierem nie miał 
wiele pracy

Magik  
fotografii  

– Marcin Tyszka  
– z atrybutem 
swojej profesji

Tradycja pozostaje niezmienna,  
jednak każde pokolenie wnosi do Świąt 
nutę nowoczesności i świeżości. Dziś 
cenimy dobry styl, którego na pewno  

nie można odmówić bohaterom nowej 
sesji Apart: Karolina Malinowska  
i Olivier Janiak to nie tylko piękna  

i stylowa para, ale też ludzie sukcesu  
oraz szczęśliwi rodzice. W sesji występują  
również ich roześmiane dzieci Fryderyk,  

Christian i Julian oraz mała 
przyjaciółka rodziny – Tosia.
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Tosia z pełnym 
profesjonalizmem 

oddaje się pracy 
na planie

Za kamerą 
tradycyjnie stanął 

utalentowany 
operator Arkadiusz 

Tomiak

Arkadiusz Tomiak jest 
współtwórcą sukcesów 
filmów m.in. Marcina 
Krzyształowicza, Konrada 
Niewolskiego, Jana Jakuba 
Kolskiego

Plan zdjęciowy odwiedziła współautorka  
projektu wystroju wnętrza, w którym  
odbywała się sesja – Karina Snuszka

Wydarzenia
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Breitling i travOlta

rOzmOwa Odbywa się pOdczas pOkazów lOtniczych w renO,  
stan nevada. na wydarzenie breitling zaprOsił swOjegO  

ambasadOra, a zarazem dOświadczOnegO pilOta – jOhna travOltę.  
zaprOszenie Otrzymali także repOrterzy, w tym z pOlski Olivier  

janiak. z pOkazów przygOtOwał materiał dla „cO za tydzień”, 
a także dla nas, w pOstaci wywiadu ze słynnym aktOrem-lOtnikiem.

r O z m aw i a  O l i v i e r  j a n i a k
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Czy pamięta Pan, kiedy zaczęła się Pańska fascyna-
cja lotnictwem?
Tak, miałem wtedy 5 lat. Mój dom w New Jersey był 
pod ścieżką samolotów schodzących na lotnisko 
LaGuardia w Nowym Jorku, a ja oglądałem każdy 
przylatujący samolot i byłem tym urzeczony.

A ten pierwszy moment, kiedy wzbił się Pan jak 
Ikar w niebo, już jako pilot, który bierze za wszystko 
odpowiedzialność i ma nad wszystkim kontrolę?
Miałem 19 lat, od 4 lat próbowałem zrobić licen-
cję pilota, ale wcześniej nie miałem tylu pieniędzy, 
żeby wykupić dostateczną ilość lekcji. W końcu 
zarobiłem wystarczająco dużo pieniędzy. Leciałem 
któregoś razu nad Nowym Jorkiem i nie mogłem 
uwierzyć, że jestem sam na pokładzie. Lot był fanta-
styczny, moje marzenie ziściło się.

W Pana przypadku pilotowanie to chyba nie tylko 
hobby, bo miał Pan okazję również pomagać innym 
ludziom, poczuć, jak to jest nadlatywać z pomocą. 
Wydaje się, że było wiele takich przypadków.
A… masz na myśli mój udział w akcjach ratowni-
czych. Tak, byłem w Nowym Orleanie podczas wiel-
kiej powodzi. Byłem jednym z pierwszych ludzi, 
którzy tam dolecieli. Podobnie było na Haiti. Pole-
ciałem tam, żeby przetransportować lekarzy, lekar-
stwa i żywność dla ludzi, którzy czekali na pomoc.

Pokazy lotnicze w Reno to klasyk, to wielka atrakcja 
dla miłośników awiacji, ale ja jestem tutaj, ponie-
waż prezentuję markę zegarków Breitling. Właśnie 
świętujemy premierę nowego modelu, nazywa się 
„Emergency” (Breitling Emergency 121.5/406 MHz 
Dual Frequency Transmitter). Niezwykłość tego ze-
garka polega na jego zaawansowaniu technologicz-
nym; to zegarek, który jest w stanie Cię zlokalizować 
w razie wypadku. Nieważne, czy jesteś pilotem, że-
glarzem, czy też jesteś w górach i utknąłeś w burzy 
śnieżnej, każdy posiadacz tego zegarka może zostać 
odnaleziony, ponieważ ma on dwie radiolinie. Jedna 
łączy go z satelitą, a druga z serwisem ratowniczym 

i dzięki temu można Cię zlokalizować. To bardzo 
zaawansowane technologicznie urządzenie i lepsze, 
niż którekolwiek wcześniej. Dlatego to dobry zega-
rek dla wszystkich, którzy szukają przygód, więc 
świętujemy tu w Reno jego premierę, a poza tym, 
oczywiście, podziwiamy pokazy lotnicze.

Nawiązując do zegarków, porozmawiajmy chwilę 
o czasie. Jakie znaczenie ma w Pana życiu czas?
Uważam, że czas to coś, co Ty tworzysz. Ty jesteś 
kreatorem własnego czasu, a wszystko zależy od 
tego, na ile mądrze czasem rozporządzasz. Znasz 
pewnie to powiedzenie „dajcie zajętej osobie coś 
więcej do zrobienia, a nie dawajcie tego osobie, 
która ma dużo wolnego czasu, bo osoba zajęta wie, 
jak optymalnie czas wykorzystać”. Organizowanie 
sobie czasu to swego rodzaju sztuka, można go mo-
delować jak rzeźbę, to kreacja.

W przyszłym roku na ekranach ukaże się nowy film 
z Panem – western.
To, co ostatnio zrobiłem w moim życiu zawodo-
wym, to trzy projekty, które ukażą się w przyszłym 
roku. Jeden to western, drugi to kryminał, a trzeci 
to film akcji.

A który to Pana ulubiony? Który jest najlepszy?
Trudno powiedzieć, bo, nie chwaląc się, wszystkie 
są bardzo dobre, a jeszcze mam miniserial o proce-
sie O.J. Simpsona, dziesięcioodcinkowy, i to wszyst-
ko ukaże się w przyszłym roku, więc zapowiada się 
kolejny zapracowany rok. Jest jeszcze film o Johnie 
Gottim – gangsterze. 
Rozmawiał Olivier Janiak

pOdczas pOkazów lOtniczych  
w renO Olivier janiak miał 
również Okazję pOrOzmawiać  
z peterem kellnerem, ceO 
breitlinga na austrię i eurOpę 
wschOdnią. jakO że breitling 
jest prężną marką, wytwarza-
jącą własne mechanizmy in-
-hOuse, chętnie sięgającą pO 
nOwe materiały i technOlOgie, 
tematów dO rOzmOwy nie bra-
kOwałO. Oczywiście pOjawił się 
wątek rewelacyjnegO mOdelu 
emergency.

Najnowszy zegarek Breitling z linii Emergency, 
zapewniający niezawodną komunikację  
z serwisem ratowniczym w razie wypadku

Rozmowa
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W położonym na wyspie, uroczym 
szwedzkim miasteczku Marstrand 
w pobliżu Göteborga już od 21 lat 
odbywają się prestiżowe regaty. 

Szybkie i zwinne profesjonalne jachty wyścigowe 
DS-37 Match Racer przecinały wody wokół Mar-
strand przez 6 dni. W tym roku odmierzanie czasu 
mistrzostw rozpoczęła szwajcarska marka zegar-
ków Albert Riele.
Historia regat w Marstrand sięga roku 1994, kiedy 

Stena Match cup Sweden 
2015 tO Jedna z iMprez  

w raMach światOwegO 
cyKlu regat żeglarSKich 

wOrld Match racing tOur, 
KtóregO OficJalnyM partne-

reM zegarKOwyM JeSt  
alBert riele. 

to Magnus Holmberg i Peter Klock zorganizowali 
pierwsze zawody, nie będąc pewnymi, czy odniosą 
one sukces. Tegoż roku, latem, doświadczeni żegla-
rze – wśród nich Peter Gilmour, Russell Coutts, Ed 
Braid – stanęli do rywalizacji w Marstrand. Szybko 
okazało się, że zawody mają wielki potencjał – przy-
ciągnęły tłumy widzów, pragnących podziwiać że-
glarskie zmagania w doskonałej scenerii. Kolejne 
lata to wzrost znaczenia, prestiżu, a także popular-
ności szwedzkich regat Match Cup. Już w 1997 roku 

zawody weszły w skład cyklu Mistrzostw Świata. 
Było to kamieniem milowym i zapewniło szeroką 
obecność zarówno w szwedzkich, jak i międzyna-
rodowych mediach. Nie minęło wiele czasu, a re-
gaty stały się wydarzeniem o dużym znaczeniu, 
nieodłącznym punktem żeglarskiego kalendarza 
– zarówno dla zawodników, jak i entuzjastów dys-
cypliny. Obecnie noszą nazwę Stena Match Cup 
Sweden i  są jednym z filarów serii World Match 
Racing Tour.

Stena Match cup     Sweden 2015
z alBerteM riele 

na pOKładzie
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Stena Match cup     Sweden 2015
Stena Match Cup Sweden 
to jedne z najważniejszych 
zawodów cyklu WMRT. 
Rywalizują w nich najlepsi 
żeglarze na świecie

Wydarzenia
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Wydarzenia

Na Stena Match Cup 
Sweden nie mogło  

zabraknąć łodzi  
w barwach Albert Riele

James Pleasance,  
Prezes WMRT  

oraz Jan Torstenson,  
organizator zawodów  

w Marstrand, z żeglarskim 
zegarkiem Albert Riele 

W ielkim zwycięzcą szwedzkich za-
wodów w match racingu został już 
czwarty rok z rzędu Björn Hansen, 
Szwed, który nazywany jest „mi-

strzem Marstrand”. W końcowym wyścigu żeglarz 
zacięcie walczył, wraz ze swoją załogą, o pierwsze 
miejsce z drużyną Iana Williamsa. Radość szwedz-
kiej publiczności była ogromna, a Björn Hansen 
podkreślił, że już samo uczestnictwo w zawodach 
w Marstrand jest marzeniem każdego szwedzkiego 
żeglarza, a to, że udało mu się tutaj wygrać aż 5 razy 
i  czwarty raz z rzędu, jest fantastyczne! Laureat 
otrzymał w nagrodę m.in. najnowszy model zegarka  

Albert Riele z limitowanej, żeglarskiej edycji World 
Match Racing Tour, który wręczył mu James  
Pleasance, prezes WMRT. Albert Riele jest 
pierwszym oficjalnym partnerem zegar-
kowym World Match Racing Tour, do-
łączając do rodziny partnerów World 
Tour. W ramach partnerstwa, Albert 
Riele wypuszcza limitowane edycje ze-
garków dla World Match Racing Tour. 
Zegarki te są wręczane członkom mi-
strzowskich załóg żeglarskich, w spe-
cjalnym, dedykowanym etui.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Unikatowy model Albert Riele, 
licencjonowany przez WMRT. 

Wyróżniają go żeglarskie funkcje: 
yachting timer oraz pomiar  

czasu regat

Od lewej: Przemysław Tarnacki  
– żeglarz, ambasador marki  

Albert Riele, Katarzyna Sokołowska  
– reżyser i choreograf pokazów 

mody, Adam Rączyński  
– Prezes Apart

Albert Riele  
partnerem głównym Sopot Match race

M arka szwajcarskich zegarków Albert 
Riele po raz kolejny została głów-
nym partnerem znakomitych regat 
żeglarskich Energa Sopot Match 

Race 2015, które należą do prestiżowego światowe-
go cyklu World Match Racing Tour (łącznie z Sopo-
tem odbywa się 7 eliminacji na 3 kontynentach do 
finalnych Mistrzostw Świata).

W regatach tego typu jachty walczą w wyścigach 
jeden na jednego, a jeden z nich pływa w barwach 
Albert Riele.
Więź marki Albert Riele z prestiżowymi regatami 
jest szczególna, bowiem w tym roku powstał spe-
cjalny kolekcjonerski model zegarka Albert Riele, 
dedykowany elitarnym na świecie zawodom żeglar-
skim World Match Racing Tour. Tegoroczny model 
limitowany jest do 500 szt.
W tym roku w Sopocie wygrał Duńczyk Nicolai 
Sehested. W finale okazał się lepszy od Brytyjczy-

ka Iana Williamsa, który triumfuje w klasyfikacji 
generalnej. Na trzeciej pozycji zawody ukończył re-
prezentant Polski, Karol Jabłoński, najstarszy wśród 
startujących sterników. Zwycięzca regat otrzymał 
w nagrodę wspomniany wcześniej żeglarski zegarek  
Albert Riele z limitowanej kolekcji. Warto zazna-
czyć, że tegoroczny finał regat uświetnił puchar, 
specjalnie wykonany dla SMR w pracowniach 
Apart. Puchar co rok będzie wręczany najlepszemu 
zawodnikowi regat.

 więcej informacji na www.apart.pl
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  Jeździeckie grand prix  
wolnej polski z marką 
                         albert riele  alBert riele wSpiera cyKl 
naJważnieJSzych zawOdów 
JeździecKich w pOlSce. 
zegarKi alBert riele 
OtrzyMuJą laureaci KażdegO 
z pięciu JegO etapów.

Wydarzenia
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  Jeździeckie grand prix  
wolnej polski z marką 
                         albert riele  

Albert Riele jest oficjalnym partnerem ze-
garkowym Polskiego Związku Jeździec-
kiego (PZJ), marka wspiera cykl najważ-
niejszych zawodów w Polsce, a zegarki 

Albert Riele otrzymują laureaci każdego z pięciu 
etapów Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski  
– JGPWP.
Latem w Ciekocinku przez dwa tygodnie odbywały 
się Międzynarodowe Zawody Konne Baltica Summer  
Tour. W finałowy weekend miał miejsce również  

prestiżowy IV etap Jeździeckiego Grand Prix Wolnej 
Polski, który wygrał Maksymilian Wechta na koniu 
London 32. Nagrodą dla zawodnika był zegarek  
Albert Riele z limitowanej edycji Premiere PZJ  
Equestrian, który w Ciekocinku miał swoją premie-
rę i po raz pierwszy został zaprezentowany publicz-
ności. Każdy z etapów JGPWP jest transmitowany 
przez TVP.
Stadnina Koni Ciekocinko jest jednym z najpiękniej-
szych ośrodków jeździeckich w Polsce. Zawody rozgry-
wają się na doskonale przygotowanym parkurze, który 
usytuowany jest w zabytkowym parku. Emocje spor-
towe gwarantowała plejada światowej klasy jeźdźców. 

Z kolei w Jakubowicach zorganizowano Finał 
JGPWP, stawiła się tu cała polska czołówka ze swo-
imi najlepszymi wierzchowcami, a walka o tytuł naj-
lepszego polskiego jeźdźca trwała do samego koń-
ca. Zwyciężył Mściwoj Kiecoń, który został również 
uhonorowany zegarkiem Albert Riele z limitowanej 
jeździeckiej edycji PZJ Equestrian.

 więcej informacji na www.apart.pl

Tegorocznym zwycięzcą prestiżowego  
IV etapu JGPWP był Maksymilian Wechta. 

Na zdjęciu z Heleną Palej (Apart)  
i Michałem Szubskim, prezesem PZJ

Jeździectwo to jedna z najszlachetniej- 
szych i najpiękniejszych sportowych  
dziedzin, obejmująca szereg dyscyplin

Albert Riele Premiere PZJ Equestrian Limited  
Edition, oficjalny zegarek PZJ z nawiązującymi 
do jeździectwa detalami, jak podkowa wieńcząca 
wskazówki czy specjalny dekiel z logo PZJ. Każdy  
z zegarków posiada swój indywidualny numer

Wydarzenia
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AZTOrIN w EkSTrAkLASIE

w piłce nOżneJ różnica 
Między zwycięStweM 
a pOrażKą tO czaSaMi  
KweStia SeKund. niKOgO nie 
trzeBa więc przeKOnywać, 
JaK ważny w futBOlu JeSt… 
czaS. aż dO KOńca rOzgry-
weK 2016/2017 w eKStra-
KlaSie OdMierzać gO Będą 
zegarKi aztOrin – nOweJ 
OficJalneJ MarKi zegarKów  
eKStraKlaSy.

A ztorin to marka, która swoją filozofią 
i  wzornictwem trafia w etos współczes-
nego mężczyzny. Wśród fundamentów 

marki znajdują się odwołania do sportowych emo-
cji, atrakcyjnych widowisk i sukcesu – elementów 
na stałe związanych z rozgrywkami Ekstraklasy. Od 
wielu sezonów marka Aztorin sponsoruje transmi-
sje najważniejszych rozgrywek piłkarskich, w tym 
przede wszystkim Ekstraklasy.
„Aztorin jako marka zegarków kojarzonych z ele-
gancją, ale też drapieżnym sportowym stylem, to 
idealny partner w zakresie Oficjalnej Marki Zegar-
ków Ekstraklasy. Cieszymy się z możliwości nawią-
zania współpracy na poziomie oficjalnego partnera 

Współpracę między Ekstraklasą i Aztorinem 
uroczyście przypieczętowują Prezes Ekstraklasy 
SA Dariusz Marzec oraz Dyrektor Marketingu 
Apart Michał Stawecki

Zegarek Aztorin z kolekcji Sport – nagrodę  
dla Piłkarza Miesiąca – przed meczem Legii  
z Cracovią odebrał Nemanja Nikolić   
grający w Legii

Na mocy zawartego  
porozumienia zaprezentowany  
został wspólny logotyp marki  
Aztorin i rozgrywek Ekstraklasy

rozgrywek, przed nami wiele wspólnych, interesują-
cych akcji i aktywności. Aztorin na stałe zagości we 
wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, 
promocyjnej i informacyjnej rozgrywek” – mówi 
Dariusz Marzec, Prezes Ekstraklasy SA.
Dodatkowo, specjalnie dla kibiców piłki nożnej 
w Polsce, Aztorin stworzy dedykowany Zegarek Roz-
grywek Ekstraklasy, dostępny w ogólnej sprzedaży  
w salonach sieci Apart, w drugiej połowie 2016 roku.



Warsaw Eagles to najstarsza drużyna futbolu amery-
kańskiego w Polsce. Wszystkie mecze warszawskiej 
drużyny to wspaniała dawka sportowych emocji i nie-
zapomnianych wrażeń. Warszawskie Orły budują do-
skonałą atmosferę na stadionie od wielu lat, starając 
się przybliżyć widzom iście amerykański klimat me-
czów futbolowych. Spotkania z Orłami zapewniają 
dawkę atrakcji dla kibiców bez względu na wiek. Jed-
ną z nich są bardzo lubiane przez kibiców konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami w formie zegarków marki 
Aztorin. Cieszy wzrost popularności tego sportu i dru-
żyny w Polsce, coraz większe zainteresowanie mediów.  
W tym roku w najwyższej lidze rozgrywkowej futbo-
lu amerykańskiego występowało 8 zespołów. Marka  
Aztorin jest sponsorem drużyny od kilku sezonów.

 więcej informacji na www.apart.pl

wArSAw EAGLES  
Z AZTOrINEM  
w TOpLIdZE FuTbOLu  
AMErYkAńSkIEGO
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Na Stadionie Legii w Warszawie drużyna 
TVN pokonała 3:1 drużynę TVP, choć dopiero 
po serii rzutów karnych. Wcześniej zespoły 
remisowały 1:1, pierwszą bramkę dla TVN 
strzelił Marian Owerko, wyrównał Kamil 
Jankowski. W ubiegłym roku pojedynek wy-
grała drużyna TVP, teraz przyszedł czas na 
rewanż! Na czele drużyn stanęli Piotr Kraśko 
z TVP i Grzegorz Kajdanowicz z TVN, a go-
spodarzami spotkania byli Agata Młynarska 
i Marcin Prokop.

Piłkarze obu stacji spotkali się ponownie, by 
pomóc w odbudowie Kliniki Rehabilitacji 
Instytutu Matki Polki w Łodzi. Pieniądze ze 
sprzedanych biletów i wysłanych SMS-ów 
zostały przeznaczone na ten cel. Udało się 
zebrać prawie 600 tysięcy złotych! To był 
naprawdę Wielki Mecz, wielki cel, wielkie 
gwiazdy i wielkie emocje! Aztorin corocznie 
wspiera te futbolowe rozgrywki, którym przy-
świeca szlachetny cel!

 więcej informacji na www.apart.pl

Po wspaniałym meczu drużyna Lecha Poznań 
pokonała zawodników Legii Warszawa i tym sa-
mym wygrała zmagania o Superpuchar Polski! 
Firma Apart na zlecenie PZPN podjęła się za-
projektowania i wykonania trofeów oraz medali 

dla obu finalistów. Superpuchar Polski to mecz 
o trofeum, w którym współzawodniczą zwycię-
skie drużyny Mistrzostw Polski oraz Pucharu 
Polski. Jeśli jest to jedna i ta sama drużyna, opo-
nentem zostaje finalista Pucharu Polski. 

AZTOrIN pO rAZ kOLEjNY 
wSpIErA wIELkI MEcZ!

SupErpucHAr pOLSkI  
dLA LEcHA pOZNAń!
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AZTOrIN  
I kITESurFING

Aztorin na Karaibach
W egzotycznych krajobrazach karaibskiej wyspy 
Martynika rozpoczęły się przygotowania do dzie-
siątego, jubileuszowego sezonu kultowych zawo-
dów Ford Kite Cup, których partnerem tradycyjnie 
jest marka zegarków Aztorin. Najlepsi zawodnicy 
w kite surfingu każdorazowo otrzymują zegarki  
Aztorin z linii Diver, inspirowane sportami wod-
nymi. W przepięknej scenerii Martyniki trenowała 
wybitna polska zawodniczka, Karolina Winkowska, 

aktualna mistrzyni świata w kitesurfingu w konku-
rencji Freestyle. Na Martynice Karolina przygotowy-
wała się do kolejnych startów tegorocznego sezonu, 
który rozpoczęła od zwycięstwa w zawodach Pucha-
ru Świata w Maroko.
Jej znakomite umiejętności podziwiały stawiające 
pierwsze kroki w tym sporcie gwiazdy oraz zapro-
szone media. W tropikalnym słońcu trenowali pod 
okiem doświadczonych instruktorów m.in. Jakub 
Wesołowski, wraz z żoną Agnieszką, Marcelina Za-

wadzka – Miss Polonia 2011, Krystian Wieczorek. 
W turkusowej i ciepłej wodzie Morza Karaibskiego, 
przy doskonałych warunkach wiatrowych, kursanci 
szybko robili postępy w nauce na jednej z najpięk-
niejszych plaż wyspy Pointe du Marin. Bardziej 
zaawansowane – Agnieszka Kawiorska czy Maria  
Niklińska swoich sił próbowały na dzikich lagu-
nach, usytuowanych w pobliżu rafy koralowej. 

 więcej informacji o zawodach na www.fordcup.pl
oraz na oficjalnym profilu Facebook

Wydarzenia
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Kitesurfing to niezwykle  
widowiskowy sport, w którym 

zawodnicy muszą okiełznać dwa 
żywioły: wodę oraz powietrze

Freestyle to konkurencja,  
w której zawodnicy dają swobodny 

popis swych umiejętności

Pasja, dynamizm, styl – słowa  
idealnie opisujące zarówno kitesurfing, 
jak i zegarki Aztorin

Aztorin na mistrzostwach w kitesurfingu 
Marka zegarków Aztorin już od kilku sezonów jest 
partnerem zawodów Ford Kite Cup. Najlepsi za-
wodnicy na każdym z etapów FKC wygrywają wyso-
kiej jakości wodoodporne zegarki Aztorin z kolek-
cji Diver, idealne dla miłośników aktywnego trybu 
życia i wody. Tegoroczne Mistrzostwa Polski odby-
ły się latem w czterech miejscach: w Chałupach,  
Rewie, Łebie i Jastarni. W tej ostatniej miał miejsce 
finał zawodów o Puchar Polski w kitesurfingu oraz 
finał ogólnopolskich zawodów Ford Kite Cup 2015. 
Zawodnicy w tym sezonie pokazali się z najlepszej 
strony: wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem 
i wysoką formą sportową, dostarczając kibicom 
ogromną dawkę emocji. Egzotyki zawodom dodało 
kilku zagranicznych kitesurferów, nie zabrakło też 
gwiazd, które chętnie stawiają swoje pierwsze kroki 
w tym sporcie pod okiem instruktorów. W Jastarni 
na Półwyspie Helskim kitesurfing trenowali m.in. 
Kamila Szczawińska, Maria Niklińska oraz Przemy-
sław Cypryański.
Rok 2015 zaowocował również podpisaniem umowy 
o współpracy między marką Aztorin oraz Polskim 
Związkiem Kiteboardingu, na mocy której Aztorin 
został uznany oficjalną marką zegarkową PZKite.

 więcej informacji na www.apart.pl



Po okiełznaniu kameruńskiej rzeki 
Dja PrzyszeDł Dla aztorina czas 

kolejnego wyzwania – zDobycie  
górującego naD czarnym ląDem  
masywu kilimanDżaro. w misji  

Pomogła blogerka-PoDróżniczka 
anna skura, realizując Przy  
okazji swe życiowe marzenie.  

aztorin znów uDowoDnił, że jest 
stworzony Do ekstremalnych zaDań, 
a ania – że Pasja i Determinacja 

zaProwaDzą cię, DokąD  
tylko chcesz.

Wydarzenia
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Tanzania

kilimanDżaro to Położony w tanzanii najwyższy 
szczyt afryki oraz jeDen z najwyższych sa-

motnych masywów. otaczany kultem okolicznych 
Plemion, czczony i buDzący resPekt. charak-
teryzują go niesPotykane walory turystyczne, 
krajobrazowe, jak i PrzyroDnicze. w 1921 roku 
Powstał na jego obszarze rezerwat PrzyroDy, 
figurujący oD 1987 roku na liście światowego 

DzieDzictwa unesco.

w machame gate załatwiamy  
pozwolenie na wejście na szczyt 
i rozpoczynamy trekking drogą 
machame, potocznie zwaną „whisky  
road”. Dokonujemy ostatniego 
sprawdzenia, czy wszystko jest. 
Po rejestracji w bramie parku 
i otrzymaniu pozwolenia na wej-
ście przed samym startem, a cze-
kało nas ok. 11 km trekkingu, 
które mieliśmy pokonać w ok. 
6 godzin. 

cztery kółka to luksus  
dostępny tylko w pierwszym 
etapie – dotarcia do „bram 
kilimandżaro”. wtedy za-
mieniasz je na dwie nogi. 
i tak na całe dni forsow-
nego trekkingu, podczas 
którego zdany jesteś na 
możliwości swoje i twojego 
ekwipunku. aztorin nie  
zawiódł.

Kilimandżaro

N
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tutaj trzeba się już wspinać. 
wprawdzie nie używamy ani raków, 
ani lin, ale rąk do „włażenia”, 
już tak. jest jedno miejsce, 
które nazywa się kissing stone. 
miejsce na jedną stopę, prze-
chodzisz nad urwiskiem „cału-
jąc”, a raczej jakby obejmując 
tę skałę. i nie ma tam żadnych 
zabezpieczeń. jest urwisko. 

Poranek na szczycie górującym nad afryką. 
mistycznie. wyczerpanie sprawia jednak, że 
trudno to docenić tak od razu.

Tanzanit
został odkryty u podnóża kilimandżaro. tam też jest 
wyszukiwany pośród gnejsów grafitowych i wydobywany. 
wyłącznie tam. czyni to z tanzanitu kamień nieporów-
nywalnie rzadszy od diamentu. tanzanit to niebieska, 
przezroczysta odmiana zoisytu. kamień o hipnotyzującej 
barwie, ukochany i noszony przez gwiazdy. biżuteria 
z tanzanitem dostępna jest w apart.
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zawsze miałam odwagę marzyć  
i realizować te marzenia. ok, 
może nie zawsze. marzyłam, ale 
nie miałam od początku tej od-
wagi. teraz, jeśli coś pojawia 
się na horyzoncie, to wiem, że 
wcześniej czy później to zre-
alizuję.

kili wygląda niewinnie i słyszy 
się, że jest łatwą technicznie 
górą. a jednak, jak wiecie, potrafi 
dać nieźle w kość i udowadnia, że 
nie wolno jej lekceważyć. Do wspi-
naczki nie trzeba lin, raków, ani 
czekanów. konieczna jest kondycja 
i, zwłaszcza przy ataku szczytowym
(najtrudniejszym etapie!), sporo
determinacji.

29www.apart.pl
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am:pm i taniec
„You Can Dance – Po prostu tańcz!” to format, któ-
ry zdążył już stać się trampoliną do sławy dla wielu 
utalentowanych tancerzy z determinacją szlifują-
cych swoje umiejętności, by dzielić się z ludźmi 
radością tańca. AM:PM jest sponsorem programu 
– zarówno w zakresie nagrody głównej, jak i upo-
minków dla aspirujących tancerzy. Jakich? FUNtas-
tycznych zegarków, oczywiście!
Show po raz kolejny pokazał, że w naszym pięknym 
kraju nie brakuje pasjonatów, dla których taniec to ży-
cie. Każdemu z roztańczonych uczestników przyświe-
cał cel – nagroda główna: stypendium w prestiżowym 
Broadway Dance Center i – bagatela – 100 tysięcy 
złotych.

Europejskie Spotkania Taneczne 
To jedne z najbardziej znanych warsztatów tanecz-
nych w Polsce, oferujące zajęcia na wszystkich po-
ziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Organizatorem całej imprezy jest Egurrola 
Dance Studio. Zainteresowanie warsztatami wska-
zuje, że taneczny szał trwa w najlepsze. Prowadzący 
zajęcia choreografowie dbają o wszechstronny roz-
wój taneczny uczestników, oferując różne techniki 
tańca, począwszy od tańca klasycznego, poprzez jaz-
zowy, contemporary, hip-hop, czy też funk. Najlepsi 
uczestnicy mają okazję wytańczyć kolorowe zegarki 
AM:PM z oferty Apart.
W tym roku już po raz 13. podczas warsztatów gościli 
nauczyciele, którzy cieszą się wielką renomą wśród 
miłośników tańca. Była to niepowtarzalna okazja, 
aby spotkać się z nimi twarzą w twarz! Warsztaty 

nOwOczeSne, KOlOrOwe, a nawet hip-hOpOwe zegarKi  
aM:pM uwielBiaJą taniec! MarKa JeSt partnereM  

żywiOłOwych, tanecznych i Muzycznych wydarzeń, pełnych 
radOści i OptyMizMu, taK JaK One, zegarKi aM:pM!

Młodzi tancerze 
pokazują wywal-

czone tańcem przepustki do 
kolejnego etapu programu w Sewilli

Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję wytańczyć kolorowe zegarki 

AM:PM z oferty Apart

Uczestnicy „You Can Dance  
– Po prostu tańcz!” wykonują 

układ synchroniczny

prowadzili również polscy tancerze, a  wśród nich 
finaliści VIII edycji programu „You Can Dance – Po 
prostu tańcz!”

 więcej informacji na www.apart.pl
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MTV Europe Music Awards to prestiżowy plebiscyt, 
wyłaniający tych wykonawców, którzy w opinii gre-
mium jurorskiego oraz miłośników muzyki szcze-
gólnie wyróżnili się na scenie w danym roku. Do 
europejskiego finału tym razem dostała się Marga-

Filip Chajzer przekazuje małej uczestniczce 
programu wspaniały upominek od AM:PM  
– kolorowy dziecięcy zegarek

Powyżej: Margaret z dumą pokazuje 
otrzymaną właśnie statuetkę

Dorota Rabczewska – Doda  
– pozuje do zdjęć podczas gali

Galę MTV EMA Pre-Party 2015  
uświetnił występ laureatki – Margaret Wydarzenia

am:pm wspiera 
uzdolnione dzieci
Jedną z kolekcji AM:PM jest Kids – linia 
zegarków dedykowana dzieciom, a wśród 
nich kolorowe zegarki z ulubionymi bo-
haterami filmów Disneya. Nie może więc 
dziwić, że marka chętnie wspiera naj-
młodszych, uczestnicząc w najpopular-
niejszych programach skupiających się na 
odkrywaniu talentów wśród dzieci. Marka 
kibicowała młodym uczestnikom progra-
mu „Mali Giganci”, których zmagania od-
bywały się pod czujnym okiem trenerów 
– opiekunów artystycznych. Wszystkie 

dzieci mogły liczyć na zegarek AM:PM, 
wręczany przez Filipa Chajzera, prowadzą-
cego program. AM:PM postawił na spon-
sorski udział również w innych dziecięcych 
telewizyjnych konkursach. Pierwszym jest 
„Aplauz Aplauz!”, dedykowany śpiewają-
cym rodzinom. Drugi to „Super Dzieciak”, 
dający szanse dzieciom z różnymi pasjami. 
W programie tym nie będzie przegranych 
– dla każdego uczestnika przewidziane jest 
stypendium.

 więcej informacji na www.apart.pl

am:pm na mtV  
ema pre-party 2015

ret – artystka a zarazem zjawisko polskiej popular-
nej estrady, dołączając tym samym do znamienitego 
grona takich wykonawców, jak Kazik, Myslovitz czy 
Monika Brodka. Serdecznie gratulujemy wyróżnie-
nia i życzymy kolejnych sukcesów. Gala cieszyła się 
dużym zainteresowaniem widzów, przyciągnęła tak-
że wiele znanych postaci rodzimego show-biznesu. 
Tam, gdzie muzyka i żywioł – tam marka AM:PM, 
która była sponsorem transmisji wielkiej gali MTV 
EMA w Mediolanie.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Warsaw Fashion Street 
Wieczorowy pokaz biżuterii Apart na warszawskim 
Nowym Świecie to już tradycja, ale pokazu biżuterii 
dziecięcej jeszcze tam nie było! Dostępną w Apart 
kolekcję biżuterii i zegarków na licencji Disney pre-
zentowały zgromadzonym widzom najprawdziw-
sze dziecięce modelki. Dziewczynki z wdziękiem 
i  uśmiechem dumnie maszerowały po wybiegu, 
spoglądając na zegarki z motywem ulubionych 
postaci z filmów Disneya, ciesząc się z bransoletek 
i naszyjników kolekcji Disney by Apart.

Disneyland
Pasjonatka mody Magdalena, znana w sieci jako Radzka, ucie-
kła od powagi dorosłości wprost do kolorowego świata bajek 
w paryskim Disneylandzie. Vlogerka postawiła na radosny look 
z wizerunkiem najbardziej znanego duetu myszek świata – Miki 
i Minnie w roli głównej. Biżuteryjnym dodatkiem w tej odsłonie 
były bransoletki z dedykowanej najmłodszym kolekcji Disney by 
Apart. Disneyowską stylizację Magdalena przypieczętowała za-
bawną opaską z uszami Myszki Minnie.

 więcej informacji na www.apart.pl

Disney na    
wybiegu i...  

w Disneylandzie
Na wybiegu  

biżuterię  
Disney by 

Apart zapre-
zentowały  

dziewczynki

Po pierwsze, każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Po drugie,  
kto powiedział, że disneyowska biżuteria jest tylko dla dzieci?



Zegarek od apart specjalnie dla inter cars
Z okazji 25-lecia Inter Cars SA na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie bawiło się tysiące gości, a wieczór uświetnił kon-
cert zespołu Roxette. Najwięksi kontrahenci Inter Cars otrzymali wyjątkowe, rocznicowe upominki – limitowane zegarki  
z oferty Apart. Wyprodukowano je na specjalne zamówienie, mają logo Inter Cars SA na tarczach i dekle z wygrawero-
wanym rokiem jubileuszowym. Prezenty umieszczono w specjalnych opakowaniach imitujących opony, co było odnie-
sieniem do branży, w której firma jest liderem. Spółce Inter Cars życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów biznesowych!

 oferta B2B dostępna na stronie b2b.apart.pl

Wykonane w pracowniach Apart, ory-
ginalne statuetki zostały wręczone 

wyjątkowym i pięknym Kobietom Glamour 2015, 
czyli Margaret – fashion icon, Annie Jagodziń-
skiej – health & beauty icon, Julii Banaś – w ka-
tegorii talent, Julii Kuczyńskiej – kobiecie roku 
online, Marzenie Kanclerskiej-Gryz – kreatywnej 
w biznesie. Kobietą Roku Glamour została Ewa 
Farna, a w plebiscycie miesięcznika „Glamour” 
jak co rok wyróżnienie otrzymał również jeden 
Mężczyzna – Dawid Podsiadło. 
Gospodarzem gali był Marcin Prokop, a wieczór 
uświetnił występ Grzegorza Hyżego. Tego wie-
czoru gwiazdy czarowały biżuterią Apart – założy-
ły ją m.in. Justyna Steczkowska, Margaret i redak-
tor naczelna magazynu „Glamour”, gospodyni 
wieczoru – Anna Jurgaś. Kobieta Roku Glamour 

to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najbar-
dziej inspirujących kobiet w różnych dziedzi-
nach, wyróżnia fascynujące i twórcze osobowości 
ze świata kultury, 
mody i biznesu, 
które w minionym 
roku odnosiły naj-
większe sukcesy 
w  życiu zawodo-
wym i prywatnym.
„Kobieta glamour 
to dla mnie kobieta 
piękna wewnętrz-
nie, uśmiechnięta, 
pozytywna, pewna 
swego, która dba 
o siebie, ale potrafi 

Apart & Kobieta 
                    glamour!

Kobiety Roku  
Glamour tradycyjnie 

otrzymały statuetki 
zaprojektowane  

i wykonane w Apart

Michał Stawecki, Dyrektor Marketingu 
Apart, Anna Jurgaś, Redaktor Naczelna 
Glamour, Helena Palej, PR Manager Apart
Z lewej: Justyna Steczkowska

też dbać o najbliższych, rodzinę, faceta i dzieci. 
Dla mnie kobietami roku są wszystkie mamy!”  
– powiedziała Ewa Farna.

 więcej informacji na www.apart.pl
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złOte i SreBrne  
zegarKi elixa i aztOrin 
Oraz złOte BiżuteryJne 
łańcuchy Były wSpa-
niałą OzdOBą KOleKcJi 
gangSta By QПШ  
rOBert KupiSz na  
latO 2016. 

Projektant bawi się modą, ale do pracy nad nowy-
mi kolekcjami często inspirują go tematy poważne. 
Tym razem była nią amerykańska subkultura hip-
-hop i muzyka gangsta rap. „To buntownicy, ma-
rzyciele i ludzie, którzy nie poddają się cynizmowi 
elit, utartym konwenansom i narzuconym przez 
większość regułom. Walczą o swoje przekonania 
i  wyrażają swoje poglądy przez sztukę, która dla 
wielu może być kontrowersyjna. Walka o wolność, 
równouprawnienie, tolerancję, godność, poszano-
wanie praw człowieka – takich ludzi podziwiam  

złoto, elixa i aztorin u Kupisza
i tacy ludzie mnie inspirują” – mówi Robert Kupisz.
Kolekcja Gangsta na sezon Lato 2016 jest mocno 
sportową, z zaskakującymi bogatymi zdobieniami: 
złotymi i srebrnymi lwami, połyskującymi naszyw-
kami, pozłacanymi łańcuchami i paskami. Moty-
wem przewodnim kolekcji jest lew – symbol siły, 
odwagi, władzy i przepychu. Złote łańcuchy Apart 
i mocne, duże zegarki Elixa i Aztorin świetnie pod-
kreśliły błysk kolekcji Roberta Kupisza.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Biżuteria apart i elixa w najnowszym  
teledysku Justyny Steczkowskiej

KwinteSencJą Stylu MMc JeSt nOnSzalancKi, 
eKSKluzywny MiniMalizM Oraz czyStOść fOrMy 
zaMKnięteJ w nOwOczeSneJ tKani-
nie. Biżuteria elixa dOSKOnale 
KOMpOnuJe Się z uBraniaMi 
MMc, dlategO prOJeKtan-
ci pO raz KOleJny z SuK-
ceSeM wyKOrzyStali 
Ją dO StylizacJi SwO-
JegO pOKazu.

Duet MMC tworzą Ilona Majer i Rafał Micha-
lak, uzdolnieni absolwenci Katedry Ubioru ASP 
w  Łodzi. Punktem wyjścia dla kolekcji jesien-
no-zimowej zaprezentowanej wraz z biżuterią  
Elixa była czerń i odkrycie jej wszystkich niuansów.  
Z niecierpliwością czekamy na kolejne realizacje. 

 więcej informacji na www.apart.pl

elixa 
na pOKazie  
MMc

Justyna Steczkowska wraz z serbskim muzykiem Bobanem zreali-
zowała barwny i pełen klimatu teledysk do utworu „Kto wciska mi 
kit”, promującego płytę „I na co mi to było?”, której premiera mia-

ła miejsce pod koniec października. Justyna, wszechstronna artystka  
o wysublimowanym estetycznym zmyśle, związana jest z marką Apart. 
Nic więc dziwnego, że do kreacji przygotowanych na potrzeby teledy-
sku dobrała właśnie biżuterię Apart – w dużych ilościach, obficie, iście 
po bałkańsku. Dodatki Apart z najnowszych kolekcji doskonale wpisały 
się w charakterystyczną atmosferę klipu, po raz kolejny udowadniając, 
że prawdziwa biżuteria potrafi zarówno wpisywać się w kanony, jak  
i przekornie i z wdziękiem je łamać.



36 Apart  Zima  2015 | 2016

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski po raz ko-
lejny udowodnili, że są jednymi z najlepszych pro-
jektantów mody nad Wisłą. Sympatyczni, pracowici 
i kreatywni – tym razem zaprezentowali swoje dwie 
najnowsze kolekcje – casual i premium. „Inspiro-
waliśmy się sztuką nowoczesną, a w szczególności 
malarstwem. W pierwszej odsłonie postawiliśmy 
na ekspresjonizm, a w drugiej skupiliśmy się na 
kubizmie, czyli geometrycznych, uproszczonych 
formach. Kobieta Paprocki & Brzozowski jest moc-
na, monumentalna i umie bawić się kontrastami” 
– podsumowali projektanci.

W kolekcji casual duet postawił na czerń i biel, a mo-
tywem przewodnim były ekspresyjne… plamy, które 
szczególnie ciekawie prezentowały się na specjalnie 
na pokaz zaprojektowanej kolekcji rajstop. Linia Pre-
mium z kolei jest oparta na szlachetnych materiałach, 
takich jak wełna, kaszmir, naturalne włókna, ozdobio-
ne króliczym futrem czy piórami marabuta.
Pokaz został przyjęty gorącymi owacjami przez 
tłumnie przybyłych gości.
Za stylowe dopełnienie kreacji posłużyła umiejętnie 
dobrana przez projektantów biżuteria Apart.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia



37www.apart.pl

Wśród fanek stylu marki Paprocki & Brzozowski  
nie brakuje celebrytów. Wśród nich: 

Joanna Koroniewska, Maja Sablewska, Anna Popek

debiut w nowym Jorku 
W kultowym nowojorskim New Museum w dziel-
nicy Soho w ramach współpracy z Polish American 
Fashion Fundation odbyła się premiera najnowszej 
kolekcji wiosna/lato 2016 duetu Paprocki & Brzo-
zowski. Sponsorem pokazu była marka biżuterii  
Elixa, która nie od dziś podbija zagraniczne rynki 
i już kilkukrotnie pojawiała się na pokazach na 
świecie. Tak było i tym razem. 
Na widowni pokazu zasiedli głównie styliści 
i redaktorzy m.in. z amerykańskiej edycji „Harper’s 
Bazaar”, „Elle” i „Marie Claire” oraz ważne osobi-
stości branży fashion.

 więcej informacji na www.apart.pl

Polscy projektanci nie kryją zachwytu 
Nowym Jorkiem. Ich zdaniem  
to magiczne miasto z niezwykłą  
atmosferą
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Ma 32 lata, talent, 
pasję, wyobraźnię 

i pewność, że za 
tym, co tworzy 
idzie wygoda 
w połączeniu z 
najlepszymi ga-
tunkowo mate-

riałami. Od dzie-
sięciu lat dojrzewa 

razem ze swoimi 
klientkami, a do swych 

stylizacji niezmiennie wy-
biera biżuterię z oferty Apart. 

Uwielbiany przez gwiazdy stworzył
w  swoich kolekcjach kobietę szczęśliwą i pewną 
siebie. Jego kreacje wyróżniają jakościowe mate-
riały, dobierane umiejętnie do kroju czy fasonu. 
Odznaczają się stylem optymalnie łączącym walor 
użytkowy z  wysmakowanym modowym sznytem. 
„Wiem czego klientki oczekują od Jemioła w swojej 
szafie. To pozwala mi projektować dla kobiet i z my-
ślą o kobietach. Moje klientki łączą różne style, wy-

10 lat Łukasza Jemioła 
     z biżuterią apart 

            i artelioni
soko cenią wygodę i jakość" – mówi w wywiadach.
Tak, jak po burzy wychodzi słońce, tak w modzie 
po lecie nastaje jesień i zima, które inspirują, nie 
tylko swoją aurą. Na warszawskim Torze Wyścigów 
Konnych Łukasz Jemioł pokazał swoją najnowszą, 
jubileuszową kolekcję na jesień i zimę 2015/16, 
a  pokaz, jak zawsze, inspirowany był podróżami.  
Zimowe ubrania urokliwie przełamywał błysk biżu-

Kreacje Łukasza Jemioła  
fantastycznie oddają  

jesienno-zimowe klimaty

terii Apart, a także siostrzanej marki Artelioni, która 
wzbogaciła kreacje o modny, wyrazisty i przykuwający 
spojrzenie akcent. „Łukasz jest fantastyczną i pozytyw-
ną postacią. Wszystkie kobiety uwielbiają go za podej-
ście do mody. I dodam, że nawet jeśli robię wietrzenie 
szafy, to Jemioł zawsze zostaje!” – przyznała z uśmie-
chem aktorka Katarzyna Zielińska.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia
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Tradycją Apart – największej marki jubilerskiej w Pol-
sce – jest obecność w cieszących się entuzjastycznym 
odbiorem programach telewizyjnych. Apart od lat jest 
sponsorem „Tańca z Gwiazdami” – ostatnia edycja nie 
była wyjątkiem. Program jak zwykle był doskonałym 
show w gwiazdorskim wydaniu, obfitującym w emo-
cje wyzwalane tańcem. Tam, gdzie moda i styl, tam  
i Apart – dlatego też marka związana jest od pierw-
szej edycji z modowym show „Top Model”, dającym 

Kasia Sokołowska  
w nowej kampanii apart

apart  
w prOduKcJach  
telewizyJnych

Najnowsza kampania Apart z udziałem Katarzyny 
Sokołowskiej zadebiutowała w mediach z począt-
kiem września. Biżuteryjną bohaterką kampanii 
jest kolekcja Apart Indali – modna, delikatna, nowo-
czesna, z nutą orientalnych inspiracji.

Zdjęcia do kampanii zostały zrealizowane w Ber-
linie. To miasto szczególne – bliskie są mu moda, 
awangarda, nowe trendy, niezależny styl. Jest nie-
wątpliwie kolebką nowej sztuki. W obiektywie Mar-
cina Tyszki Katarzyna Sokołowska prezentuje biżu-

terię Apart odważnie, nowocześnie, w swoim stylu. 
Potrafi różnorodnie i z fantazją łączyć elementy 
oryginalnej kolekcji Indali, w skład której wchodzą 
pierścionki, fantazyjne bransolety, nausznice. Miej-
ski styl, który kocha Sokołowska, zobaczymy w kil-
ku różnych odsłonach. Równolegle do sesji, Marcin 
Tyszka już po raz drugi zrealizował dla Apart ma-
teriał filmowy, z którego powstał spot reklamowy. 
Stylizację do sesji i filmu przygotowała Agnieszka 
Ścibior.

 więcej informacji na www.apart.pl

młodym, uzdolnionym uczestniczkom i uczestni-
kom szansę światowej kariery w modelingu. Jedną 
z jurorek konkursu, a zarazem wieloletnią przy-
jaciółką Apart, z którą marka miała nie raz okazję 
współpracować przy wspólnych projektach, jest  
Kasia Sokołowska, doświadczona choreograf pokazów 
mody. W programie daje się poznać jako obiektywna 
profesjonalistka o łagodnym usposobieniu, zjednu-
jąc sobie powszechną sympatię i uznanie. Co więcej,  
Kasia jest również... modelką! Tę rolę, po drugiej stro-
nie swojego fachu, wymyślił dla Kasi Apart. Po dwóch 
sesjach zdjęciowych, zakończonych dużym sukcesem, 
przyszedł czas na sesję reklamową wraz ze spotem. 
Rezultaty mogą Państwo podziwiać m.in. w niniej-
szym wydawnictwie.

 więcej informacji na www.apart.pl



Kolczyki
wzór AP124-7619*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Naszyjnik
wzór AP124-0734,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek  
podwójny
wzór AP124-7631*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP124-2357*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta  
na palec
wzór AP124-2538*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP124-7604*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 459 zł



Indali



Indali

Naszyjnik
wzór AP124-6078,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta  
na palec
wzór AP124-8184,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór AP124-6079,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Bransoleta  
na palec
wzór 109.667, diamenty 5 szt.  
– 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 899 zł
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Bransoleta  
na palec
wzór 109.666, brylant  
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Bransoleta  
na palec
wzór 109.665, brylanty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Bransoleta  
na palec
wzór 109.663, brylant  
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 059 zł

Bransoleta  
na palec
wzór 109.664, brylant  
– 0,004 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł
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Pierścionek
wzór AP124-7026,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP124-7138*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP124-7607*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Nausznica 
wzór AP125-0977,

srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4776,

srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-7121*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Mini pierścionek
wzór AP124-8147,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP124-7024,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP124-8141,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Mini pierścionek
wzór AP124-8176,

srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta  
na palec

wzór AP123-8446,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 164 zł

Mini pierścionek
wzór AP124-8178,

srebro rodowane. 
Cena od 79 zł
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Kolczyki
wzór AP125-4888,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór AP125-4894, 
złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

Kolczyki
wzór AP125-4866,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór AP125-4868,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór AP125-4889, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 479 zł
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Kolczyki
wzór AP125-4874, 
złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór AP125-3884,
złoto pr. 333.
Cena od 1 029 zł

Kolczyki
wzór AP125-4873,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór AP125-4870,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 679 zł

Kolczyki
wzór AP125-4893,
złoto pr. 333.  
Cena od 1 029 zł

Kolczyki
wzór AP124-7620*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP124-0734,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP124-7604*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 459 zł

Pierścionek
wzór AP124-3530,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP124-8379*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór AP124-8232*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP124-7143*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł
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Pierścionek
wzór AP124-6329,
złoto pr. 333.
Cena od 639 zł

Pierścionek
wzór AP125-4447,
złoto pr. 333.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór AP124-6044,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 159 zł

Pierścionek podwójny
wzór AP124-6040,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 179 zł

Pierścionek potrójny
wzór AP124-8412*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

*micro 
setting
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Kolczyki
wzór AP124-7619*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP124-7620*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta  
na dłoń
wzór AP124-8162*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Nausznica prawa
wzór AP125-2522,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Nausznica lewa
wzór AP125-1907,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Nausznica lewa
wzór AP125-2521,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Nausznica prawa
wzór AP125-1908,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Bransoleta 
wzór AP124-7125*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP124-2369*, perły hodowane, 

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP124-7121*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP124-2357*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP124-6044,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP124-7122*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 209 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3002,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP124-2536*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór AP124-0383,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 374 zł

   
Bransoleta

wzór AP124-7602*,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 349 zł

Biżuteria, która przekracza wyobraźnię 
i granice. Egzotyczne inspiracje 

spotykają się tu z nowoczesnością, 
rozmach z minimalizmem,  
a delikatność nie wyklucza  

spektakularnego efektu.

Indali
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Kolczyki
wzór AP124-8265*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP124-7617*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł

Pierścionek
wzór AP124-8242*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP124-2357*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek  
podwójny

wzór AP124-8213*,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 349 zł

Pierścionek
wzór AP124-7603*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł



Kolczyki
wzór AP124-7757,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP124-8380*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Pierścionek  
podwójny
wzór AP124-5197,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP124-7818,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP124-7942,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP124-8242*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek  
podwójny
wzór AP124-8213*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł
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DIAMENTY

Kolczyki
wzór 930, brylanty 186 szt.  

– 0,78 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 690 zł

Naszyjnik
wzór 385, brylanty 613 szt.  

– 2,50 ct, złoto pr. 585.
Cena od 29 990 zł

Pierścionek
wzór 930, brylanty 113 szt.  

– 0,41 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 590 zł

Pierścionek
wzór 160.294, diamenty 19 szt.  

– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Bransoleta
wzór 930, brylanty 521 szt.  

– 1,76 ct, złoto pr. 585.
Cena od 19 990 zł

Pierścionek
wzór 160.140, diamenty

37 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty

40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 569 zł

Zegarek męski  
Albert Riele

704GQ07-SP33I-LN-K1
Cena od 3 840 zł



Kolczyki
wzór 180.130, złoto pr. 750.
Cena od 5 690 zł

Naszyjnik
wzór 180.129, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Pierścionek
wzór 180.101, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł

Bransoleta
wzór 180.112, złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Bransoleta
wzór 180.101, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Bransoleta
wzór 180.112, 
złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Bransoleta
wzór 180.109, złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Bransoleta
wzór 180.109, złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

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

Pierścionek
wzór 180.101, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł
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Bransoleta
wzór 180.101, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Do kompletu naszyjnik  
i pierścionek.

Wzór dostępny również  
w różowo-białym złocie.

Bransoleta
wzór 180.101, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Do kompletu naszyjnik  
i pierścionek.

Siła złota zaklęta w pełne miękkości formy,  
dzięki wyjątkowej metodzie łączenia Flex’it.  

Teraz unikatowe wzornictwo o mocnych splotach  
powraca w kolczykach i zawieszkach.



Diamenty
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Naszyjnik
wzór 180.127, brylanty 
6 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 750.
Cena od 6 990 zł

Naszyjnik
wzór 180.129, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Kolczyki
wzór 180.130, złoto pr. 750.
Cena od 5 690 zł

Kolczyki
wzór 180.128, złoto pr. 750.
Cena od 7 490 zł

Pierścionek
wzór 180.101,
brylanty 13 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.



Ekskluzywny wymiar siły złudzenia.  
Włoscy mistrzowie, stosując innowacyjną 

oprawę i ultragładką, lustrzaną 
powierzchnię pod brylantem,  

zwielokrotnili jego olśniewający  
blask.
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Pierścionek
wzór 185.106, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł

Wzór dostępny również w wersjach:
brylant – 0,20 ct. Cena od 5 990 zł
brylant – 0,30 ct. Cena od 10 990 zł
brylant – 0,44 ct. Cena od 16 990 zł

naszyjnik
wzór 185.106, brylant
– 0,20 ct, złoto pr. 750.
Cena od 5 490 zł

Wzór dostępny również w wersjach:
brylant – 0,30 ct. Cena od 9 990 zł
brylant – 0,40 ct. Cena od 12 990 zł

Kolczyki
wzór 185.106, brylanty
2 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 750.
Cena od 4 390 zł

Wzór dostępny również w wersji
brylanty 2 szt. – 0,39 ct. Cena od 7 990 zł



Diamenty

Segmentowa biżuteria, sygnowana przez mistrzów rzemiosła  
prosto ze słonecznej Italii. Włoska ekspresja utrwalona  

w wysokiej klasy złocie o próbie 750 i przypieczętowana  
zmysłowym dotknięciem brylantów.
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Pierścionek
wzór 190.111, brylanty  
15 szt. – 0,10 ct,  
złoto pr. 750. 
Cena od 6 990 zł

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
27 szt. – 0,49 ct, złoto pr. 750.
Cena od 35 990 zł

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
15 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
21 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Kolczyki
wzór AP125-3884,
złoto pr. 333.
Cena od 1 029 zł 

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
15 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
21 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Bransoleta
wzór 190.111, brylanty
27 szt. – 0,49 ct, złoto pr. 750.
Cena od 35 990 zł



Bransoleta 
wzór AZ123-0665,

kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 179 zł 

Zegarek męski  
Aztorin
A053.G240

Cena od 640 zł



Zawieszka
wzór 109.366,  
brylanty 10 szt. – 0,45 ct,  
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Kolczyki
wzór 109.366,  
brylanty 20 szt. – 0,60 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 5 590 zł

Kolczyki
wzór 109.366,  
brylanty 30 szt. – 0,67 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 6 390 zł

Pierścionek
wzór 109.366,  
brylanty 10 szt. – 0,50 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 5 490 zł

Pierścionek
wzór 103.556,  
brylanty 10 szt. – 0,08 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł
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SZAFIRY  
Z DIAMENTAMI

Szafiry i technologia 3D? Dzięki 
komponowaniu kamieni o różnych 
odcieniach, biżuteria zyskuje głębię  

i wielowymiarowość, płynnie 
przechodząc od ciemnych 

do jasnych barw.

Pierścionek
wzór 188.111,  
brylanty 24 szt. – 0,11 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 490 zł

Kolczyki
wzór 188.111,  
brylanty 36 szt. – 0,32 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 11 990 zł

Zawieszka
wzór 188.111,  
brylanty 22 szt. – 0,16 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł

Bransoleta
wzór 188.111,  
brylanty 32 szt. – 0,53 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 16 990 zł
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Zawieszka
wzór 109.634,  
diamenty 4 szt. – 0,02 ct,
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 103.448,   
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 103.448,  
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
tanzanity, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 103.448,  
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 109.634,  
diamenty 10 szt. – 0,04 ct, 
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 1 449 zł

Kolczyki
wzór 109.634,  
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
tanzanity, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

KLEJNOT  
AFRYKI

Magia pierwotnego piękna Kilimandżaro skrywa 
wyjątkową tajemnicę. U stóp afrykańskiego 
masywu narodził się zachwycający klejnot, 

którego barwa nie ma sobie równych 
w świecie kamieni szlachetnych. 

Tanzanit.

  O unikatowym pięknie najwyższego 
szczytu Afryki czytaj na stronie 24
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Zawieszka
wzór 109.285,  
diament – 0,004 ct,  
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór 109.521,  
diament – 0,005 ct,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór 109.521,  
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Kolczyki
wzór 109.285,  
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

229zł
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599zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.552,  
diamenty 5 szt. – 0,02 ct,  
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 319 zł

Zawieszka
wzór 109.430,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór 194.122,  
diamenty 8 szt. – 0,02 ct,  
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór 109.430,  
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,  
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór 116.167,  
brylanty 6 szt. – 0,03 ct,  
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł



SpEŁNIONE  
MARZENIE

Delikatny i dyskretny błękit topazu  
jest jedną z tych barw kamieni jubilerskich,  
które wyjątkowo korespondują z blaskiem  
diamentów. W klasycznych kompozycjach  

z żółtym lub białym złotem jest  
jak spełnienie najskrytszych  

marzeń.
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Zawieszka
wzór 109.575,  
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 469 zł

Kolczyki
wzór 109.575,  
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,  
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 639 zł

Pierścionek
wzór 109.522,  
diamenty 26 szt. – 0,08 ct,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł



KOLCZYKI
wzór 101.184, brylanty  
2 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł 

Pierścionek
wzór 160.293, diamenty
20 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant  
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł



pIERSCIONKI  
Z DIAMENTAMI

Czas świąt, ich magia, to wymarzona okazja,  
aby nie tylko obdarować ukochaną diamentową biżuterią. 
To także idealny czas, aby zaprosić do wspólnego życia, 

ofiarując pierścionek zaręczynowy. 
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Pierścionek
wzór 101.113, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,04 ct,
w białym i żółtym złocie.
Cena od 849 zł

Pierścionek
wzór 101.171, brylanty
5 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 939 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 167.137, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Wzór dostępny również 
w żółtym złocie.



Pierścionek
wzór 100.300, brylant  
– 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie i w wersjach:
brylant – 0,10 ct. Cena od 1 549 zł 
brylant – 0,25 ct. Cena od 3 990 zł
brylant – 0,40 ct. Cena od 7 690 zł
brylant – 0,50 ct. Cena od 12 990 zł

Pierścionek
wzór 105.293, diamenty  
24 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Pierścionek
wzór 105.203, diamenty  
51 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 105.395, diamenty  
36 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 100.396, brylant  
– 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie i w wersjach:
brylant – 0,14 ct. Cena od 1 890 zł 
brylant – 0,16 ct. Cena od 2 190 zł
brylant – 0,21 ct. Cena od 3 190 zł

Pierścionek
wzór 109.318, brylanty  
23 szt. – 0,26 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 129 zł

729zł
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Pierścionek
wzór 101.146, brylant  
– 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 329 zł

Pierścionek
wzór 101.161, brylanty 3 szt.  
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Pierścionek
wzór 101.120, brylanty 3 szt.  
– 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 103.479, brylanty 10 szt.  
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 160.320, diamenty 22 szt.  
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 029 zł

Pierścionek
wzór 100.504, brylanty 3 szt.  
– 0,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 659 zł
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Pierścionek
wzór 160.294, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 181.173, diamenty
39 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 160.153, brylanty
19 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 329 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 160.364,  

diamenty 19 szt. – 0,05 ct,  
złoto pr. 375.

Cena od 499 zł 

Kolczyki
wzór 160.359,  

diamenty 38 szt. – 0,13 ct,  
złoto pr. 585.

Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór 160.359,  

diamenty 19 szt. – 0,06 ct,  
złoto pr. 585.

Cena od 439 zł

Pierścionek
wzór 160.303, diamenty
31 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Diamenty



399zł
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Zawieszka
wzór 109.461, brylant
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 529 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,10 ct.
Cena od 929 zł

Kolczyki
wzór 109.461, brylanty
2 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylanty 2 szt. – 0,05 ct.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 103.560, brylant
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,02 ct.
Cena od 539 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 959 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

Kolczyki
wzór 109.461, brylanty
2 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylanty 2 szt. – 0,15 ct.
Cena od 1 290 zł



Bransoleta
wzór 160.365, diamenty
49 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 790 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 160.245, diamenty
60 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Diamenty

Pierścionek
wzór 160.293, diamenty
20 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 569 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 569 zł
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Bransoleta
wzór 160.367, diamenty
129 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 290 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór 160.366, diamenty
98 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 490 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Zawieszka
wzór 160.362, diamenty
16 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 429 zł

Kolczyki
wzór 160.213, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 160.362, diamenty
32 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

429zł
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Naszyjnik
wzór 117.170, diamenty
13 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 229 zł

Wzór dostępny również
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 109.253, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór 109.253, diament
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór 169.158, diamenty
8 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Bransoleta
wzór 109.381, diamenty
20 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 590 zł

199zł
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Zawieszka
wzór 160.336, diamenty
14 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór 160.336, diamenty
26 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 109.543, brylanty
38 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 160.233, diamenty
18 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 179 zł

Pierścionek
wzór 160.336, diamenty
10 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł
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Naszyjnik
wzór 194.121, diamenty
28 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Kolczyki
wzór 194.121, diamenty
28 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 949 zł

ANIELSKIE SKRZYDŁA 
WYSADZANE DIAMENTAMI  

Skradziony aniołom symbol ich siły i piękna.  
Niebiański blask i szlachetność diamentów, które rozświetlają  

białe złoto w formie anielskich skrzydeł.

78 Apart  Zima  2015 | 2016

Diamenty





Zawieszka
wzór 109.623, diamenty  
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór 101.209, diament
– 0,002 ct, złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

299zł

Bransoleta
wzór 109.586, diament  
– 0,005 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 619 zł

Zawieszka
wzór 105.313, diamenty  
28 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Zawieszka
wzór 101.192, diamenty  
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Zawieszka
wzór 109.596, diament  
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.595, diament  
– 0,003 ct, złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór 109.595, diamenty  
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł
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Zawieszka
wzór 191.107, brylant

– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór 191.110, brylant

– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 191.108, brylant

– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł



Naszyjnik
wzór 109.604, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

Naszyjnik
wzór 109.607, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 559 zł

Bransoleta
wzór 109.514, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Naszyjnik
wzór 109.608, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór 109.614, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór 109.517, brylant
– 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

349zł
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WSZYSTKO,  
CO NAJWAZNIEJSZE

Złoto z kroplą diamentowego 
blasku zatrzymało nieskończoność  

i siłę uczuć w delikatnych 
zarysach symboli.

Naszyjnik
wzór 109.592,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór 109.590, diamenty
5 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór 109.590,  
diamenty 5 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór 109.590, diamenty  
6 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375. 
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór 109.592, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł
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Kolczyki
wzór 103.203, brylanty
14 szt. – 0,05 ct, perły  
hodowane słodkowodne,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Naszyjnik
wzór 103.315, diamenty
11 szt. – 0,08 ct, perły  
hodowane słodkowodne,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł 

Pierścionek
wzór 109.304, brylanty
6 szt. – 0,10 ct, perła  
hodowana słodkowodna,  
złoto pr. 375.
Cena od 1 219 zł

Zawieszka
wzór AP124-1573,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
 

Bransoleta
wzór AP124-9271,
perły hodowane,  
emalia, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Zegarek  
dziecięcy Am:Pm
DP140-K229
Cena od 130 zł
 
Zegarek damski  
Albert Riele
128LQ16-SPD33D-TN
Cena od 9 040 zł

Zegarek  
dziecięcy Am:Pm
PM142-K241
Cena od 120 zł



Kolczyki
wzór 109.519, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór 109.519, diament
– 0,005 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór 103.203, brylanty
7 szt. – 0,04 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 109.455, diament
– 0,004 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór 109.455, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 103.203, brylanty
14 szt. – 0,05 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

239zł
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Naszyjnik
wzór 103.315, diamenty
11 szt. – 0,08 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł
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ZŁOTO

Kolczyki 
wzór AP125-3884,

złoto pr. 333.
Cena od 1 029 zł

Naszyjnik
wzór AP123-8645, 

złoto pr. 333. 
Cena od 1 039 zł

Pierścionek
wzór AP125-4447, 

złoto pr. 333.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór AP124-6329,

złoto pr. 333.
Cena od 639 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3431, 

złoto pr. 333.
Cena od 649 zł

BRANSOLETA
wzór AP123-8646, 

złoto pr. 333.
Cena od 509 zł

Zegarek  
damski Elixa

E088-L337
Cena od 810 zł

Zegarek  
męski Aztorin

A054.G244
Cena od 610 zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP125-2913,
złoto pr. 333.
Cena od 389 zł

Naszyjnik
wzór AP125-2994,
złoto pr. 333.
Cena od 849 zł

Pierścionek
wzór P-910.01, 
złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Pierścionek
wzór P-912.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Kolczyki 
wzór K-491.01,
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł 

Bransoleta
wzór AP123-9221,
złoto pr. 333.
Cena od 289 zł

Bransoleta
wzór AP125-1454,
złoto pr. 333.
Cena od 289 zł



259zł
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Naszyjnik
wzór AP125-2887,
złoto pr. 333.
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór AP125-1453,
złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Naszyjnik 
wzór AP123-8645,
złoto pr. 333.
Cena od 1 039 zł

Bransoleta
wzór AP123-8646,
złoto pr. 333.
Cena od 509 zł

Bransoleta 
wzór AP125-3835,
złoto pr. 333.
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP125-2364,
złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP125-1450,
złoto pr. 333.
Cena od 259 zł



399zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP125-4991,
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP125-4993,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP-125-4988,
złoto pr. 585.
Cena od 689 zł

Kolczyki
wzór AP125-4997,
złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP125-4992,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł
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Kolczyki
wzór AP125-4011,
złoto pr. 333.
Cena od 559 zł

Naszyjnik
wzór AP125-4989,
złoto pr. 585.
Cena od 789 zł

Bransoleta
wzór AP125-4994,
złoto pr. 585.
Cena od 429 zł

Kolczyki
wzór K-476.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 469 zł
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Złoto

Kolczyki
wzór AP124-2720,

złoto pr. 585.
Cena od 1 949 zł

Naszyjnik
wzór AP123-8645, 

złoto pr. 333. 
Cena od 1 039 zł

Pierścionek 
wzór AP124-2728,

złoto pr. 585.
Cena od 1 789 zł

Pierścionek
wzór AP124-4625,

złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Zegarek damski  
Albert Riele

128LQ16-SPD33D-TN
Cena od 9 040 zł

Zegarek męski  
Albert Riele

522GA14-SP33A-LN-K1
Cena od 14 040 zł

Pierścionek
wzór AP124-2725,
złoto pr. 585.
Cena od 1 459 zł

Kolczyki 
wzór AP124-2720,
złoto pr. 585.
Cena od 1 949 zł

Pierścionek
wzór AP124-4625,
złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Kolczyki
wzór AP124-2718,
złoto pr. 585.
Cena od 1 919 zł
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Kolczyki
wzór AP124-2722,
złoto pr. 585.
Cena od 2 349 zł

Pierścionek 
wzór AP124-2728,
złoto pr. 585.
Cena od 1 789 zł



ZŁOTY WIEK
Złoto w wersji XXL, czyli bajeczne formy 
wyczarowane z ultradelikatnej siateczki 
lub zdobione w fantazyjne ornamenty, 

niczym orientalne arabeski. 
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Złoto

Bransoleta
wzór AP125-4406,
złoto pr. 585.
Cena od 10 799 zł
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Zawieszka
wzór AP125-4384,
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Kolczyki 
wzór AP124-2719,
złoto pr. 585.
Cena od 1 769 zł

Pierścionek
wzór AP124-2724,
złoto pr. 585.
Cena od 1 049 zł

Kolczyki 
wzór AP125-4378,
złoto pr. 585.
Cena od 1 419 zł



Zegarek męski   
aztorin
A047.G198
Cena od 870 zł
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Zawieszka
wzór AP124-6335,
złoto pr. 585.
Cena od 1 949 zł

Kolczyki
wzór AP124-6333,
złoto pr. 585.
Cena od 3 649 zł

Pierścionek
wzór AP124-6336,
złoto pr. 585.
Cena od 2 359 zł

Bransoleta
wzór AP125-0587,
złoto pr. 585.
Cena od 7 899 zł
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Złoto

Kolczyki
wzór AP124-2780,
złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Pierścionek
wzór AP124-2778,
złoto pr. 585.
Cena od 989 zł

Pierścionek
wzór AP124-2788,
złoto pr. 585.
Cena od 1 999 zł

Zawieszka
wzór AP124-2781,
złoto pr. 585.
Cena od 1 509 zł
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Pierścionek
wzór P-906.01,
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP125-4255,
złoto pr. 585.
Cena od 1 099 zł

Kolczyki 
wzór AP125-4265,
złoto pr. 585.
Cena od 2 599 zł

Zawieszka
wzór AP125-4266,
złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Zawieszka
wzór AP124-6360,
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

269zł
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Złoto

Zawieszka
wzór AP124-6650,
złoto pr. 585.
Cena od 819 zł

Kolczyki
wzór AP125-4285, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Kolczyki
wzór AP124-6619,
złoto pr. 585.
Cena od 1 749 zł

Pierścionek
wzór AP124-2790,
złoto pr. 585.
Cena od 1 369 zł

Kolczyki 
wzór AP124-2789,
złoto pr. 585.
Cena od 1 739 zł



103www.apart.pl

Kolczyki
wzór AP125-4270,
złoto pr. 585.
Cena od 1 539 zł

Kolczyki
wzór AP124-6645,
złoto pr. 585.
Cena od 1 439 zł

Zawieszka
wzór AP124-6629,
złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór AP125-4284,
złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór AP124-6612,
złoto pr. 585.
Cena od 2 149 zł
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Kolczyki
wzór AP125-0562,

złoto pr. 585.
Cena od 2 499 zł

Zawieszka
wzór AP125-0560,

złoto pr. 585.
Cena od 1 089 zł
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Kolczyki
wzór AP125-4311,
złoto pr. 585.
Cena od 1 779 zł

Kolczyki
wzór AP125-4355,
złoto pr. 585.
Cena od 1 569 zł

Zawieszka 
wzór AP124-6365,
złoto pr. 585.
Cena od 659 złZawieszka

wzór AP124-6375,
złoto pr. 585.
Cena od 769 zł



249zł
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Zawieszka
wzór Z-535.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP123-7180,
złoto pr. 585.
Cena od 334 zł

Złoto

Pierścionek
wzór P-897.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór P-897.02,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór P-897.03,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór P-904.03,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór P-904.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Pierścionek 
wzór P-904.02,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł
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Kolczyki
wzór K-475.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór P-914.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 359 zł

Pierścionek 
wzór P-909.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 419 zł

Pierścionek
wzór P-925.01,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 589 zł

Kolczyki
wzór K-477.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 229 zł

Kolczyki 
wzór K-479.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 289 zł

Zawieszka 
wzór Z-523.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór Z-527.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Kolczyki 
wzór K-478.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Zawieszka
wzór Z-479.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 149 zł



329zł
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Złoto

Kolczyki
wzór AP125-4903,
złoto pr. 333.
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór AP125-4909,
złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP125-4902,
złoto pr. 333.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP125-4906,
złoto pr. 585.
Cena od 1 399 zł
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Kolczyki 
wzór AP125-4907,
złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Kolczyki
wzór AP125-5052,
złoto pr. 375.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP125-5054,
złoto pr. 375.
Cena od 489 zł

TRZECI  
WYMIAR ZŁOTA

Kombinacja ciepłej barwy złota  
i chłodnych refleksów nadaje biżuterii 

wielowymiarowy charakter,  
zachowując łagodność dzięki  

kolistym formom.
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Złoto

Kolczyki
wzór AP121-5884, perły, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 299 zł

Zawieszka
wzór AP121-5886, perła, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Zawieszka 
wzór AP123-6713,
perła, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór AP123-6705,
perły, złoto pr. 585.
Cena od 1 359 zł

Pierścionek
wzór P-838.01,
perła, złoto pr. 333.
Cena od 319 zł
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Pierścionek
wzór P-868.01, perła,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 309 zł

Kolczyki  
z zawieszką  
(komplet)
wzór K-449/Z-485.01,
perły, cyrkonie,  
złoto pr. 333.
Cena od 349 zł

Zawieszka 
wzór AP123-6750, perła, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 689 zł

Zawieszka
wzór AP121-7240,
perła, złoto pr. 585.
Cena od 859 zł

Kolczyki
wzór AP121-7259,
perły, złoto pr. 585.
Cena od 1 519 zł

Kolczyki 
wzór AP123-9095, perły, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 279 zł



SREBRO



Kolczyki
wzór AP124-6238,

srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP124-6227, 

srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ122-6460, 
stal szlachetna. 
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP124-6083,

srebro rodowane,  
srebro pozłacane.

Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór AP124-6088,

srebro rodowane.
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór AP124-6211,

srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Dzieci mają na sobie 
zegarki Disney ©

marki AM:PM,  
dziewczynka  

dodatkowo biżuterię  
z Kids Collection.



Srebro

Zawieszka
wzór AP124-6227, 
srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP124-6221,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP124-6207,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP124-6211,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP125-2058,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP124-6238,
srebro rodowane.
Cena od 239 zł
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Zawieszka
wzór AP124-2620,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP124-2627,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP124-6093,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 199 zł

Pierścionek
wzór AP124-2632,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP124-6087,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 889 zł

Zawieszka
wzór AP124-6225,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP124-6236,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP124-6088,
srebro rodowane.
Cena od 749 zł
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Kolczyki
wzór AP124-8404*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP124-8405*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł



Zawieszka
wzór AP124-8397*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP124-8408*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP124-8193*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór AP124-8409*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP124-8398*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

*micro 
setting
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Srebro

Zawieszka
wzór AP124-8228*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP124-8230*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP124-8383*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 899 zł

*micro 
setting
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Kolczyki
wzór AP124-8389*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP125-1839*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP124-8383*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór AP124-6044,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP124-7603*

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP124-2357*

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł



Kolczyki
wzór AP124-1288*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP124-1304*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP124-0256*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP124-0257*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP124-6077,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Srebro

179zł
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Kolczyki
wzór AP124-2099,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP123-0387*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór AP122-3894*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP123-0384*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 329 zł

Zawieszka
wzór AP122-3927*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP124-2103,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

*micro 
setting
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Srebro

Zawieszka
wzór AP124-6124,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP124-3908,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP124-3913,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

KOLCZYKI
wzór AP124-3896,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP124-6125,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP124-3888,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
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Zawieszka
wzór AP124-3915,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Zawieszka
wzór AP125-2490,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP124-6608,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP124-3898,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP124-6011,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP124-5950,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

89zł
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  Prezentacja  
biżuterii Indali  
na stronie 40.

Bransoleta 
wzór AP124-7617*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł

Bransoleta
wzór AP124-8379*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 999 zł

Srebro

*micro 
setting
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Nausznica prawa
wzór AP125-2219,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Nausznica lewa
wzór AP125-2220,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP124-6042,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP124-7603*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP124-7602*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP124-7617*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł



Srebro

Zawieszka
wzór AP122-5474,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP122-5615,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP124-3904,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP124-3894,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP122-5531,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP122-5529,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP122-5613,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP122-5499,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

59zł
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Pierścionek
wzór AP122-3817,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP123-0732,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP122-0216,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Zawieszka
wzór AP122-0217,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP123-0556,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP123-0713,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP123-0677,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP123-0557,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Kolczyki
wzór AP124-3005,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP123-5327*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP122-0546*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Srebro

SREBRNY  
ORNAMENT

Wykwintne detale zatopione  
w blasku maleńkich cyrkonii tworzą 
niemal baśniowe wzory, a ażurowa  

forma pozwala podziwiać 
każdy detal.

*micro 
setting
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Kolczyki
wzór AP123-5327*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3968,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór AP122-0546*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-0553*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 994 zł



Srebro

Naszyjnik
wzór AP124-5227,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-5219,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP124-4774,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP124-6049,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3027,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4777,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

99zł
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Naszyjnik
wzór AP123-8705,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-3570,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-4210,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AP124-7551,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP120-8571,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Pierścionek
wzór AP124-1679,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Pierścionek
wzór AP124-1681,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

HIT!
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP123-3594,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP124-2311,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-4773,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP124-7957,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór AP124-4765,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Naszyjnik
wzór AP124-1700,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3566,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3026,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

TYLKO MIŁOSC

Można ją wyrazić na wiele  
sposobów. Wystarczy srebro  

i kropla cyrkonii.
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Pierścionek
wzór AP124-7960,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4776,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-4771,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-5218,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP124-6806,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Pierścionek
wzór AP124-3343,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Pierścionek
wzór AP124-8127,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Naszyjnik
wzór AP124-5226,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4752,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł 

Naszyjnik
wzór AP124-5231,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

74 zł
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NA ZAWSZE

Symbol ma znaczenie. 
Nieskończoność to obietnica 

zatrzymania przy sobie 
najcenniejszych chwil.

Srebro

Naszyjnik
wzór AP124-3002,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP124-5707*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP124-3008,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3003,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AP124-7538,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Pierścionek
wzór AP124-3007,
srebro rodowane.
Cena od 54 zł
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GOOD LUCK!

Czterolistna koniczyna ze srebra  
to osobisty amulet, który  

przyniesie szczęście.

Pierścionek
wzór AP124-7954,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór AP123-3314*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP124-0726,
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3024,
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

*micro 
setting
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Srebro

Kolczyki
wzór AP124-6065,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP124-2453*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP120-8530,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta
wzór AP124-2451*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP124-4764,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

*micro 
setting
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Bransoleta
wzór AP124-4214,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP124-3179,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP124-4770,
cyrkonie, srebro 
rodowane.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP124-3339,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4216,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł



Kolczyki
wzór AP124-2392*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 629 zł

Zawieszka
wzór AP124-2393*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór AP124-2394*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

138 Apart  Zima  2015 | 2016



Zawieszka
wzór AP124-2442*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP123-6122*,
spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 364 zł

Kolczyki
wzór AP124-2441*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 629 zł

*micro 
setting
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Kolczyki
wzór AP124-2506,
cyrkonie, szkło, 
srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Zawieszka
wzór AP124-2507,
cyrkonie, szkło, 
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Obrączka
wzór AZ121-8329,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP122-6205*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór AP124-2357*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta,
wzór AP124-7617*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł

Pierścionek
wzór AP124-7624*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł



Zawieszka
wzór AP124-3557,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP124-3568,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór AP124-3584,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór AP124-2506,
cyrkonie, szkło, srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Zawieszka
wzór AP124-3581,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł
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Naszyjnik
wzór AP124-5377,
perły hodowane, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP124-5288,
perły hodowane, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP122-5525,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP122-5526,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP124-6127,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP123-0362,
perła hodowana, cyrkonie,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Broszka
wzór AP124-0122,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP122-5469,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP123-2987,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 209 zł

Pierścionek
wzór AP123-2989,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP124-5215,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP122-5467,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Kolczyki
wzór AP121-8225*, 

cyrkonie, onyks,  
srebro rodowane.

Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP121-8233*,

cyrkonie, onyks,  
srebro rodowane.

Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP122-6407*,
cyrkonie, ceramika,  

srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP122-2107,

cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.

Cena od 319 zł 

Bransoleta
wzór AP122-2109*,
cyrkonie, ceramika,  

srebro rodowane.
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór AP122-7423,

cyrkonie, ceramika,  
srebro rodowane.

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP124-5057,

cyrkonie, ceramika,  
srebro rodowane.

Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP122-7417,

cyrkonie, ceramika,  
srebro rodowane.

Cena od 179 zł



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

Bransoleta
wzór AP122-2107,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Zawieszka
wzór AP121-8233*,
cyrkonie, onyks, 
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP121-8225*,
cyrkonie, onyks, 
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP124-5057,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP122-7417,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP122-7423,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP122-6407*,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

*micro 
setting

99zł
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Naszyjnik
wzór AP125-1428,
kryształ, sznurek,  

mosiądz.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP125-1427,
kryształ, sznurek,  

mosiądz.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP125-1424,
kryształ, mosiądz.

Cena od 239 zł



Kolczyki
wzór AP125-1462,
cyrkonie, mosiądz.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP125-1463,
cyrkonie, sznurek, mosiądz.
Cena od 289 zł

Broszka
wzór AP125-1859,
bursztyn, kryształ, mosiądz.
Cena od 379 zł

Broszka
wzór AP125-1857,
kryształ, mosiądz.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP125-1464,
cyrkonie, sznurek, mosiądz.
Cena od 349 zł
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Srebro

Zawieszka
wzór AP125-1260,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP125-1254,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP125-1251, bursztyn, 
rzemień, srebro pozłacane.
Cena od 199 zł
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Zawieszka
wzór AP125-1258,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP125-1253, bursztyn, 
rzemień, srebro pozłacane.
Cena od 209 zł

Kolczyki
wzór AP125-1256,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 179 zł

ZŁOTA STRONA  
BURSZTYNU 

Ciepła natura bursztynu  
w objęciach złotych refleksów 

subtelnej oprawy.
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Srebro

Zawieszka
wzór AP123-6725,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP123-6734,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP123-0932,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP123-0935,
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 79 zł
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Bransoleta
wzór AP123-9169, bursztyn, 
rzemień, srebro pozłacane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP123-9171,  
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 199 zł

Zawieszka 
wzór AP123-9170,  
bursztyn, srebro pozłacane.
Cena od 99 zł

Naszyjnik
wzór AP123-9172, bursztyn, 
rzemień, srebro pozłacane.
Cena od 389 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-8623, cyrkonie, 
rubin, srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł

Naszyjnik
wzór AP123-4537, cyrkonie, 
rubin, srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 1 359 zł

Bransoleta
wzór AP122-8624, cyrkonie, 
rubin, srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP122-8621, cyrkonie, 
rubin, srebro pozłacane.
Cena od 899 zł
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Bransoleta
wzór AP124-4103, cyrkonie, 
rubin, srebro rodowane. 
Cena od 1 399 zł

Bransoleta
wzór AP124-1130,
cyrkonie, srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 439 zł

Pierścionek
wzór AP124-3751,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 244 zł

Bransoleta
wzór AP124-4107,
rubin, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Bransoleta
wzór AP124-1194,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł
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Zegarek  
dziecięcy AM:PM 
PM142-K239
Cena od 120 zł

Zegarek AM:PM 
PM139-U187
Cena od 160 zł



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

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 122 zł
Cena promocyjna od 1 002 zł

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

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 008 zł
Cena promocyjna od 908 zł

Zawieszka Beads
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 111 zł
Cena promocyjna od 1 051 zł

Zawieszka Beads
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł*
 
Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 482 zł
Cena promocyjna od 1 342 zł

39zł

pojedynczy 
beads 
już od 
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Charmsy

1. Zawieszka Charms wzór Z-386.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 599 zł, 2. Zawieszka Charms wzór Z-428.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 419 zł, 
3. Zawieszka Charms wzór Z-463.02, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 399 zł, 4. Zawieszka Charms wzór Z-344.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 499 zł, 5. Zawieszka Charms 

 wzór Z-51.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 619 zł, 6. Zawieszka Charms wzór AP124-7020, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł,  
7. Zawieszka Charms wzór AP48-1075, emalia, srebro rodowane. Cena od 69 zł Cena promocyjna od 44 zł, 8. Zawieszka Charms wzór AP123-3567,  

srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 9. Zawieszka Charms wzór AP124-7021, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł,  
10. Zawieszka Charms wzór AP68-273, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł, 11. Zawieszka Charms wzór AP68-058, emalia,  

srebro rodowane. Cena od 84 zł Cena promocyjna od 59 zł, 12. Zawieszka Charms wzór AP124-7019, srebro rodowane. Cena od 69 zł Cena promocyjna od 44 zł,  
13. Zawieszka Charms wzór AP48-1062, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł
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14. Bransoleta wzór AP06-248, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 15. Zawieszka Charms wzór AP68-524, emalia, srebro rodowane. Cena od 74 zł  
Cena promocyjna od 49 zł, 16. Zawieszka Charms wzór AP68-121, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł,  

17. Zawieszka Charms wzór AP68-425, emalia, srebro rodowane. Cena od 89 zł Cena promocyjna od 64 zł, 18. Zawieszka Charms  
wzór AP123-3573, srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 19. Zawieszka Charms wzór Z-429.01, cyrkonia, złoto pr. 585.  

Cena od 379 zł, 20. Zawieszka Charms wzór Z-398.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 499 zł,  21. Zawieszka Charms wzór AP125-0851, emalia, 
srebro rodowane. Cena od 89 zł Cena promocyjna od 64 zł, 22. Zawieszka Charms wzór AP68-115, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł  

Cena promocyjna od 39 zł, 23. Zawieszka Charms wzór AP68-116, emalia, srebro rodowane. Cena od 89 zł Cena promocyjna od 64 zł
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Skomponuj własną opowieść przy pomocy  
urokliwych, małych zawieszek. Od szlachetnego złota  

po srebro i barwną emalię, kolekcja pozwoli  
Ci komentować codzienność  

w niebanalny sposób.
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Fun Fun Collection

Bransoleta
wzór AP125-2172,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP125-2149, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP125-2150,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP124-0443, cyrkonie,  
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 254 zł
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Bransoleta
wzór AP125-2174, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP125-1992,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP125-4959,
sznurek, złoto pr. 333.
Cena od 299 zł
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Wysyłaj sygnały światu! Miłość,  
szczęście, emocje, a przede wszystkim  

zabawa. Fun Fun w nieskrępowany  
sposób pozwala zamanifestować 

Twój aktualny nastrój. 



Fun Fun Collection

79zł

Bransoleta
wzór AP124-6178,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-6172,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP124-6611,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP124-6610,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP124-6177,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-6168,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł
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Bransoleta
wzór AP124-6149,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP124-4759, cyrkonie,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-6174,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-6176,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-6151, cyrkonie,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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To nowa marka, która w kilkunastu kolekcjach 
zawarła kwintesencję kobiecości i jej złożonej 
natury, w zgodzie z obowiązującymi trendami 

i świeżym spojrzeniem na rolę 
biżuterii dla współczesnych 

kobiet.

Kolczyki
wzór AR013-4818,
szkło, cynk.
Cena od 124 zł

Kolczyki
wzór AR521-6370,
cyrkonie, szkło, brąz.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AR013-4839,
szkło, cynk.
Cena od 119 zł
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Naszyjnik
wzór AR013-4843,
szkło, cynk.
Cena od 169 zł



Artelioni

Zawieszka
wzór AR013-2974, cyrkonie, 
szkło, brąz pozłacany.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AR013-3892, kwarc, 
mosiądz pozłacany.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AR013-3957,  
kwarc, mosiądz pozłacany.
Cena od 104 zł

Pierścionek
wzór AR013-2975, cyrkonie, 
szkło, brąz pozłacany.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AR013-2976, cyrkonie, 
szkło, brąz pozłacany.
Cena od 259 zł
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Kolczyki
wzór AR013-3846,
kwarc rutylowy, 
mosiądz rodowany.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AR013-4839,

szkło, cynk.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AR013-3853,
kwarc rutylowy,  
mosiądz rodowany.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AR013-3865,
kwarc rutylowy,  
mosiądz rodowany.
Cena od 124 zł
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Artelioni

Naszyjnik
wzór EL124-3628,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór EL124-3628,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AR013-3228, 
mosiądz.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AR013-3229, 
mosiądz.
Cena od 339 zł



Naszyjnik
wzór AR013-4211, 
kryształ, brąz pozłacany.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AR013-4198, 
kryształ, brąz pozłacany.
Cena od 214 zł

Kolczyki
wzór AR013-4297, cyrkonie, 
emalia, brąz pozłacany.
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór AR013-4201, 
kryształ, brąz pozłacany.
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór AR013-4195, 
brąz rodowany.
Cena od 214 zł
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Elixa

Naszyjnik
wzór EL124-5513,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór EL124-3628,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór EL124-3623,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór EL124-6797,
stal szlachetna.
Cena od 94 zł

Pierścionek
wzór EL124-2607,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór EL124-9377,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

168 Apart  Zima  2015 | 2016



Bransoleta
wzór EL124-9378,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL124-5498,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL124-5497,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór EL124-2639,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór EL124-5506,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór EL124-5510,
kauczuk syntetyczny,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł
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Elixa

Naszyjnik
wzór EL125-0438,
rzemień, mosiądz pozłacany.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór EL125-0439,
rzemień, mosiądz pozłacany.
Cena od 129 zł

KOLCZYKI
wzór EL125-0440,
mosiądz pozłacany.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór EL124-5537,
stal szlachetna.
Cena od 104 zł

Kolczyki
wzór EL124-7084,
stal szlachetna.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór EL124-7086,
stal szlachetna.
Cena od 59 zł
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Kolczyki
wzór EL124-6285,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór EL125-0561,
stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór EL124-6785,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór EL124-6791,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór EL124-7090,
stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Pierścionek
wzór EL124-7094,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór EL124-5529,
stal szlachetna.
Cena od 99 zł

  Prezentacja zegarków 
Elixa na stronie 202.
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Zawieszka
wzór AP124-1460,

emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP124-1483, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.

Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP124-1476, emalia, 
sznurek, srebro rodowane.

Cena od 139 zł

Zegarek  
dziecięcy AM:PM

DP140-K230
Cena od 130 zł

Zegarek  
dziecięcy AM:PM

DP140-K237
Cena od 130 zł



Disney by Apart

Bransoleta
wzór AP124-1476, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP124-5127, cyrkonie,  
emalia, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP124-1447, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP124-1493, cyrkonia,  
emalia, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP124-1484,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP124-1573,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP124-1566,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

  Prezentacja zegarków AM:PM  
z motywami Disney na stronie 204.
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Bransoleta
wzór AP124-1447, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP124-3321, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-7514, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-1577, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP124-1523, 
perły hodowane,  
emalia, srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Zawieszka
wzór AP124-1522,
perła hodowana, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP124-3307,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP124-3243,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Kids Collection

Kolczyki
wzór 109.619, diamenty  
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 103.517, diamenty  
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór 186.131, diamenty  
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór 109.582, diamenty  
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.454, diamenty  
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 379 zł

Kolczyki
wzór 107.164, diamenty  
4 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór 109.621, diamenty  
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP125-3236,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł
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Bransoleta 
wzór AP125-3383,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Kolczyki 
wzór AP125-3237,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Bransoleta
wzór AP125-3314,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP125-3241, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AP125-3374,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Kolczyki 
wzór AP125-3254,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP125-3239,
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 319 zł



Kids Collection

Bransoleta
wzór AP124-5252, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-5247, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP124-5960,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP124-4489,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP124-4515,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Kolczyki
wzór AP124-2308,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Zawieszka
wzór AP124-6020,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł
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Bransoleta
wzór AP124-3563, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Bransoleta
wzór AP124-5250, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-5256, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP124-2551, emalia,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP122-5519,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP122-5630,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Zawieszka
wzór AP124-6026,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Kolczyki
wzór AP124-5969,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł



Zegarek męski  
Albert Riele

216GA04-SS33M-LB
Cena od 3 990 zł
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  Prezentacja zegarków AM:PM  
z motywami Disney na stronie 204.

Zegarek AM:PM Kids
PM142-K243, zegarek dziecięcy, 
koperta z tworzywa o średnicy 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 120 zł

Zegarek AM:PM Kids
PM142-K241, zegarek dziecięcy, 
koperta z tworzywa o średnicy 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 120 zł

Zegarek AM:PM Kids
PM142-K242, zegarek dziecięcy, 
koperta z tworzywa o średnicy 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 120 zł

Zegarek AM:PM Kids
PM142-K239, zegarek dziecięcy, 
koperta z tworzywa o średnicy 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 120 zł

kidsCollectioN
*



Zenith: zawsze o krok do przodu
W roku 1865, młody, bo zaledwie 22-letni pod-
ówczas Georges Favre-Jacot stworzył pracownię, 
która jako pierwsza produkowała zegarki na ska-
lę przemysłową. Twórca tej koncepcji pod jed-
nym dachem zgromadził specjalistów i rzemieśl-
ników różnych branż, po to, by zegarki w całości 
powstawały w jednym miejscu. Georges Favre-
-Jacot zrewolucjonizował zegarmistrzostwo two-
rząc podzespoły, które można było wykorzysty-
wać w różnych mechanizmach.

Cała planeta do zdobycia
Począwszy od 1870 roku, George Favre-Jacot 
podróżował po całym świecie, poszukując dla 
swoich zegarków nowych rynków zbytu. W roku 
1900 zadanie to przejął bratanek i zarazem zięć 
założyciela manufaktury, Jämes Favre. Miał on 
ocenić zyskowność przedsięwzięcia i potencjał 
rozwojowy firmy. Dzięki tego rodzaju działaniom 
Zenith stworzył jedną z pierwszych w branży ze-
garkowej sieci dystrybucyjnych. I tak, liczne kon-

ce ludzkich możliwości. Pierwszy lot samolo-
tem z  Louisem Blériot – pionierem lotnictwa, 
odliczanie czasu wielkiemu mężowi stanu Ma-
hatmie Gandhiemu, mrożący krew w żyłach 
skok z Felixem Baumgartnerem, udział w rega-
tach katamaranów Spindrift, występ na scenie 
z  The  Rolling Stones, czy wyścigi zabytkowych 
samochodów. Obcowanie z ponadprzeciętnymi 
indywidualnościami wbudowane jest niejako 
w genotyp manufaktury.

Wśród niepokonanych 
Na czele peletonu pozostają tylko prawdziwi 
zwycięzcy – ci, którym nie brakuje samozapar-
cia, wytrwałości i odwagi. Przedsiębiorczość i bę-
dące jej owocem innowacyjne koncepcje idą ręka 
w rękę z podbojami, których naocznym świad-
kiem była marka Zenith. Przez cały XX wiek 
manufaktura zawsze chętnie angażowała się 
w rozwój technologiczny i podejmowała śmiałe 
wyzwania, towarzysząc prawdziwym bohaterom 
swych czasów, nieważne, czy na lądzie, morzu, 
czy w powietrzu.

trakty handlowe, zwłaszcza z firmami sektora 
kolejowego i lotniczego, dały solidne podstawy 
do ekspansji marki na skalę globalną.

Przyjaźnie – te sprzed lat i te dzisiejsze 
Zenith od 150 lat lojalnie uczestniczy w epoko-
wych wydarzeniach, będąc zawsze tam, gdzie 
dokonują się rzeczy wielkie i przesuwają grani-

Rok 2015 jest dla Zenith szczególnie ważny. Firma z logo zwieńczonym gwiazdą w zenicie 
obchodzi bowiem jubileusz 150-lecia swojego istnienia. To doskonała okazja, by z dzisiejszej 
perspektywy ponownie przyjrzeć się historii manufaktury oraz przełomowym rozwiązaniom 
technicznym jej autorstwa, a także przypomnieć ważne wydarzenia, w których Zenith miał 
zaszczyt uczestniczyć. To też znakomita sposobność, by podkreślić, że to wszystko nie byłoby 
możliwe, gdyby nie talent i nieprzeciętne umiejętności zegarmistrzów pracujących dla Zenith,  
a także duch przedsiębiorczości, którym niewątpliwie marka zawdzięcza swój sukces.

Poznaj z nami

El Primero  
Stratos Flyback
51.2061.405/75.M2060
Cena od 55 100 zł

Odnowiona manufaktura  
Zenith w La Locle

Tarcza El Primero  
Striking 10th
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Chronometria: dążenie do perfekcji
Zenith wziął także udział w wyścigu o absolut-
ną precyzję chodu. Realizacja tego celu niejako 
naturalnie przeobraziła się w pasję wykraczającą 
poza sztywne ramy współzawodnictwa. W la-
tach 1903–1968, Zenith wielokrotnie zdobywał 
prestiżowe nagrody za doskonałość swoich me-
chanizmów. Firma zgłosiła ponad 300 patentów, 
tworząc legendarne kalibry, które doczekały się 
ponad 600 różnych wersji.

Występ na scenie z The Rolling Stones. 
Obcowanie z ponadprzeciętnymi  
indywidualnościami wbudowane jest  
niejako w genotyp Manufaktury.

Haute Horlogerie według Zenith
Zenith konsekwentnie wykazywał nadzwyczaj-
ne zdolności, wiedzę i doświadczenie, tworząc 
wybitne, znamienite modele zegarków. Na 
szczególną uwagę zasługuje jeden z nowszych 
czasomierzy autorstwa manufaktury – Academy 
Christophe Colomb Hurricane – wyposażony 
w moduł żyroskopowy o nazwie Gravity Control, 
służący do utrzymania regulatora zawsze w pozy-
cji poziomej, niezależnie od przechyłu zegarka.   

Od 2014 roku Zenith wspiera Spindrift Racing  
– pasjonujące regaty katamaranów

Academy 
Christophe Colomb 

Hurricane

El Primero 36'000 VpH 
Chronograph
03.2040.400/21.C496

Cena od 28 840 zł

Zegarek, który towarzyszył 
Louisowi Blériot podczas 
pierwszego lotu samolotem
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Poznaj z nami

Chronomaster Lady
16.2150.4062/91.C760
Cena od 42 620 zł

El Primero  
Synopsis
03.2170.4613/21.C714
Cena od 27 550 zł

Chronomaster 1969  
Tour Auto Edition
03.2044.4061/01.C746
Cena od 46 060 zł

W ten właśnie sposób udało się uzyskać abso-
lutną precyzję chodu. Ten słynny model posiada 
także fusée, czyli przekładnię łańcuszkową, kom-
pensującą słabnącą siłę naciągu sprężyny bębna.

Wielka Rewolucja w mikroskopijnym świecie
W dniu 10 stycznia 1969 roku, Zenith zapre-
zentował światu wyprodukowany własnymi siła-
mi kaliber El Primero. To pierwszy na świecie 
mechanizm zegarkowy z wbudowanym chrono-
grafem, wyposażonym w koło kolumnowe, oscy-
lujące z niewiarygodną wprost częstotliwością 
36.000 wahnięć na godzinę. Kaliber El Primero 

w niedługim czasie stał się niekwestionowaną 
legendą zegarmistrzostwa. Należy podkreślić, że 
do dzisiaj ten oszałamiający rekord w dziedzinie 
precyzji pozostaje nie pobity. Mechanizm ten do-
skonalono przez lata, wzbogacając o rozmaite ze-
garmistrzowskie komplikacje, a także całą gamę 
awangardowych rozwiązań konstrukcyjnych, co 
przyniosło mu wiele prestiżowych wyróżnień. 

Elegancja i sztuka 
Zenith zawsze był manufakturą na miarę swo-
ich czasów. Na początku XX wieku manufaktu-
ra rozpoczęła współpracę z przedstawicielami 
kierunku Art Nouveau, a następnie Art Déco. 

El Primero  
Striking 10th

03.2041.4052/69.C496
Cena od 35 300 zł

El Primero – kaliber ikona, 
najdokładniejszy seryjnie pro-

dukowany mechanizm
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Star
16.1970.681/31.C756
Cena od 28 840 zł

El Primero 410
03.2097.410/51.C700
Cena od 42 190 zł

Pilot Type 20  
GMT 1903

96.2431.693/21.C738
Cena od 28 840 zł

Efektem tych relacji był swoisty styl kampanii re-
klamowych i wyróżniający się wizerunek marki. 
Zegarki damskie Zenith można określić wznio-
słym hymnem ku czci kobiecości, romansem 
wielokrotnie przypieczętowanym „deklaracjami 
miłości”. Admiracja i uwielbienie płci pięknej 
znalazły swój wyraz w ponadczasowej kolekcji 
Star 33.

Do kolejnego jubileuszu!
Bogata, 150-letnia historia marki niewątpliwie 
zasługuje na godne uświetnienie. W manufaktu-
rze Zenith nie ma jednak miejsca na nostalgię. 

Marka zamierza zapisywać złotymi zgłoskami 
kolejne karty swojej historii. Śmiałość i odwa-
ga, a także przedsiębiorczość, tak pieczołowicie 
pielęgnowane przez lata, to cechy, które nie-
wątpliwie przydadzą się w eksploracji zupełnie 
nowych obszarów. Do zapisania pozostają wciąż 
nowe rozdziały dziejów marki z logo uwieńczo-
nym gwiazdą w zenicie. Przed nią jeszcze wiele 
nowych wyzwań.

Chronomaster 1969  
Tribute  
to the Rolling Stones
96.2260.4061/21.R575
Zegarek męski, koperta tytanowa o średnicy 45 mm, mechanizm automatyczny, kaliber  
El Primero 4061, 50-godzinna rezerwa chodu, chronograf, mały sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m, limitacja 1000 szt.
Cena od 51 660 zł
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1. Traditionnelle  
Day-Date and Power Reserve
X85R7700  
Zegarek męski, koperta z 18K różowego złota o średnicy 39,5 mm, 
mechanizm automatyczny, 40-godzinna rezerwa chodu, kaliber 2475, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 203 200 zł. Dostępny wkrótce.

2. Traditionnelle
X82R1777, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 4400 AS, 65-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 30 m. Cena od 92 560 zł

3. Malte
X82G7753, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o wymiarach 47,61 x 36,70 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 4400 AS, 72-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 108 780 zł

4. Patrimony
X81R8614, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany ręcz-
nie, kaliber 1400, 40-godzinna rezerwa chodu, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 81 360 zł

5. Patrimony Contemporaine Lady
X85R8877, zegarek damski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 36,5 mm, tarcza i koperta zdobione 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber 2450 Q6,  
40-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 173 490 zł

6. Patrimony Contemporaine Lady
X85R6435, zegarek damski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 36 mm, koperta i tarcza zdobione 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber  
2450 Q6, 40-godzinna rezerwa chodu, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta  
z 18K różowego złota, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 242 760 zł
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1. Datograph Up/Down
405.031
Zegarek męski, koperta z 18K różowego złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L951.6, 60-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
funkcja flyback, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 308 240 zł. Dostępny wkrótce.
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2. 1815 Up/Down 
234.032, zegarek męski, koperta z 18K czerwonego 
złota o średnicy 39 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L051.2, 72-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik rezerwy chodu, mały sekundnik, szkło szafi-
rowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 105 470 zł

3. 1815 
235.026, zegarek męski, koperta z 18K białego złota 
o średnicy 38,5 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber L051.1, 55-godzinna rezerwa chodu, mały 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 93 420 zł

4. Saxonia Dual Time 
386.026, zegarek męski, koperta z 18K białego złota 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
L086.2, 72-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
funkcja GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 124 840 zł. Dostępny wkrótce.

5. Saxonia 
219.032, zegarek damski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 35 mm, mechanizm nakręcany ręcz-
nie, kaliber L941.1, 45-godzinna rezerwa chodu, mały 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 61 990 zł

6. Grand Lange 1 
139.025, zegarek męski, koperta z platyny o średnicy 
41 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
L095.3, 72-godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 240 650 zł
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2. Master Ultra Thin Date 
1288420, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
40 mm, mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 899, 
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 33 150 zł

3. Master Calendar 
1558421, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
39 mm, mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 866, 
40-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia i miesiąca, wskaźnik faz Księ-
życa, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 51 660 zł

4. Geophysic® 1958 
8008520, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
38,5 mm, mechanizm automatyczny, kaliber  
J-LC 898/1, 43-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 35 090 zł

5. Rendez-Vous Date 
3478421, zegarek damski, koperta stalowa o średnicy 
34 mm, zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy, 
kaliber J-LC 688, datownik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 33 150 zł

6. Grande Reverso  
Ultra Thin Duoface 
3788570, zegarek męski, koperta stalowa o wymia-
rach 46,8 x 27,4 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 
kaliber J-LC 854/1, 45-godzinna rezerwa chodu, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia i nocy, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 39 180 zł

1. Master Calendar
1552540 
Zegarek męski, koperta z 18K różowego złota o średnicy 39 mm,  
mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 866, 40-godzinna rezerwa chodu,  
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia i miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 104 180 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Portofino Chronograph 
IW391009, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 75320, 
44-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 28 410 zł

3. Big Pilot's Watch 
IW500901, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
46 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 51111, 
168-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m. 
Cena od 57 620 zł

4. Portugieser Perpetual Calendar 
IW503401, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 44,2 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 52615, 168-godzinna rezerwa chodu, datow-
nik, wieczny kalendarz, wskaźnik rezerwy chodu, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik 
faz Księżyca, mały sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 184 470 zł. Dostępny wkrótce.

5. Portofino Midsize 
IW458102, zegarek unisex, koperta stalowa o średni-
cy 37 mm, tarcza zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber 35111, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 23 860 zł

6. Portugieser Annual Calendar 
IW503504, zegarek męski, koperta z 18K czerwonego 
złota o średnicy 44,2 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 52850, 168-godzinna rezerwa chodu, datow-
nik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia i miesiąca, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 138 460 zł. Dostępny wkrótce.

1. Portugieser 
Perpetual Calendar
IW503302
Zegarek męski, koperta z 18K czerwonego złota o średnicy 44 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber 5200, 168-godzinna rezerwa chodu, datownik, wieczny 
kalendarz, wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
wskaźnik faz Księżyca, mały sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 166 840 zł
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2. Professional Aerospace Evo
V7936310/BD60/108W, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 79 SuperQuartz, LCD, chronograf, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, alarm, wskaźnik 
dnia tygodnia, wskaźnik zużycia baterii, szkło szafi-
rowe antyrefleksyjne, pasek parciany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 20 970 zł 

3. Professional Cockpit B50
EB501022/BD40/176E, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling B50 SuperQuartz, LCD, chronograf, 
sekundnik, funkcja GMT, wieczny kalendarz, wskaź-
nik 24-godzinny, alarm, tachymetr, wskaźnik zużycia 
baterii, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta ty-
tanowa, wodoszczelność do 100 m. Cena od 27 850 zł

4. Avenger Blackbird 
V1731010/BD12/100W, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 17, 40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek parciany, wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 19 590 zł

5. Chronoliner 
Y2431012/BE10/443A, zegarek męski, koperta 
ze stali i ceramiki o średnicy 46 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 24, 42-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 33 190 zł 

6. Chronomat GMT
AB0413B9/BD17/155S, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 47 mm, mechanizm automatyczny, kali-
ber Breitling 04, 70-godzinna rezerwa chodu, chrono-
graf, datownik, funkcja GMT, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 500 m. Cena od 32 850 zł

1. Galactic  
Unitime Sleek T
WB3510U4/BD94/375A
Zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 44 mm,  
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 35, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, sekundnik, funkcja Worldtimer, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa,  
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 36 120 zł
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7. Transocean 
Chronograph 1915
AB141112/G799/154A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber Breitling B14, 70-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa,  
wodoszczelność do 100 m. Cena od 36 590 zł

8. Colt 36
A7438911/C913/178A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy,  
kaliber Breitling 74 SuperQuartz, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 200 m.
Cena od 12 610 zł

9. Navitimer World
A2432212/G571/747P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 24, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, funkcja GMT, mały sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 25 960 zł

10. Navitimer 01
RB012012/BA49/744P, zegarek męski, koperta z 18K  
różowego złota o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 01, 70-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
suwak logarytmiczny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 82 270 zł

11. Chronomat 38 Sleek T
W1331012/A774/385A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 13, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, mały sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 28 670 zł

12. Superocean II 36
A17312D2/A775/230S, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 17, 40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena od 14 080 zł

13. Galactic 36
C3733012/A724/376C
Zegarek damski, koperta ze stali i 18K złota o średnicy 36 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 37, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransole-
ta ze stali i 18K złota, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 35 650 zł
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2. Clifton
M0A10205, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 43 mm, mechanizm automatyczny, 42-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 15 070 zł

3. Clifton
M0A10211, zegarek męski, koperta stalowa o średni-
cy 43 mm, mechanizm automatyczny, 48-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 14 420 zł

4. Classima
M0A10217, zegarek męski, koperta stalowa bikolor  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny,  
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa 
bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 17 000 zł

5. Promesse
M0A10160, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 30 mm, zdobiona brylantami, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 13 560 zł

6. Promesse
M0A10163, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 30 mm, tarcza zdobiona brylantami, me-
chanizm automatyczny, 42-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 17 650 zł

1. Capeland Shelby® Cobra
M0A10232 
Zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 44 mm,  
mechanizm automatyczny, 42-godzinna rezerwa chodu,  
chronograf, datownik, tachymetr, funkcja flyback, pasek skórzany,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 17 220 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Les Bemonts
85021 3M NIN, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
ETA 2824, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 5 150 zł

3. Chronorally
10305 3NR AN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 5030.D, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 4 310 zł

4. Hydro Sub Automatic  
Limited Edition
80301 3NBU NBU, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
Sellita SW 200, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 500 m. Cena od 8 590 zł

5. La Passion
10220 37RM AR, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 35 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 5030.D, chronograf, datownik, 
mały sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 4 690 zł

6. La Passion
57002 37RM AR, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 29 mm, mechanizm kwar-
cowy, kaliber Ronda 784, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 4 260 zł

1. Les Bemonts  
C.R.-F. Limited Edition
95005 3 AIR
Zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2894 S2L, 42-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, mały sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 33 910 zł
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2. Family 1881 
522GA14-SS33A-LB-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
auto matyczny, kaliber ETA 2892 DD 9000,  
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
dodatkowa bransoleta stalowa w komplecie,  
wodoszczelność do 50 m. Cena od 13 840 zł

3. Premiere PZJ Equestrian  
Limited Edition
711GQ07-SS83I-LN-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik miesiąca, mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
dodatkowa bransoleta stalowa w komplecie,  
wodoszczelność do 100 m, limitacja 250 szt.  
Cena od 5 280 zł

4. Premiere World Match  
Racing Tour Limited Edition
431GQ20-SS16I-SS-K1, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, wskaźnik zużycia baterii, 
mały sekundnik, yachting timer, pomiar czasu 
regat, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, dodatkowy kauczukowy pasek oraz etui 
podróżne w komplecie, wodoszczelność do 200 m, 
limitacja 500 szt. Cena od 6 890 zł

5. Gala
128LQ16-SPD33D-TN, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o średnicy 32 mm, 
koperta i tarcza zdobione brylantami, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 9 040 zł

1. Family 1881 
522GA14-SP33A-LN-K1
Zegarek męski, koperta stalowa w kolorze złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 2892 DD 9000, datownik,  
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz  
Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, dodatkowy 
skórzany pasek w komplecie, wodo szczelność do 50 m. 
Cena od 14 040 zł
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6. Premiere
513LQ03-SP33D-TN-K1, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 38 mm, tarcza 
zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek satynowy, dodat-
kowy pasek satynowy w komplecie, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 5 690 zł 

7. Gala
127LQ16-SS11R-TB, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
satynowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 1 990 zł

8. Gala
127LQ16-SM33D-SM, zegarek damski,  
koperta stalowa bikolor o średnicy 33 mm, tarcza 
zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe anty refleksyjne, bran-
soleta stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 390 zł

9. Gala
125LQ16-SY99M-LZ, zegarek damski, koper-
ta stalowa w kolorze złota o średnicy 32 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 190 zł

10. Concerto
018GQ19-SS11I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 240 zł

11. Concerto
018UQ19-SY99I-SY, zegarek unisex, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 38 mm, mecha-
nizm kwarcowy, szkło szafirowe anty refleksyjne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 740 zł

12. Concerto
018GQ19-SP33I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 440 zł
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13. Family 1881
112GM01-SP00A-PP-K1, zegarek męski, kieszonkowy,  
koperta stalowa o średnicy 53 mm, mechanizm nakręcany  
ręcznie, kaliber ETA UNITAS 6498, sekundnik,  
szkło mineralne, limitacja do 135 szt. Cena od 6 590 zł

Chopinowski Albert Riele 
Przez trzy tygodnie października XVII Międzynarodowy  
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina śledziły miliony 
osób na całym świecie. Szymon Nehring – jedyny Polak, który 
dotarł do finału Konkursu – został laureatem Nagrody Publiczności
otrzymując kieszonkowy zegarek Albert Riele z limitowanej 
kolekcji Family 1881 z pamiątkowym grawerunkiem.
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2. Sport
A047.G199, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m.   
Cena od 890 zł

3. Sport Limited
A047.G213-K1, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, bransoleta tytanowa, dodatkowy pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m, limitacja 
1000 szt.  
Cena od 1 230 zł

4. Sport Limited
A047.G254-K1, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, bransoleta tytanowa, dodatkowy pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m, limitacja 
1000 szt.  
Cena od 1 230 zł

5. Sport
A050.G222, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m.
Cena od 670 zł

6. Sport Limited
A050.G255-K1, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, funkcja GMT, szkło szafirowe, 
bransoleta tytanowa, dodatkowy pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m, limitacja 1000 szt. 
Cena od 980 zł

1

1. Sport
A047.G200 
Zegarek męski, koperta stalowa w kolorze złota o średnicy  
45 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik,  
sekundnik, tachymetr, szkło szafirowe, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 930 zł 
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7. Casual
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

8. Casual
A042.G168, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. 
Cena od 770 zł

9. Casual
A042.G169, 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

10. Classic
A053.G237, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 610 zł

11. Classic
A054.G244, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 610 zł

12. Classic
A053.G240, zegarek męski, koperta stalowa  
bikolor o średnicy 42 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 640 zł

13. Classic
A054.G250, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 560 zł

14. Classic
A054.G252, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 560 zł

  Prezentacja biżuterii  
Aztorin na stronie 206.
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1. Active
B022G110
Zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, mały sekundnik, szkło  
mineralne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 1 380 zł

1

2. Active
B023G113, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 940 zł

3. Active
B023G115, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 890 zł

4. Active
B023G116, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 940 zł

5. Active
B021G105, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, bransoleta stalowa, 
szkło mineralne, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

6. Active
B021G106, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, bransoleta stalowa, 
szkło mineralne, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł
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7. Harmony
B006G031, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 910 zł

8. Harmony
B008L051, zegarek damski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 29 mm, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 750 zł

9. Harmony
B006G033, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 860 zł

10. Harmony
B008G058, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m
Cena od 780 zł

11. Brilliance
B026L128, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy,  
sekundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa  
w kolorze niebieskim, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 940 zł

12. Harmony
B008G060, zegarek męski, koperta stalowa  
bikolor o średnicy 39 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 810 zł

13. Brilliance
B026L125, zegarek damski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 27 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło  
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota,  
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 940 zł

14. Brilliance
B026L126, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 27 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa w kolorze złota, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 940 zł
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1. Liverpool
1-1756B
Zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 48 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
dodatkowy pasek parciany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

42 3

2. Liverpool
1-1756A, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, dodatkowy pasek parciany, wodo-
szczelność do 100 m.  
Cena od 990 zł

3. Liverpool
1-1756C, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, dodatkowy pasek parciany, wodo-
szczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

4. Liverpool
1-1756E, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, dodatkowy pasek parciany, wodo-
szczelność do 100 m.
Cena od 1 190 zł

5. Montreal
1-1670A.1, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachymetr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m.
Cena od 670 zł

6. Montreal
1-1670B.1, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachymetr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. 
Cena od 670 zł
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7. Sports
1-1751D, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 44 mm, me-
chanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m.
Cena od 730 zł

8. London
1-1827B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, wskaźnik dnia tygodnia, mały 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

9. Sports
1-1751G, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekund-
nik, tachymetr, szkło mineralne utwardza-
ne, bransoleta stalowa bikolor, wodoszczel-
ność do 100 m.
Cena od 790 zł

10. London
1-1827A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, wskaźnik dnia tygodnia, mały 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

11. Montreal
1-1790F, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, bransoleta stalowa, wodo-
szczelność do 100 m.
Cena od 540 zł

12. London
1-1827D, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, wskaźnik dnia tygodnia, mały 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

13. Montreal
1-1790A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m.
Cena od 490 zł

14. Montreal
1-1790D, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m.
Cena od 490 zł

8

13

10

14

12

9

7

11

201www.apart.pl



1. Finesse
E092-L356, zegarek damski, koperta stalowa w kolorze złota  
o średnicy 28 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 410 zł

1

2. Finesse
E092-L351, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 28 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 410 zł

3. Finesse
E092-L349, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 28 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 390 zł

4. Finesse
E092-L354, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 28 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, me-
chanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 360 zł

5. Finesse
E096-L368-K1, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, dodatkowa bransoletka  
w komplecie, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 580 zł

6. Finesse
E096-L375-K1, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, dodatkowa bransoletka  
w komplecie, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 580 zł

65
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  Prezentacja biżuterii  
Elixa na stronie 168.
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7. Enjoy
E079-L288, zegarek damski, koperta stalowa w kolo-
rze złota o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 50 m.
Cena od 840 zł

8. Enjoy
E079-L291, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, chrono-
graf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, branso-
leta stalowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 760 zł

9. Enjoy
E079-L292, zegarek damski, koperta stalowa w kolo-
rze złota o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 740 zł

10. Beauty
E088-L337, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 38 mm, koperta i tarcza 
zdobione cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datow-
nik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło mineralne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 810 zł

11. Beauty
E088-L335-K1, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, koperta i tarcza zdobione cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło mineralne, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
satynowy w komplecie, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 670 zł

12. Beauty
E088-L336, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, koperta i tarcza zdobiona cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 710 zł

13. Ceramica
E101-L398, zegarek damski, koperta ze stali  
w kolorze złota i ceramiki o średnicy 32,5 mm, 
tarcza zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 560 zł

14. Ceramica
E101-L396, zegarek damski, koperta ze stali  
i ceramiki o średnicy 32,5 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 480 zł

15. Ceramica
E101-L395, zegarek damski, koperta ze stali  
i ceramiki o średnicy 32,5 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 480 zł
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1. Disney Kids
DP140-K269, zegarek dziecięcy, koperta stalowa  
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 130 zł

2. Disney Kids
DP140-K236, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł

3. Disney Kids
DP140-K273, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł

4. Disney Kids 
DP140-K230, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł

5. Disney Kids
DP140-K276, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł

6. Disney Kids
DP140-K232, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł

7. Disney Kids
DP140-K268, zegarek dziecięcy, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 130 zł
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  Prezentacja Biżuterii z motywami Disney na stronie 174.
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8. Club 
PM139-G219, zegarek męski, koperta  
z tworzywa sztucznego o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy,  
wodo szczelność 50 m.
Cena od 160 zł

9. Club 
PM139-G220, zegarek męski, koperta  
z tworzywa sztucznego o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy,  
wodo szczelność 50 m.
Cena od 160 zł

10. Club 
PM139-G227, zegarek męski, koperta  
z tworzywa sztucznego o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy,  
wodo szczelność 50 m.
Cena od 160 zł

11. Club 
PM143-U252, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o średnicy 41,5 mm, mecha-
nizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 50 m.
Cena od 180 zł

12. Club 
PM143-U251, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o średnicy 41,5 mm, mecha-
nizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 50 m.
Cena od 180 zł

13. Club 
PM143-U256, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o średnicy 41,5 mm, mecha-
nizm kwarcowy, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 50 m.
Cena od 180 zł

14. Club 
PC146-U296, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o wymiarach 28 x 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, sensor dotykowy, szkło 
plastikowe, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 30 m.
Cena od 190 zł. Dostępny wkrótce.

15. Club 
PC146-U298, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o wymiarach 28 x 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, sensor dotykowy, szkło 
plastikowe, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 30 m.
Cena od 190 zł. Dostępny wkrótce.

16. Club 
PC146-U300, zegarek unisex, koperta z two-
rzywa sztucznego o wymiarach 28 x 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, sensor dotykowy, szkło 
plastikowe, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 30 m.
Cena od 190 zł. Dostępny wkrótce.
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NASZYJNIK
wzór AZ124-2479,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

BRANSOLETA
wzór AZ124-6481,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

BRANSOLETA
wzór AZ121-9674,  
karbon, kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

BRANSOLETA
wzór AZ124-4438,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

OBRĄCZKA
wzór AZ122-0393,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

 Kolekcja dedykowana współczesnemu 
mężczyźnie, który odważnie kroczy przez  

życie, nie ulegając kompromisom.  
Nowoczesne wzornictwo odzwierciedla 

jego temperament, dynamizm 
i siłę charakteru.

Bransoleta
wzór AZ123-8745,
kauczuk syntetyczny, stal 
szlachetna.
Cena od 159 zł

Obrączka
wzór AZ122-0277,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ121-8397,
lakier, stal szlachetna.
Cena od 189 zł

NASZYJNIK
wzór AZ124-2479,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

BRANSOLETA
wzór AZ124-6481, 
kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ121-9674,
karbon, kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AZ124-4438,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Obrączka
wzór AZ122-0393,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Zegarek męski  
Aztorin
A042.G170
Cena od 810 zł
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Aztorin

Naszyjnik
wzór AZ124-2489,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ123-1664, karbon, 
skóra, stal szlachetna.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AZ125-3129, emalia, 
skóra, stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ124-2486,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Obrączka
wzór AZ124-4044,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ124-7529,
emalia, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

  Prezentacja zegarków 
Aztorin na stronie 196.

Obrączka
wzór AZ122-0393,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Obrączka
wzór AZ121-8696,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Obrączka
wzór AZ124-4427,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł
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Naszyjnik
wzór AZ122-4636, karbon, 

rzemień, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ121-8179,
stal szlachetna.
Cena od 299 zł

Obrączka
wzór AZ121-8329,

stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AZ121-7979, emalia, 

kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ122-0386,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Obrączka
wzór AZ122-0306,

karbon, stal szlachetna.
Cena od 74 zł

Zegarek męski  
Aztorin
A054.G242

Cena od 610 zł

Zegarek damski 
Aztorin

A054.L243
Cena od 510 zł

Bransoleta
wzór AZ124-2480,

skóra, stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ122-5072,
lakier, stal szlachetna.

Cena od 149 zł

Bransoleta 
wzór AZ121-7793,  

emalia, kauczuk synte-
tyczny, stal szlachetna.

Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AZ124-6481,

kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.

Cena od 159 zł

Spinki  
do mankietów

wzór AZ122-6460,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł
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www.peter-handmann.com

Zmień wygląd swojego 
Zegarka i wykorZystaj 

20% rabatu

na paski peter Handmann
promocja trwa do 31 grudnia 2015

paski do zegarków dostępne są w wybranych stacjonarnych salonach apart.



zapraszamy 
do esklepu na apart.pl

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, 
z możliwością 
wygodnego  
i szybkiego  
zakupu, płatnego 
z góry lub przy  
odbiorze paczki  
z rąk kuriera. 

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.

promocja 
obrączek

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. Poszczególne elementy biżuterii, w tym jej kolorystyka, mogą różnić się między sobą. Druk: Ortis Sp. z o.o.

podwójne mile w apart w listopadzie i grudniu Uczestników programu Miles & More zapraszamy  

do skorzystania z przedświątecznej milowej promocji.  

Tylko w listopadzie i grudniu za każde 5 zł wydane  

na zakupy w salonie lub eSklepie Apart naliczymy aż 2 mile.

extended
validation 

ssl

krajowa  
dostawa 
gratis 
od 75 zł

30 dni
na odstąpienie 

od umowy

apart 
diamond

club

opcja 
grawerunku
dla wybranych 

produktów

48 godzin 
czas realizacji
dla większości

produktów

opcja
upominek

piękne
opakowanie

przejrzysty 
wygląd

strony

ulepszona 
nawigacja

i wyszukiwanie
produktów

BiznesoWe upominki z klasą 
od lat współpracujemy z największymi i najbardziej prestiżowymi klientami biznesowymi,  

firmami z różnych branż. dział sprzedaży korporacyjnej (business to business – B2B),  

oprócz standardowej biżuterii i zegarków z oferty apart, oferuje indywidualnie projektowaną  

biżuterię i personalizowane zegarki, a także statuetki i odznaczenia na specjalne zamówienie.

Więcej informacji na b2b.apart.pl

promocyjna oferta  
obrączek dostępnych  
wyłącznie w esklepie!  
Bardzo atrakcyjne złote 

wzory w cenach niższych  
aż o 30%.

przy zakupie online  
rozpoznamy i uwzględnimy  

twój rabat z karty  
apart diamond Club.

30%



ALBERT RIELE 
WORLD MATCH RACING TOUR

LIMITED EDITION
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Pierwszy w historii oficjalny zegarek World Match Racing Tour i drugi w historii Albert Riele 
poświęcony żeglarstwu. Limitowany do 500 sztuk model, honorujący piękną dyscyplinę, w której 
z pragnienia wolności rodzi się szlachetna rywalizacja. Zegarek zwraca uwagę pełnym klasy, 
dynamicznym stylem. Wyposażony został w dedykowane funkcje: yachting timer oraz pomiar  
czasu regat do 96 godzin. World Match Racing Tour to cykl regat odbywających się na całym 
świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Niemczech, Malezji, na Bermudach, a także  
w Polsce – Sopot Match Race. Albert Riele jest oficjalnym partnerem zegarkowym WMRT.

www.albertriele.ch
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