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To mój zaczarowany ogród.          
            Tu się bawię i śmieję,  
    tu marzę...



4              KIDS COLLECTION

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

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

od 109 zł
Bransoleta, wzór AP123-7524,  
emalia, kauczuk syntetyczny,  
srebro rodowane 
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od 269 zł
Kolczyki, wzór AP123-3420, 
złoto pr. 585od 149 zł

Zawieszka, wzór AP123-3044, 
złoto pr. 585

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



6              KIDS COLLECTION

od 433 zł*
Kolczyki, wzór 159/J, 
złoto pr. 585

od 44 zł
Kolczyki, wzór AP121-9883, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP121-6335, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP123-6924,  
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 237 zł*
Zawieszka, wzór 5940, 
złoto pr. 585
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od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-7270, 
emalia, srebro rodowane

od 216 zł*
Zawieszka, wzór 31/4846, 
złoto pr. 585

od 209 zł*
Zawieszka, wzór 159/D, 
złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-6904, 
emalia, srebro rodowane
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od 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-3243, 
emalia, złoto pr. 585

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP123-3504, 
emalia, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-3355, 
złoto pr. 585

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP123-3372,  
złoto pr. 585



KIDS.APART.PL              9

od 244 zł*
Zawieszka, wzór 5177, 
złoto pr. 585

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP122-0077, 
emalia, srebro rodowane
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od 49 zł
Zawieszka, wzór AP122-0078, 
emalia, srebro rodowane
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP53-2696, 
srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP32-3531, 
srebro rodowane

od 59 zł
Zawieszka, wzór AP04-6097, 
srebro rodowane







od 74 zł
Kolczyki, wzór AP122-3309, 
emalia, srebro rodowane



od 54 zł
Kolczyki, wzór AP122-4530, 
emalia, srebro rodowane
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od 369 zł
Kolczyki, wzór K-191.01, 
złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP46-4187, 
srebro rodowane



KIDS.APART.PL              15

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP04-6107, 
srebro rodowane

od 237 zł*
Zawieszka, wzór 31/5377, 
złoto pr. 585

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP122-4567, 
emalia, srebro rodowane
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od 214 zł
Zawieszka, wzór AP121-1003, 
cyrkonia, złoto pr. 333

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

od 349 zł
Kolczyki, wzór 101.185, 
diamenty 2 szt. – 0,004 ct, 
złoto pr. 585
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od 195 zł*
Zawieszka, wzór 4844, 
złoto pr. 585

od 205 zł*
Zawieszka, wzór 6108,  
złoto pr. 585

* 
C

en
a 

pr
om

oc
yj

na
.



od 149 zł
Kolczyki, wzór AP28-0525, 
złoto pr. 585
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od 269 zł
Kolczyki, wzór K-135.01, 
złoto pr. 585

od 169 zł
Kolczyki, wzór AP38-0026, 
emalia, złoto pr. 585

od 89 zł
Zawieszka, wzór AP120-1585, 
emalia, złoto pr. 585

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP38-0027, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP35-0012, 
emalia, złoto pr. 585

od 409 zł
Bransoleta, wzór AP40-0017, 
emalia, złoto pr. 585
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP53-422, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 169 zł
Zawieszka, wzór AP121-1002, 
cyrkonia, złoto pr. 333

od 169 zł
Zawieszka, wzór AP04-113, 
złoto pr. 585

Od 159 zł
Zawieszka, wzór AP123-4308, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 309 zł
Kolczyki, wzór AP123-4369, 
cyrkonie, złoto pr. 585

Od 299 zł
Kolczyki, wzór AP123-4350, 
cyrkonie, złoto pr. 585



    Świeci słońce i jest wesoło ! 
Chcę, by tak było 
           już zawsze.
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od 159 zł
Kolczyki, wzór AP38-0019, 
emalia, złoto pr. 585
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od 419 zł
Kolczyki, wzór AP120-3920, 
emalia, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4309, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1677, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4176, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 459 zł
Bransoleta, wzór AP40-0020, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP35-0006, 
emalia, złoto pr. 585

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

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP38-0020, 
emalia, złoto pr. 585
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od 99 zł
Bransoleta, wzór AP121-8630, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-6318, 
emalia, srebro rodowane

od 209 zł*
Zawieszka, wzór 6107, 
złoto pr. 585
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-8655, 
emalia, srebro rodowane





od 224 zł*
Zawieszka, wzór 5022, 
złoto pr. 585
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.





od 119 zł
Zawieszka, wzór AP35-0010, 
emalia, złoto pr. 585
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od 224 zł
Kolczyki, wzór AP38-0024, 
emalia, złoto pr. 585

od 399 zł
Bransoleta, wzór AP40-0014, 
emalia, złoto pr. 585



od 54 zł
Kolczyki, wzór AP122-5546, 
emalia, srebro rodowane

od 34 zł
Zawieszka, wzór AP122-5635, 
emalia, srebro rodowaneod 64 zł

Kolczyki, wzór AP122-5547, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP122-5636,  
emalia, srebro rodowane
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od 39 zł
Zawieszka, wzór AP121-6571, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-6320, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP121-3467, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP121-3468, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 349 zł
Kolczyki, wzór 107.164,  
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 375

od 419 zł
Kolczyki, wzór 109.617,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585
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od 99 zł
Zawieszka, wzór AP03-0903, 
złoto pr. 585

od 159 zł
Kolczyki, wzór AP28-0526, 
złoto pr. 585

od 124 zł
Zawieszka, wzór AP123-2950, 
złoto pr. 585

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP123-3352,  
złoto pr. 585

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP123-3061, 
złoto pr. 585
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od 299 zł
Kolczyki, wzór AP123-4248, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP123-4113, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 159 zł
Zawieszka, wzór AP123-4157, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, Z-80.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór K-144.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585
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od 269 zł
Kolczyki, wzór AP121-6885, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 139 zł
Zawieszka, wzór AP121-6875, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP121-6918, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 464 zł
Bransoleta, wzór AP121-5919, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP121-7473, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-2587, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP123-6911, 
kamień jubilerski, emalia, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP46-4002, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-7274, 
emalia, srebro rodowane



od 59 zł
Kolczyki, wzór AP120-7194, 
emalia, srebro rodowane
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od 184 zł
Kolczyki, wzór AP38-0030, 
emalia, złoto pr. 585

od 104 zł
Zawieszka, wzór AP35-0015, 
emalia, złoto pr. 585

od 429 zł
Bransoleta, wzór AP40-0016, 
emalia, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór AP120-3919, 
emalia, złoto pr. 585
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od 269 zł
Kolczyki, wzór AP38-0031, 
emalia, złoto pr. 585

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP123-3282, 
emalia, złoto pr. 585

od 104 zł
Zawieszka, wzór AP120-1587, 
emalia, złoto pr. 585od 74 zł

Zawieszka, wzór AP04-7245,  
cyrkonie, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP46-4459, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 109 zł
Zawieszka, wzór AP120-2338, 
cyrkonie, złoto pr. 585od 189 zł

Kolczyki, wzór AP120-1742, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór AP120-3896, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 109 zł
Bransoleta, wzór AP120-7193, 
emalia, srebro rodowane
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od 99 zł
Zawieszka, wzór Z-281.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również 
w pr. 585

od 249 zł
Kolczyki, wzór K-320.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 469 zł
Kolczyki, wzór K-320.04, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 149 zł
Bransoleta, wzór AP120-1678, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 74 zł
Bransoleta, wzór AP120-7236, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP121-1322, 
emalia, srebro rodowane
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od 349 zł
Bransoleta, wzór AP120-1826, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 299 zł
Bransoleta, wzór AP120-1590, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 389 zł
Bransoleta, wzór AP120-6377, 
cyrkonie, złoto pr. 585 
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od 549 zł
Kolczyki, wzór 103.480, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

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

od 379 zł
Kolczyki, wzór 109.581,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585

od 549 zł
Kolczyki, wzór 103.480, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
szafiry, złoto pr. 585

od 499 zł
Kolczyki, wzór 103.481, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
topazy, złoto pr. 585
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od 39 zł
Zawieszka, wzór AP121-3767, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP121-3763, 
emalia, srebro rodowane od 59 zł

Kolczyki, wzór AP121-2390, 
emalia, srebro rodowane

od 39 zł
Zawieszka, wzór AP121-2391, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP121-2393, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP121-2392, 
emalia, srebro rodowane
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od 49 zł
Zawieszka, wzór AP120-8371, 
cyrkonia, srebro rodowaneod 44 zł

Zawieszka, wzór AP120-9240, 
cyrkonia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP120-9236, 
cyrkonie, srebro rodowane

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

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

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP122-4545, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 69 zł
Kolczyki, wzór AP121-1357, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 109 zł
Bransoleta, wzór AP123-7070, 
emalia, kauczuk syntetyczny, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP120-8372, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 44 zł
Kolczyki, wzór AP122-5522, 
emalia, srebro rodowaneod 44 zł

Kolczyki, wzór AP122-7331, 
emalia, srebro rodowane

od 39 zł
Kolczyki, wzór AP122-4213, 
emalia, srebro rodowane
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od 204 zł
Kolczyki, wzór AP38-0018, 
emalia, złoto pr. 585

od 114 zł
Zawieszka, wzór AP35-0005, 
emalia, złoto pr. 585od 139 zł

Zawieszka, wzór AP123-2952, 
emalia, złoto pr. 585

od 254 zł
Kolczyki, wzór AP123-3053,  
emalia, złoto pr. 585



KIDS.APART.PL              51

od 34 zł
Zawieszka, wzór AP120-7241, 
emalia, srebro rodowane

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-3060, 
emalia, złoto pr. 585

od 234 zł
Kolczyki, wzór AP123-3140, 
emalia, złoto pr. 585

od 109 zł
Zawieszka, wzór AP120-1586,  
emalia, złoto pr. 585

od 239 zł
Kolczyki, wzór AP38-0016, 
emalia, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP120-7244, 
emalia, srebro rodowane
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od 259 zł
Kolczyki, wzór AP38-0029, 
emalia, złoto pr. 585

od 134 zł
Zawieszka, wzór AP35-0014, 
emalia, złoto pr. 585

od 414 zł
Bransoleta, wzór AP40-0021, 
emalia, złoto pr. 585

od 104 zł
Zawieszka, wzór AP35-0013, 
emalia, złoto pr. 585

od 179 zł
Kolczyki, wzór AP38-0028, 
emalia, złoto pr. 585
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP53-407, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 269 zł
Kolczyki, wzór K-328.02, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również 
w pr. 585

od 44 zł
Zawieszka, wzór AP04-2445, 
cyrkonia, srebro rodowane

od 134 zł
Zawieszka, wzór Z-286.01,  
cyrkonia, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585



od 299 zł
Kolczyki, wzór K-328.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585
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od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4150, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4142, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4090, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4148, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4119, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4149, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 309 zł
Kolczyki, wzór AP123-4250 
cyrkonie, złoto pr. 585



KIDS.APART.PL              57

od 139 zł
Zawieszka, wzór AP123-3142, 
złoto pr. 585

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

od 99 zł
Zawieszka, wzór AP120-1588, 
emalia, złoto pr. 585

od 189 zł
Kolczyki, wzór AP38-0033, 
emalia, złoto pr. 585
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od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1429, 
sznurek, złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1632, 
sznurek, zloto pr. 585

od 219 zł
Kolczyki, wzór AP23-0916, 
złoto pr. 585 od 104 zł

Zawieszka, wzór AP120-1584, 
złoto pr. 585



od 109 zł
Zawieszka, AP123-2954, 
złoto pr. 585

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP123-3004, 
złoto pr. 585
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od 149 zł
Zawieszka, wzór Z-392.01, 
cyrkonia, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór K-393.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585
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od 39 zł
Zawieszka, wzór AP122-0582, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-7273, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP121-8634, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-6323, 
emalia, srebro rodowane



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

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

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-7277, 
emalia, srebro rodowane

od 189 zł
Kolczyki, wzór AP120-7453, 
emalia, złoto pr. 585

od 104 zł
Zawieszka, wzór AP120-7452, 
emalia, złoto pr. 585
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od 189 zł
Kolczyki, wzór AP38-0025, 
emalia, złoto pr. 585
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od 89 zł
Bransoleta, wzór AP35-4115, 
emalia, sznurek, srebro 
rodowane

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP35-0011, 
emalia, złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1598,  
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-6325, 
emalia, srebro rodowane
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od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4155, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-6568, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Kolczyki, wzór AP122-0481, 
emalia, srebro rodowane

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4352, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4303, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4206, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 399 zł
Bransoleta, wzór AP40-0015, 
emalia, złoto pr. 585

od 109 zł
Zawieszka, wzór AP35-0009, 
emalia, złoto pr. 585

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP38-0023, 
emalia, złoto pr. 585
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od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1595,  
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP121-8633, 
emalia, srebro rodowane

od 149 zł
Kolczyki, wzór AP38-0022, 
emalia, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP121-1348, 
emalia, srebro rodowane od 59 zł

kolczyki, wzór AP122-6191, 
cyrkonie, srebro rodowane





Piękna filigranowa   
   biżuteria dla kobiety  
w każdym wieku!
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od 449 zł
Kolczyki, wzór 109.447, 
brylanty 2 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585

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

od 459 zł
Kolczyki, wzór 100.640, 
brylanty 2 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie
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od 899 zł
Kolczyki, wzór 160.249, 
diamenty 38 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585

od 459 zł
Kolczyki, wzór 107.169, 
diamenty 14 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 375

od 1 059 zł
Kolczyki, wzór 126.129, 
diamenty 14 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie

od 699 zł
Kolczyki wzór 160.244, 
diamenty 18 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585

od 359 zł
Kolczyki, wzór 160.223, 
diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375
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od 799 zł
Kolczyki, wzór 109.198,  
diamenty 16 szt. – 0,10 ct,  
złoto pr. 585

od 359 zł
Zawieszka, wzór 160.219, 
diamenty 19 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585

od 619 zł
Zawieszka, wzór 109.198, 
diamenty 10 szt. – 0,10 ct,  
złoto pr. 585

od 749 zł
Kolczyki, wzór 160.219, 
diamenty 38 szt. – 0,09 ct, 
złoto pr. 585
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od 479 zł
Zawieszka, wzór 105.201, 
diamenty 19 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585

od 799 zł
Kolczyki, wzór 019, 
diamenty 14 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585

od 1 159 zł
Kolczyki, wzór 105.201, 
diamenty 38 szt. – 0,11 ct, 
złoto pr. 585
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od 1 390 zł
Kolczyki, wzór 105.130, 
diamenty 42 szt. – 0,16 ct, 
złoto pr. 585

od 619 zł
Kolczyki, wzór 101.157, 
diamenty 18 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Kolczyki, wzór 101.158, 
diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585

od 719 zł
Zawieszka, wzór 105.130, 
diamenty 21 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585
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od 299 zł
Zawieszka, wzór 103.449, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
szafir, złoto pr. 375 
 
Wzór dostępny również 
w wersji z rubinem 
lub szmaragdem

od 419 zł
Zawieszka, wzór 811, 
brylant – 0,01 ct, 
rubin, złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w wersji z szafirem 
lub szmaragdem

od 799 zł
Kolczyki, wzór 811, 
brylanty 2 szt. – 0,02 ct, 
rubiny, złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w wersji z szafirami 
lub szmaragdami

od 679 zł
Kolczyki, wzór 103.449, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
szafiry, złoto pr. 375 
 
Wzór dostępny również 
w wersji z rubinami 
lub szmaragdami

od 499 zł
Kolczyki, wzór 109.482, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,  
topazy, złoto pr. 375

od 329 zł
Zawieszka, wzór 109.349, 
diament – 0,004 ct, topaz, 
złoto pr. 375

od 229 zł
Zawieszka, wzór 109.482, 
diament – 0,005 ct, topaz, 
złoto pr. 375
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Komplet tworzą: sztyfty z topazami, sztyfty z białymi topazami, sztyfty z ametystami, 
dwa elementy z diamentami i dwa zaciski. Elementy kompletu umożliwiają 
samodzielne tworzenie sześciu wersji kolczyków.

od 1 490 zł
Kolczyki – komplet, wzór 103.261, 
diamenty 36 szt. – 0,10 ct, 
topazy, ametysty, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór 105.438,  
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585

od 499 zł
Kolczyki, wzór 103.515,  
diamenty 2 szt.- 0,01 ct,  
złoto 585

od 489 zł
Kolczyki, wzór 103.491, 
brylanty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585
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od 869 zł
Kolczyki, wzór 100.690, 
brylanty 2 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie

od 819 zł
Kolczyki, wzór 101.140, 
brylanty 2 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585

od 949 zł
Kolczyki, wzór 103.361, 
brylanty 2 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585

od 549 zł
Kolczyki, wzór 100.676, 
brylanty 2 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie
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od 439 zł
Bransoleta, wzór AP121-8299, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 154 zł
Zawieszka, wzór AP121-6919, 
cyrkonie, złoto pr. 585 od 249 zł

Kolczyki, wzór AP123-4307, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-4312, 
cyrkonie, złoto pr. 585



od 309 zł
Kolczyki, wzór AP123-4310, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 159 zł
Zawieszka, wzór AP123-4158, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 209 zł
Kolczyki, wzór AP120-6375, 
złoto pr. 585

od 289 zł
Bransoleta, wzór AP120-6376, 
złoto pr. 585
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP53-2695, 
srebro rodowane

od 719 zł
Bransoleta, wzór AP40-0013, 
emalia, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP120-6374, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór 101.203, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585
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od 44 zł
Zawieszka, wzór AP122-5638, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP122-5624,  
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
 Bransoleta, wzór AP121-7500, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP121-4042, 
emalia, srebro rodowane
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od 189 zł
Bransoleta, wzór AP120-2294, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 109 zł
Bransoleta, wzór AP123-7072, 
emalia, kauczuk syntetyczny, 
srebro rodowane

od 189 zł
Bransoleta, wzór AP120-2290, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585

od 189 zł
Bransoleta, wzór AP120-2296, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585
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od 589 zł
Kolczyki, wzór 160.112, 
diamenty 16 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585

od 479 zł
Kolczyki, wzór 103.505, 
diamenty 12 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585

od 389 zł
Kolczyki, wzór 151.140, 
diamenty 2 szt. – 0,007 ct, 
złoto pr. 375

od 439 zł
Zawieszka, wzór 160.112, 
diamenty 17 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585
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od 39 zł
Kolczyki, wzór AP122-2957, 
srebro rodowane

od 279 zł
Zawieszka, wzór 101.166, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie

od 499 zł
Zawieszka, wzór 105.313, 
diamenty 28 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 375 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocieod 779 zł

Kolczyki, wzór 127.144, 
brylanty 2 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585



od 49 zł
Kolczyki, wzór AP121-2060, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 299 zł
Zawieszka, wzór 101.153, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585 

od 299 zł
Zawieszka, wzór 101.129, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w białym złocie

od 319 zł
Zawieszka, wzór 101.143, 
diamenty 7 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585
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od 139 zł
Zawieszka, wzór AP120-2340, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór AP120-1724, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP123-4306, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 134 zł
Zawieszka, wzór AP123-4184, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4297, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór AP123-4349, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4304, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór AP123-4130, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 134 zł
Zawieszka, wzór AP121-6891, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP121-6890, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 429 zł
Bransoleta, wzór AP121-8304, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1674, 
sznurek, złoto pr. 585

od 419 zł
Bransoleta, wzór AP120-1817, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 39 zł
Zawieszka, wzór AP122-5400, 
emalia, srebro rodowane 

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

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

od 79 zł
Bransoleta, wzór AP121-6336, 
emalia, srebro rodowane
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od 49 zł
Kolczyki, wzór AP120-7033, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 229 zł
Zawieszka, wzór Z-332.01, 
cyrkonie, złoto rodowane pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór K-363.01, 
cyrkonie, złoto rodowane pr. 585

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP122-4210, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 229 zł
Zawieszka, wzór Z-276.01, 
złoto pr. 585 od 429 zł

Kolczyki, wzór K-315.01, 
złoto pr. 585

od 249 zł
Kolczyki, wzór K-289.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333

od 439 zł
Kolczyki, wzór 116.143, 
brylanty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585

od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.616, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 585





    Jaki wyjątkowy dzień! 
Dowiedziałam się dziś,  
       czym jest piękno.

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP46-4003, 
emalia, srebro rodowane
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od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1591, 
emalia, sznurek, złoto pr. 585
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od 114 zł
Zawieszka, wzór AP35-0008, 
emalia, złoto pr. 585

od 204 zł
Kolczyki, wzór AP38-0021, 
emalia, złoto pr. 585

od 399 zł
Bransoleta, wzór AP40-0019, 
emalia, złoto pr. 585



KIDS.APART.PL              97

od 389 zł
Bransoleta, wzór AP120-6382, 
cyrkonie, białe złoto pr. 585

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP35-4256, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 184 zł
Kolczyki, wzór AP123-3301, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka wzór AP123-3250, 
emalia, złoto pr. 585
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od 34 zł
Zawieszka, wzór AP121-4432, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP121-2389, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Kolczyki, wzór AP123-4227, 
emalia, srebro rodowane

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

od 34 zł
Zawieszka, wzór AP123-4228, 
emalia, srebro rodowane
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od 64 zł
Kolczyki, wzór AP120-9355, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór AP120-4644, 
srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP123-7071, 
emalia, kauczuk syntetyczny, 
srebro rodowane od 109 zł

Bransoleta, wzór AP123-6710, 
emalia, srebro rodowane

od 39 zł
Kolczyki, wzór AP123-1366, 
kryształy, srebro rodowane
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od 489 zł
Kolczyki, wzór AP120-3907, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP120-2339, 
złoto pr. 585

od 159 zł
Kolczyki, wzór AP120-1589, 
złoto pr. 585

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP28-0523, 
złoto pr. 585
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od 99 zł
Zawieszka, wzór AP26-0108, 
złoto pr. 585

od 369 zł
Kolczyki, wzór AP123-3059, 
złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP123-3011, 
złoto pr. 585

od 179 zł
Kolczyki, wzór AP28-0527, 
złoto pr. 585

od 414 zł
Bransoleta, wzór AP24-0080, 
złoto pr. 585

od 389 zł
Bransoleta, wzór AP24-0079, 
złoto pr. 585
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od 44 zł
Zawieszka, wzór AP122-7025, 
emalia, srebro rodowane

od 329 zł
Kolczyki, wzór 101.176, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Kolczyki, wzór 107.165, 
brylanty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 269 zł
Kolczyki, wzór 116.149,  
brylanty 2 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 375





od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1680, 
sznurek, złoto pr. 585
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od 259 zł
Kolczyki, wzór AP28-0522, 
złoto pr. 585

od 139 zł
Zawieszka, wzór AP03-0902, 
złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP123-3051, 
emalia, złoto pr. 585



od 54 zł
Kolczyki, wzór AP121-4043, 
emalia, srebro rodowane  
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od 49 zł
Kolczyki, wzór AP46-4004, 
emalia, srebro rodowane

od 149 zł
Kolczyki, wzór AP38-0017, 
emalia, złoto pr. 585

od 84 zł
Zawieszka, wzór AP35-0004, 
emalia, złoto pr. 585
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od 189 zł
Zawieszka, wzór AP120-6378, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 369 zł
Kolczyki, wzór AP120-6373, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 169 zł
Zawieszka, wzór AP123-4218, 
cyrkonia, złoto pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór AP123-4217,  
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 114 zł
Zawieszka, wzór AP123-4249, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 209 zł
Kolczyki, wzór AP123-4351, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór AP123-4305, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-4298, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 124 zł
Zawieszka, wzór AP121-6892, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 239 zł
Kolczyki, wzór AP121-6888, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór AP123-4100, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór AP121-6930, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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Znani i lubiani bohaterowie kreskówek Disneya 
zawitali do naszej dziecięcej kolekcji!

Ciesz się ich towarzystwem z kolorową biżuterią
i atrakcyjnymi zegarkami.
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od 189 zł
Bransoleta, wzór AP124-1458, 
emalia, srebro rodowane

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



od 59 zł
Zawieszka, wzór AP124-1460, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP124-1461, 
emalia, srebro rodowane

od 149 zł
Bransoleta, wzór AP124-1483, 
emalia, sznurek, srebro  
rodowane
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od 69 zł
Zawieszka, wzór AP124-1487, 
emalia, srebro rodowane

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

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K230, 
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K231,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m
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od 109 zł
Kolczyki, wzór AP124-1518, 
emalia, srebro rodowane

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

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

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP124-1523, 
perły hodowane, emalia, 
srebro rodowane
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od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K270,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K269,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

KIDS.APART.PL              115



od 99 zł
Kolczyki, wzór AP124-3243, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Kolczyki, wzór AP124-1490, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP124-1495, 
cyrkonia, srebro rodowane

od 179 zł
Bransoleta, wzór AP124-1507, 
emalia, sznurek, srebro rodowane
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od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K229,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K228,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m
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od 159 zł
Bransoleta, wzór AP124-1463, 
cyrkonie, emalia, sznurek, 
srebro rodowane
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od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K271,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K272,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m
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od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K268,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K233,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

120              KIDS COLLECTION



od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K236,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m

od 130 zł
Zegarek am:pm, DP140-K274,  
koperta stalowa, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik,  
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m
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Informacja handlowa zawarta w katalogu jest ważna  
do wyczerpania asortymentu. Podane ceny zawieszek  
nie uwzględniają łańcuszków. Niniejszy katalog nie stanowi 
oferty w sensie prawnym. Prezentowane zdjęcia biżuterii  
i zegarków nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki.  
Katalog oraz wszelkie zamieszczone w  nim zdjęcia,  
wzory i  informacje o  produktach stanowią przedmiot  
praw Apart Sp. z  o.o. w  Suchym Lesie k.  Poznania.  
Wykorzystywanie katalogu lub jego fragmentu wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Apart Sp. z  o.o.05
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