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Z całego serca życzymy Państwu
wyjątkowych Świąt – rozpromienionych

miłością, uśmiechami bliskich,
szczęściem wspólnej celebracji,

pełnych radości z trafionych prezentów,
w czym niech pomoże najnowszy

zimowy Apart Fashion & Style Magazine!



Aniu, czy pamiętacie Wasze pierwsze wspólne 
święta?
Tak. To było w 2008 roku, w Polsce. Wigilia w Czę-
stochowie z rodzicami i moją siostrą oraz jej ro-
dziną.

Gwiazdka to dla Was wyjątkowy czas, tym bar-
dziej, że właśnie w święta się zaręczyliście. Musiał 
to być bardzo wzruszający moment, szczególnie, 
że zaręczyny były dla Ani niespodzianką.
Te święta chyba będę wspominać jako najcudow-
niejsze. Siedziałam po raz pierwszy z rodziną  
Sashy i moją, przy jednym stole, sama wszyst-
ko przygotowywałam. Gościliśmy wszystkich 
w naszym wiedeńskim mieszkaniu. No i do tego 
jeszcze ta niespodzianka w postaci pierścionka 
zaręczynowego. Najważniejsze jednak jest to, że 
byliśmy razem. Może też dlatego tak cudownie 
czuliśmy się podczas wspólnej przepięknej świą-
tecznej sesji zdjęciowej dla Apartu, którą zrobił 
Marcin Tyszka? Wróciły wspomnienia i przyznam, 
że nawet się trochę wzruszyłam.

A jak wspominasz Wasze pierwsze święta po ślubie?
Wspaniale. Spędziliśmy je z naszymi rodzinami 
w  Krakowie, w Grand Hotelu, bo to było mniej  
więcej w połowie drogi między Wiedniem, gdzie 
mieszkają rodzice Sashy, a Częstochową, gdzie 
miesz ka moja rodzina. Obsługa hotelu przygoto  - 
wała dla nas wspaniałe świąteczne dekoracje   
i Wigilię w pięknej jadalni, z menu według naszego 
projektu. Spacerowaliśmy po rynku, odwiedziliśmy  
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w  podzie-
miach Rynku Głównego, a wieczorem wybrali-
śmy się na Kazimierz. Z kolei w drugi dzień świąt 
zjedliśmy pyszną kolację w słynnym krakowskim 
Wierzynku.

Wspólne święta muszą być ciekawym doświad-
czeniem – pochodzicie z innych krajów, poza 
tym mieszkaliście w różnych miejscach na całym 
świecie.
Rzeczywiście, przy stole bywa interesująco, ale 
mimo różnych miejsc, w których dorastaliśmy 
i żyliśmy, zawsze znajdujemy porozumienie. Oby-
dwoje jesteśmy przecież Słowianami.

Najpiękniejsze święta z dzieciństwa?
Każde święta są dla mnie wyjątkowe, ale jako dziecko 
najbardziej zapamiętałam święta w Kapsztadzie, tuż 
po przyjeździe do RPA. Miałam wtedy 8 lat.

Aniu, a co u Ciebie w domu musi znaleźć się na 
stole w Wigilię?
Trzy rodzaje śledzi, karp w galarecie i smażony, 
chrzan, zupa grzybowa z łazankami, grzyby sma-
żone, kapusta z grochem, makiełki, makowiec, 
pierniczki i keks.

Czy przygotowujesz sama jakieś tradycyjne wi-
gilijne potrawy? A może zjawiasz się na ostatnią 
chwilę?
Kiedy święta spędzałam u rodziców w Częstocho-
wie, zazwyczaj przyjeżdżałam na ostatnią chwilę, 
ale zawsze prosiłam, żeby pieczenie ciast pozosta-
wić mi, bo bardzo to lubię i, mówiąc nieskromnie, 
jestem w tym świetna.

Modelka musi dbać o linię, masz perfekcyjną fi-
gurę – czy pozwalasz sobie w święta na jedzenie 
wszystkiego, na co masz ochotę?
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Rozmowa

Anja Rubik i Sasha Knezevic 

o swoich  
Świętach

SeSjA ZdjęciowA pRomującA nAjnowSZą KoleKcję ApARt uKAZuje mAłżeńStwo  

Anję RubiK i SAShę KneZevicA w pełnej ciepłA i poZytywnych emocji ŚwiątecZnej  

AtmoSfeRZe. StwoRZyłA onA tAKże doSKonAłą SpoSobnoŚć do ZAdAniA pARZe  

KilKu nAwiąZujących beZpoŚRednio do Świąt pytAń.



Nie tylko w święta! Objadam się podczas każdego 
pobytu w domu (śmiech), głównie chlebem, ma-
słem i białym serem.

Sasho, a Ty masz jakieś ulubione polskie potrawy 
świąteczne?
Tak, bigos. W wykonaniu teściowej.

A Twoja ulubiona potrawa wigilijna – z jakiego 
pochodzi kraju?
Oczywiście z Polski! To zupa grzybowa.

Jak spędzicie nadchodzące święta?
Razem! To przede wszystkim. Zamierzamy, tak 
jak w 2010 roku, spotkać się przy jednym stole 
z naszymi rodzinami w Wiedniu. 

Aniu, czy masz już wymyślone dekoracje świą-
teczne? Podobno to Ty zawsze ubierasz choinkę 
i wszyscy z tym na Ciebie czekają?
Lubię ubierać choinkę, ale nie planuję wcześniej, 
na jaki kolor czy może wielokolorowo. Zdaję się na 
nastrój. Najlepsze pomysły wpadają mi do głowy 
już po kupieniu choinki.

Jesteś ikoną stylu. Czy na święta przygotowujesz 
jakieś specjalne kreacje? Czy właśnie wręcz prze-
ciwnie, kiedy jesteś w domu, to stawiasz przede 
wszystkim na wygodę, bo na co dzień, w  pracy, 
masz na sobie kreacje warte fortunę i nie masz 
nawet kiedy nosić przysłowiowego dresu?
Lubię luz ubraniowy w domu, ale świąt nie spędzę 
przecież w dresie (śmiech). Najbardziej uroczyste 
są Wigilia i pierwszy dzień świąt, więc i stroje są 
odpowiednie.

A jak jest z prezentami? Kupujecie na ostatnią 
chwilę, czy macie już przygotowane na długo 
przed świętami?
Staramy się przygotować prezenty wcześniej, wte-
dy, kiedy mamy czas, bo tuż przed świętami często 
tego czasu brakuje.

Umiecie robić prezenty, czy może nie czujecie się 
w tym temacie najlepiej?
Chyba umiemy, bo na ogół wszyscy są zadowoleni 
(śmiech).

Pomysł na prezent, który sprawdza się zawsze?
Na pewno biżuteria. Jesteśmy w tej uprzywilejowa-
nej sytuacji, że przyjaźnimy się z Apartem, więc na 
bieżąco wiemy, co tam najpiękniejszego kryje się 
w ich katalogach z biżuterią. A są tam prawdziwe 
skarby, w końcu nasze obrączki według własnego 
projektu też zamówiliśmy w Aparcie. A jeśli cho-
dzi o ostatnie modele, to mnie, przyznam szcze-
rze, zachwycił na sesji podwójny srebrny pierścio-
nek na dwa palce oraz diamenty w połączeniu 
z ceramiką. 

Sasha, słyszałeś?
Sasha: Tak. Ale nie ciągnij jej już dłużej za język, 
bo zepsujesz mi całą niespodziankę. 
Anja: No dobrze, zmieniamy temat. Mam już 
upatrzone złote drobiazgi dla mamy i siostry. Ale 
nic więcej nie powiem, bo ten wywiad będą mogły 
przeczytać w każdym salonie Apart, jeszcze przed 
świętami! 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska
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N
agroda przyznawana jest mar-
kom, które odznaczają się wy-
jątkowo silną pozycją w swojej 

branży. Zwyczajowo, wyboru laureatów 
dokonuje Rada Marek – niezależne 
gremium ekspertów, podejmujących 
decyzje w oparciu o różne kryteria, 
np. rozpoznawalność marki, jej wize-
runek, konkurencyjność, wyjątkowe 
korzyści, które oferuje oraz relacje 
z klientami. Po raz pierwszy w polskiej 
edycji projektu, laureatów wytypowano 

w oparciu o skonsolidowane oceny eks-
pertów oraz grupy blisko 2800 osób, 
które wzięły udział w badaniu konsu-
menckim. Uzyskana nagroda cieszy 
nas zatem podwójnie! Superbrands 
to ranking organizowany w Polsce na 
zlecenie The Superbrands Ltd. Celem 
projektu jest wybór najsilniejszych 
i  najbardziej rozpoznawalnych marek 
obecnych na naszym rynku.

 więcej informacji na www.apart.pl

marka Apart po raz kolejny znalazła się  
w gronie najsilniejszych marek  
konsumenckich na polskim rynku,  
wyłonionych w ramach 6. edycji projektu  
Superbrands w polsce. Również marka  
zegarków Zenith, której Apart jest  
autoryzowanym dystrybutorem w polsce,  
figuruje w tego rocznej edycji tego  
prestiżowego zestawienia.

   SuperbrandS  
      dla apart  
   i Zenith

Firma Apart w dniu 18 lipca br. znalazła się 
na łamach słynnego dziennika „The New York  
Times”. Europejski korespondent opisał Apart jako 
przykład silnej polskiej marki, lidera jubilerstwa 
w  Polsce, z własną produkcją, dystrybucją oraz 
siecią 180 salonów (od czasu wydania dziennika  
liczba ta została już przekroczona). Polskość marki 
uznano za jej zdecydowany atut, nie omieszkano 

także wspomnieć o współpracy z top modelką Anją 
Rubik, oczywiście z komentarzem, że jest Polką.  
Artykuł, w którym pojawił się Apart, traktuje o god-
nym pochwały prężnym rozwoju Wielkopolski i Po-
znania, wbrew światowym kryzysowym tendencjom. 
„The New York Times” to jeden z najważniej-
szych amerykańskich dzienników, ukazujący się  
od 1851 roku.

Apart w the new york timesA4 N
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By NICHOLAS KULISH

POZNAN, Poland — To under-

stand how Poland outpaced its peers

to become a glimmer of hope on a

Continent consumed with gloom, it

helps to drive to this city on what

was once the rutted, potholed road

between Berlin and Warsaw. 

A smooth freeway, completed just

last month, is still so new that many

rest-stop gas stations along the way

are merely shells without finished

access roads.

Poznan, which sits between the

two capitals and, over the past centu-

ries, has violently traded hands be-

tween Germany and Poland numer-

stimulus spending, threaten to crimp

Poland’s growth as well. 

“In 2008, 2009, we never felt the fi-

nancial crisis,” said Malgorzata Ols-

zewska, director of global sales and 

Foreign corporations, including

Volkswagen, Bridgestone and Glaxo-

SmithKline, have operations in or

around Poznan, a city of more than

half a million. According to the Po-

land’s government statistical office,

in May 2012 Poznan was tied with

Warsaw for the lowest unemploy-

ment rate in the country at 4 percent.

Yet Poznan also illustrates the

threats posed to Poland’s success

story, not to speak of Europe’s weak-

er economies. The kind of European

Union infrastructure money that

helped build the highway is being

phased out. Empty state coffers in

stricken countries, twinned with an

emphasis on austerity rather than

ous times, is the chief beneficiary of

the substantially improved relations

between the countries. An open bor-

der has facilitated trade while Euro-

pean Union rules have encouraged

investment, fulfilling the promise of

membership before the bloc became

absorbed with its sovereign debt cri-

sis.
A rainbow of shiny new buses

awaiting road tests at the headquar-

ters of Solaris Bus and Coach in

Bolechowo, just outside the city, tells

the tale of export success. White and

hot pink buses are bound for Mön-

chengladbach in Germany, blue and

white for Vasteras in Sweden, yellow

for Aarhus in Denmark.

PIOTR MALECKI FOR THE NEW YORK TIMES

Workers in Poland building a bus for Solaris, which exports buses and trams. The company was founded by a family that left Poland for Germany, then returned.
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Poznan sits on the highway

between two capitals.

Economic Gloom in Europe

Barely Touches Proud Poland 

Continued on Page A10

marketing at Solaris. After a

record year for the company in

2011, with over $450 million in

revenues, sales have slackened

as Greece, Spain and Portugal

have more or less ceased making

purchases, and Italy has become

much more cautious. “That’s

three markets that have com-

pletely fallen away,” Ms. Olszew-

ska said. “We’re not pessimistic

exactly, but more careful.”

Poles have good reason to hope

they can defy the odds again. Po-

land’s economy was the only one

that did not shrink in 2009, the

year the financial crisis hit hard-

est. While nowhere near the 6.8

percent clip Poland achieved in

2007, growth is forecast at 2.7 per-

cent this year, the fastest in the

bloc, after expanding by 15.8 per-

cent from 2008 to 2011. 

Since the just-completed Euro-

pean soccer championship,

which Poland hosted with

Ukraine, many Poles have taken

stock of their nation’s progress,

and an unusual good mood has

captured an often pessimistic

country. “It offered proof that we

had changed,” said Bazyli Glo-

wacki, 36, outside the deluxe Sta-

ry Browar shopping mall, named

after the former brewery it is

housed in. “You have nicer

stores. People are better dressed.

The theaters have better plays

on.”
Another Poznan resident, Sta-

nislaw Skrzypczak, cited an old

Polish expression for unexpected

success to describe the recent im-

provements. “Poland caught God

by the legs,” he said. 

It was not just a lucky catch,

however, but one that was un-

derpinned by sound decisions in

Warsaw. André Sapir, a senior

fellow and economist at the Brus-

sels policy organization Bruegel

who specializes in European inte-

gration, said that Poland’s suc-

cess was a result of good man-

agement of both monetary and

fiscal policy, keeping its debts low

and its exchange rate flexible.

Poland exercised strong financial

supervision, he said, preventing

the kind of explosion of consumer

borrowing in foreign currencies

that went out of control in Hunga-

ry.
“They did a number of things

simultaneously that were coher-

ent and always understood that

they had to be flexible,” Mr. Sapir

said. One of their advantages, a

large domestic market, could not

be replicated by Poland’s neigh-

bors. With 38 million people

(more than the Czech Republic,

Slovakia and Hungary com-

bined), Polish companies are less

dependent on export markets

than their peers.

“I like to buy from Polish com-

panies because the money stays

here,” said Tomasz Niespodziany,

22, who cited the Piotr i Pawel

grocery chain and the local For-

tuna brewery among his favor-

ites. He and his girlfriend were

looking at rings together at a

branch of the Polish jewelry

chain Apart, which designs and

produces its jewelry in and

around Poznan and sells it in 180

stores across Poland. 

Apart taps a patriotic strain in

the country’s consumers, using

the Polish model Anja Rubik, who

was also featured on Poland’s

version of “America’s Next Top

Model,” to sell its collection. It

has also benefited from the new

airports and improved roads,

which speed distribution and

bring down costs.

Ask around Poznan and resi-

dents offer all sorts of different

explanations for their recent suc-

cess. Some say history has in-

ured Poles to such drastic turns

in their fortune that they enjoy

life while they can, spending their

hard-earned zlotys. Others say

they learned to be resourceful un-

der the hardship of Communism,

where a company like Apart once

had to buy old gold jewelry and

melt it down before it could make

a new ring or bracelet.

Mr. Niespodziany attributed it

to a positive form of incompe-

tence. “Even the crisis doesn’t

work in Poland,” he joked.

Starting in 1997, the city of Poz-

nan bought secondhand German

streetcars from the 1950s and

’60s, nicknamed “Helmuts” after

the hefty former chancellor Hel-

mut Kohl. Today they share the

tracks with state-of-the-art Sola-

ris trams. 

“That’s one of ours,” Ms. Ols-

zewska said excitedly, pointing to

a sleek green and yellow tram

from the No. 16 line, gliding past

the handsome stone building that

houses the philharmonic here. A

family-owned business started

by her father, Solaris illustrates

both the historical as well as the

business ties between Germany

and Poland. Ms. Olszewska’s par-

ents left Poland after martial law

was declared in 1981, settling in

West Berlin. They returned and

founded Solaris, which now em-

ploys 2,200 people in Poland and

200 abroad. 

The company now exports top-

of-the-line buses and trams back

to Germany, with the first Solaris

streetcars scheduled to hit the

streets of Jena next year and

Braunschweig in 2014.

Ms. Olszewska joined Solaris in

2004, the same year that Poland

became a member of the Euro-

pean Union, moving back to Po-

land to live for the first time since

leaving as a little girl. She now di-

vides her time between Berlin

and Poznan. The drive used to

take up to four hours, but with

the new road today she can do it

in two and a half. 

Asked where her loyalties lie

between Poland and Germany,

Ms. Olszewska, who has German

citizenship and grew up speaking

Polish at home and German in

school, neatly sidestepped the

question. “By now I feel like a Eu-

ropean,” she said. “I feel at home

in both countries.” 

Economic Gloom Barely Affects Poland

PIOTR MALECKI FOR THE NEW YORK TIMES

The jewelry chain Apart designs and produces its jewelry in

and around Poznan and sells it in 180 stores across Poland.

From Page A4

Hanna Kozlowska contributed re-

porting. 
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24 maja 1962 roku porucznik komandor Scott 
Carpenter trzykrotnie okrążył Ziemię na pokła-
dzie kapsuły Aurora 7. Na jego nadgarstku widniał 
Navitimer marki Breitling, który jako pierwszy 
na świecie chronograf naręczny okrążył Ziemię! 
Chcąc godnie uczcić 50. rocznicę swojego dziewi-
czego lotu w kosmos, Breitling „wynosi na orbitę” 
nowy Navitimer Cosmonaute w limitowanej edycji 
liczącej 1962 egzemplarze.
Firma Apart, jako autoryzowany dystrybutor mar-
ki Breitling w Polsce, zorganizowała wyjątkową, 
kosmiczną premierę kolekcji w Polsce, dokładnie  
24 maja 2012 r. Równocześnie premiera modelu 
Navitimer Cosmonaute była celebrowana w in-
nych miastach Europy.

Dorota i Włodzimierz Wróblewscy  
podziwiają zegarki Breitling.

Tomasz Ossoliński, projektant mody  
i Michał Stawecki, dyrektor marketingu Apart.

Apart i Breitling  
50 lat w kosmosie

   SuperbrandS  
      dla apart  
   i Zenith

Mistrzowska 
loteria apart 2012  
     rozstrzygnięta
Dnia 8 sierpnia 2012 roku odbyło się wydanie na-
grody głównej Mistrzowskiej Loterii Apart. Szczę-
śliwym zwycięzcą okazał się Damian Korgul, który 
otrzymał klucze do wspaniałego, dynamicznego 
i nowoczesnego samochodu Hyundai Veloster 
w kolorze nasyconej, energetycznej czerwieni. Raz 
jeszcze serdecznie gratulujemy!
Mistrzowska Loteria Apart była wielką loterią zor-
ganizowaną z okazji UEFA EURO 2012TM. Aby 
wziąć udział w loterii, wystarczyło nabyć dowolny 

produkt z jedynej na świecie licencjonowanej ko-
lekcji biżuterii UEFA EURO 2012TM od Apart oraz 
wysłać zgłoszenie SMS-em lub poprzez dedykowa-
ną stronę internetową. Loteria trwała w trakcie Mi-
strzostw, cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
i towarzyszyły jej najlepsze kibicowskie emocje.

Damian Korgul, zdobywca nagrody głównej,  
z Magdaleną Samoraj (Apart).

Red bull Stratos z Zenithem

7www.apart.pl

Felix Baumgartner podjął spektakularne wyzwa-
nie w ramach projektu Red Bull Stratos. Śmiałek 
skoczył z balonu wyniesionego w stratosferę, tj. 
z  wysokości ponad 39 tysięcy metrów. Austriak 
ustanowił tym samym trzy rekordy – najwyższe-
go załogowego lotu balonem, skoku spadochro-
nowego z największej wysokości i największej 

prędkości podczas swobodnego spadania (1137 
km/h). Wraz z Felixem, jako niezawodny towa-
rzysz, z ekstremalnymi warunkami zmierzył się 
El Primero Stratos Flyback Striking 10th – dosko - 
nały czasomierz zaangażowanej w przedsięwzię-
cie manufaktury Zenith. Zegarek oczywiście do-
stępny jest w ofercie Apart.



W yjątkowe statuetki od Apart – srebrne 
pierścienie – jak co rok trafiły na ręce 
laureatek plebiscytu Kobieta Roku  

Glamour. Uroczysta gala odbyła się w pięknych  
ogrodach Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
„To bardzo specjalny wieczór. Nasze nagrody, 
a przyznajemy je już od sześciu lat, są taką kwin-
tesencją ducha glamour, wręczamy je ludziom, 
którzy inspirują, którzy są utalentowani i są piękni 
– nie tylko na zewnątrz, ale i w środku” – powie-
działa Anna Jurgaś, redaktor naczelna magazynu 
„Glamour”.
Główną nagrodę Kobiety Roku Glamour z rąk 
Anny Jurgaś otrzymała Magdalena Mielcarz. 
„Dziękuję czytelnikom Glamour, którzy pewnie 
w większości są kobietami, że mnie wybrali” – po-
wiedziała wzruszona i szczęśliwa laureatka.

Statuetki apart  
dla kobiet Glamour!

Powyżej: Magdalena Mielcarz, Kobieta Roku Glamour na scenie z odebraną  
statuetką. Po prawej: Anna Jurgaś, redaktor naczelna miesięcznika „Glamour”.
Po lewej: laureaci – oczywiście wszyscy glamour – ze statuetkami od Apart.  
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Statuetki od Apart już po raz czwarty zostały wrę-
czone najlepszym młodym fotografom, którzy 
wzięli udział w tegorocznej edycji Viva! Photo 
Awards. Spośród ośmiu tysięcy uczestników wyło-
niono finałową czwórkę w kategoriach: beauty, foto-
grafia przedmiotu, reportaż oraz portret.
Przewodniczącym jury był światowej sławy foto-
kompozytor – Ryszard Horowitz, który specjalnie 
z okazji rozdania nagród magazynu „Viva!” przy-
leciał do Warszawy z Nowego Jorku. Uroczystość 
miała miejsce w eleganckiej Sali Redutowej Teatru  

Wśród nagrodzonych byli też: Ewa Wojciechowska, 
szefowa portalu „Plejada”, w kategorii Kreatywna  
w Biznesie, Kinga Preis w kategorii Artystka Roku,  
Joanna Przetakiewicz, właścicielka Domu Mody La 
Mania, w kategorii Osobowość Mody, duet Bizuu 
Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak, w  kategorii 
Wejście w stylu Glamour oraz Arkadiusz Likus, pomy-
słodawca i inwestor ekskluzywnego domu handlowe-
go vitkAc w Warszawie, w kategorii Mężczyzna Roku.
Prowadzącym był Marcin Prokop, jak zawsze pe-
łen humoru, a Mika Urbaniak uatrakcyjniła wie-
czór kilkoma numerami ze swej najnowszej płyty.  
Uroczystość przyciągnęła wielu gości, m.in. Weronikę  
Rosati, Katarzynę Zielińską, Joannę Horodyńską, 
Krzysztofa Hołowczyca, Cezarego Pazurę z żoną  
i wielu innych.

 więcej informacji na www.apart.pl

wydarzenia

Wyjątkowe, zaprojektowane i wykonane w Apart 
statuetki trafiły do prawdziwie Najpiękniejszych: 
Małgorzaty Sochy i Marcina Prokopa. 
Katarzyna Przybyszewska, redaktor naczelna 
„Viva!”, osobiście wręczyła je laureatom plebiscytu 
Viva! Najpiękniejsi podczas podsumowującej pro-
jekt uroczystej kolacji. 
Warto zaznaczyć, że plebiscyt jest połączony z bar-
dzo ciekawą akcją społeczną, której celem jest po-
moc utalentowanym dzieciom. Z wielką radością 
Apart wspiera akcję.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wielkiego – Opery Narodowej i przyciągnęła wiele 
sław. Tegoroczna edycja była szczególna ze względu 
na to, że przypadła w przeddzień rocznicy śmierci 
wybitnej fotografki, Zofii Nasierowskiej, stąd po-
mysł na wystawę towarzyszącą gali rozdania na-
gród. Obecnością zaszczyciła gości Nina Andrycz, 
była też Maryla Rodowicz, Janusz Głowacki, Janusz 
Majewski, Teresa i Weronika Rosati, a także Mag-
dalena Zawadzka – wdowa po Gustawie Holoubku, 
którego zdjęcia można było obejrzeć na wystawie.
Maryla Rodowicz powiedziała: „Jestem tu, bo byłam 
zaprzyjaźniona z Zosią, jest to dla mnie szczególna 
osoba. Nigdy się u niej nie fotografowałam, choć 
kiedyś podeszła do mnie na bankiecie, spojrzała mi 
w oczy i powiedziała: chyba już czas”.

 więcej informacji na www.apart.pl

Weronika Rosati z przedstawicielami Apart, od lewej: 
Magdalena Samoraj, Helena Palej i Michał Stawecki.

ViVa! NajpiękNiejsi 
statuetki od apart  
WręczoNe

apart meceNasem  
koNkursu  
ViVa! photo aWards
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N
a warszawskim Krakowskim Przed-
mieściu odbyła się 8. już edycja 
Warsaw Fashion Street. Na 42-me-
trowym wybiegu tysiące warszawia-

ków i turystów mogło podziwiać kolekcje zarów-
no początkujących, jak i uznanych projektantów 
oraz topowych marek. Jak co roku, podczas gali 
wieczornej odbył się pokaz biżuterii Apart. Szla-
chetne złoto, błysk cyrkonii i ciekawe, wyraziste 
wzornictwo nowej kolekcji Elixa zachwyciły ze-
branych gości.
Pomysłodawczynią WFS jest Dorota Wróblewska, 
która organizuje imprezę wraz z mężem Włodzi-
mierzem. „Po pierwsze, naszą ideą jest promo-
wanie młodych projektantów. Dorota jeździ po 
całej Polsce, bierze udział w różnych konkursach 
oraz pokazach mody i wyławia talenty. Daje w ten 
sposób szansę na sukces 
osobom z małych miejsco-
wości. Po drugie, naszym  
celem jest promocja stolicy. 
Po trzecie – zależy nam, 
aby przybliżyć modę szer-
szej publiczności, która nie 
bywa na zamkniętych poka-
zach mody. Kolejna sprawa 
to pomaganie osobom po-
trzebującym, stąd pokazy 
charytatywne” – wyjaśnił 
Włodzimierz Wróblewski. 
Gwiazdorską oprawę miał 
pokaz „Zaradna mama”.  
W kreacjach od najlepszych 
polskich projektantów wy- 

Warsaw  
    Fashion  
  Street

Gala wieczorna nie mogła odbyć się 
bez pokazu biżuterii Apart  

– modelki zaprezentowały przekrój 
najciekawszych kolekcji Apart. 

stąpiły znane mamy z małymi i dużymi dziećmi,  
a wśród nich m.in. Monika Mrozowska (w sukni  
Paprocki & Brzozowski), Jolanta Fajkowska (Teresa  
Rosati), Anna Głogowska (Łukasz Jemioł), Hanna 
Lis (La Mania), Kasia Glinka (Maciej Zień). Kre-
acje, w których wystąpiły gwiazdy, zostały zlicyto-
wane, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony na 
rzecz Fundacji Wioski Dziecięce.
W sumie przez cały dzień Warsaw Fashion Street 
odbyły się 64 pokazy – to jedyny w swoim rodzaju 
prawdziwy festiwal mody!
Biżuterię Apart można było zobaczyć podczas spe-
cjalnego pokazu, jak również u Łukasza Jemioła, 
który był autorem pokazu finałowego. Kolekcja Elixa 
natomiast, dostępna wyłącznie w Apart, została za-
prezentowana na wybiegu w stylizacjach ZUO Corp.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Laureatce pierwszej nagrody, 
Katarzynie Pander-Liszce  
(z prawej), nagrodę wręcza 
Helena Palej, PR manager 
Apart (w środku).

Konkurs Sophisti.pl 
Podczas wielkiej gali wieczornej  
miało miejsce rozwiązanie i wręczenie 
nagród konkursu Apart – Sophisti.pl,  
zatytułowanego „Zainspiruj się 
biżuterią Apart i namaluj obraz”. 
Nagrodę główną otrzymała Katarzyna 
Pander-Liszka, a laureatką drugiego 
miejsca została Agnieszka Sukiennik. 
10 najlepszych prac, które zdobyły naj-
większą ilość głosów internautów na 
portalu Sophisti.pl, można było wcześ-
niej podziwiać na entuzjastycznie 
odebranej wystawie Street of Design. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie, a zwyciężczy-
niom serdecznie gratulujemy!

Zwycięska praca: kolczyki Apart z ametystami  
i diamentami w formie okularów. Poniżej: praca 
Agnieszki Sukiennik, inspirowana kolekcją Arte  
od Apart, nagrodzona została drugim miejscem.
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W ostatnich dniach 
września dwutygo-

dnik „Flesz” święto-
wał swoje pierwsze 

urodziny. Na impre-
zie zorganizowanej 
z tej właśnie okazji 
odbył się niezwykły 
pokaz prezentujący 

twórczość aż 10 pol-
skich projektantów 

mody z biżuterią 
Apart! 

Oczywiście nie były to całe kolekcje, ale krótkie 
„wizytówki” każdego z projektantów w iście „fle-
szowym” skrócie... Agnieszka Ścibior, redaktor na-
czelna „Viva! Moda”, która stylizowała pokaz, do-
skonale dobrała biżuteryjne akcenty marki Apart 
do każdej z kolekcji.
Kreacjom Roberta Kupisza i Łukasza Jemioła 
nadawały szyku skórzane bransoletki. Białe stroje  
BOHOBOCO ozdabiały szerokie bransolety z ko-
lekcji Elixa, a suknie i kostiumy Teresy Rosati zo-
stały wzbogacone o nowoczesne duże ceramiczne 
pierścionki z diamentami. Na wojskowych mun-
durach Ewy Minge zabłysły dopięte złote łańcuchy, 
kolekcja Paprocki & Brzozowski idealnie kom-
ponowała się z bransoletami Fope, a w pokazie 
Macieja Zienia lśniły długie błyszczące srebrne 
kolczyki. Bardzo interesująco prezentowały się 
kolorowe kolczyki i zawieszki z kolekcji Kolorowe 
Lśnienie przy kreacjach Izy Łapińskiej.

 więcej informacji na www.apart.pl

Do kreacji Roberta Kupisza idealnie pasowały  
skórzane bransolety Beads od Apart.

wydarzenia

12 Apart  Zima  2012 | 2013



Top 10 projekTanTów  
z biżuTerią aparT  
                 na urodzinach flesz

Iza Łapińska i kolczyki oraz zawieszki  
z kolekcji Kolorowe Lśnienie.

Teresa Rosati  
i pierścionek  
z diamentami  
i ceramiką  
high-tech  
z kolekcji Jeell.

Ewa Minge  
i mocny,  

złoty łańcuch.

Paprocki & Brzozowski  
i złote bransolety Fope. 

Łukasz Jemioł  
i skórzane  
bransolety  

z mosiądzem.

BOHOBOCO  
i bransolety 

Elixa.

Teresa Rosati  
i bransolety  
z ceramiki  
high-tech.

Maciej Zień 
i kolczyki 
z kolekcji 
Lśnienie.



w   
tym sezonie Maciej Zień zapra-
sza w podróż przez huragan 
barw i faktur. Kolekcja Hurrica-
ne na wiosnę/lato 2013 pojawi-

ła się na wybiegu już tradycyjnie z biżuterią Apart. 
Do nowatorskich form i interesujących połączeń 
kolorystycznych swych kreacji projektant wybrał 
błyszczące pierścionki z cyrkoniami Apart oraz za-
skakujące złote akcenty – masywne bransolety lub 
zegarki z oferty Apart – np. marki Elixa czy duże 
męskie Edoxy.
Motywem przewodnim kolekcji był... żuk Go-
liathus goliatus. I to nie tylko jako motyw na su-
kienkach, bluzkach, spódnicach czy na ekranie, 
emitującym wzorzyste, kolorowe kolaże. Studium 
anatomii owada stało się punktem wyjścia do wy-
raźnie zaznaczonych cięć i surowych wykończeń 
kreacji. Ręcznie zdobione tkaniny zostały ułożo-
ne w spektakularne przestrzenne formy, niczym 
pancerz żuka. Linia Zień-a-Porter to przemyślany 

wydarzenia

Srebro,  
złoto oraz...  
    żuki u zieNia

zbiór nonszalanckiej, głównie dziennej garderoby.
Idealnym wyborem na czerwony dywan nadal 
pozostają u Zienia długie do ziemi suknie wieczo-
rowe ze ściśle wyselekcjonowanych przez projek-
tanta jedwabi i jedwabnych muślinów. Haftowane 
elementy dodają eleganckim kreacjom sportowe-
go charakteru, zaś dynamiczne wcięcia i wypukło-
ści zdekonstruowanych przez tytułowy „huragan” 
sukni nadają sylwetce posągowych kształtów.

 więcej informacji na www.apart.pl

Maciej Zień w otoczeniu modelek  
po zakończeniu pokazu  

wiosna/lato 2013.

Doda pozuje w różowym garniturze i bluzce  
z żukiem – oczywiście od Zienia. Z prawej:  
Dorota Wróblewska i Helena Palej (Apart).

Zień jest królem czerwonego dywanu  
– długie suknie wieczorowe to jego wizytówka,  
nie zabrakło ich i na tym pokazie – na zdjęciu 
z pierścionkami Apart.
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S
łynny duet projektantów Paprocki  
& Brzozowski znów zaskoczył i zain-
trygował. Najnowsza kolekcja na jesień 
i  zimę 2012/2013 inspirowana jest 

kultowym filmem Andy’ego Warhola „Chelsea 
Girls” z 1966 roku, którego akcja rozgrywa się  
w nowojorskim hotelu Chelsea.
„Andy Warhol jest barwną postacią, a ten film był 

najbardziej awangardowym w jego twórczości. 
Gdy zauważyliśmy, że na jednym ekranie widzimy 
dwa obrazy jednocześnie, od razu odnieśliśmy to 
do siebie – dwaj bracia, którzy jednocześnie nada-
ją na tych samych falach.” – powiedział Mariusz 
Brzozowski.
„Zainteresowało nas też to, że w filmie Warhol wy-
korzystał wszystkie gwiazdy ze swojej słynnej Srebr-

nej Fabryki. Wybraliśmy dwie najbardziej 
ulubione – z jednej strony androgyniczna 
Nico, z drugiej dziewczęca Edie Sedgwick. 
Jak zwykle, chcieliśmy zamieszać kontra-
stami” – dodał Marcin Paprocki.

W kolekcji dominowały beże, brązy, szarości 
i  czernie. Materiały o grubszej fakturze – wełna, 
futro czy kaszmir – sąsiadowały z delikatnymi tka-
ninami, takimi jak jedwab. Sporo było też tkanin 
z połyskiem. Całości dopełniała doskonale dobra-
na biżuteria Apart – czasem złota, kiedy indziej 
srebrna, matowa lub błyszcząca.

 więcej informacji na www.apart.pl

Autorzy niezwykłej kolekcji – Marcin  
Paprocki i Mariusz Brzozowski oraz Helena 
Palej (Apart) w sukience ich projektu. 
Wszystkie modelki miały blond peruki à la 
Chelsea Girls.

ChelSea GirlS W WerSji  
paprocki & BrzozoWski  
                   z biżuterią apart! 

Po sukcesach w Nowym Jorku i Vancouver przy-
szła pora, by Teresa Rosati zaprezentowała swoją 
nową kolekcję w Warszawie, w Arkadach Kubic-
kiego Zamku Królewskiego.
W kolekcji Her Shine najważniejszy jest blask, 
dlatego oprócz pięknych tkanin błyszczała również 
biżuteria Apart. Stylista pokazu, Tomek Jacyków, 
zaproponował „wspólny mianownik” biżuteryjny 
dla całej kolekcji – delikatne złote łańcuszki z nie-
wielkimi medalionami były zawieszone w dekolcie 
lub na plecach modelek, lśniąc w blasku świateł. 
Pokaz został nagrodzony gorącymi oklaskami.

her Shine  
z biżuterią  
Apart na  
pokazie  
w polsce!

Pełnym blasku kreacjom 
z kolekcji Her Shine 

towarzyszyła złota 
biżuteria od Apart.
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Pod tajemniczą nazwą ZUO Corp. kryją się pro-
jekty Bartka Michalca. To młody, awangardowy 
projektant, który bardzo szybko zwrócił na siebie 
uwagę nie tylko polskiego świata mody. Do jego 
teatralnych konstrukcji ubrań doskonale pasowała 
nowoczesna kolekcja biżuterii Elixa, dostępna wy-
łącznie w Apart.
Zaprezentowane kreacje to pierwsza w pełni au-
torska kolekcja Bartka Michalca. Uwagę zwracały 
oryginalne tkaniny high-tech z metalowymi nićmi, 
specjalne siatki, tłoczony we wzory poliester, strzy-
żone laserowo futro. Bardzo zaskoczyła niezwykła 
formuła pokazu – zamiast na wybiegu, modelki 

art déco u jemioła  
z marką apart

pojawiły się na 20 świecących postumentach. 
Niezwykłe dźwięki gongu oraz muzyki granej na 
kieliszkach obwieściły rozpoczęcie wydarzenia. 
Modelki, kolejno zrzucając z siebie czarne welony, 
zaprezentowały pełne przepychu, koloru i niezwy-
kłych faktur propozycje ZUO Corp. Każdy mógł 
podejść i z bliska obejrzeć, a nawet dotknąć ubrań. 
Centralnym punktem były schody, na których sta-
nęła modelka w sukni balowej wykonanej z białe-
go sprasowanego jedwabiu, wyszywanego koron-
ką oraz kryształami. Z klatki nieopodal spektakl 
oglądał też rzadki biały paw albinos.

 więcej informacji na www.apart.pl

W warszawskim Pałacu Porczyńskich, na pokazie 
najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła jesień/zima 
2012/2013 z biżuterią Apart, gwiazdy błyszczały 
tłumnie na czerwonym dywanie. Wielbicieli jego 
talentu wciąż przybywa. Inspiracją przy tworzeniu 
kolekcji był styl art déco. Projektant powiedział: 
„reminiscencje można znaleźć w linii, nieco archi-
tektonicznych cięciach ubrań. To rzeczy współcze-
sne z nutką lat 20-tych. Moja kolekcja na jesień 
i zimę jest ciepła i luksusowa, mam nadzieję tro-
chę inna niż te, które prezentowałem wcześniej”. 
Błysk kontrastujący z matem, ciemne kolory 
uzupełnione jaśniejszymi akcentami – szmarag-
dowym, zielonym i niebieskim, geometryczne 
podziały, połączenie luksusowych tkanin i natural-
nych skór – to cechy wyróżniające nową kolekcję, 
której dopełnieniem była biżuteria marki Apart. 

 więcej informacji na www.apart.pl

ELIXA I ZUO COrp.

wydarzenia
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Pokaz Jemioła przyciągnął wiele gwiazd – z lewej 
Daria Widawska, z prawej Anna Wendzikowska.  

Bohater  
wieczoru  
– Łukasz Jemioł 
oraz Helena  
Palej (Apart).

Piękna Marina Łuczenko. Obok tęczowa Joanna  
Horodyńska z Robertem Kupiszem.

Gdzieś na Dzikim Zachodzie… a właściwie to 
w Warszawie – zaprezentowały się piękne kowbojki 
w kapeluszach i w nowej kolekcji Roberta Kupisza. 
Modelkom, wystylizowanym jak z westernu, pro-
jektant założył dużo srebrnych pierścionków Apart. 
Czasem nawet na obu dłoniach. 
Jego kolekcja to długie falbaniaste spódnice, bar-
dzo krótkie spodenki, ciekawie skrojone dżin-
sy, kamizelki, koszule i przezroczyste suknie, 
a wszystko to utrzymane w kolorystyce spranego 

dżinsu i piasku. Styl Kupisza się nie zmienił – roz-
ciągnięte, niewyprasowane, postarzane materiały 
tworzą wrażenie perfekcyjnie wypracowanej nie-
dbałości.
Kowbojski styl przypadł do gustu licznie zebranej 
publiczności i gwiazdom, a tych ostatnich nie bra-
kowało: Maja Ostaszewska, Edyta Herbuś, Beata 
Tadla, Magda Schejbal, Iza Kuna, Marta Kuligow-
ska, Monika Olejnik, Andrzej Chyra, Radzimir 
Dębski – to tylko wybrane nazwiska gości pokazu.

szał pierścionków  
apart u roberta kupisza
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Czerwone Ferrari F430, jedno z wielu 
aut zaprezentowanych podczas GTP.

Aztorin zaznaczył swą obecność podczas rajdu 
RMF 4Racing, obfitującego w najlepsze offroado-
we emocje. To motorowy event dla wytrwałych 
kierowców, mocnych aut oraz... niezawodnych ze-
garków! Aztorin dzielnie stawił czoła ciężkim wa-
runkom bezdroży – z charakterystyczną dla siebie 

precyzją oraz będącym sygnaturą marki męskim 
stylem. Impreza miała otwarty charakter – obok 
wyczynowych terenówek widać było nieznacznie 
zmodyfikowane auta seryjne. Uczestnicy jadą 
w kilku klasach, wszyscy świetnie się bawią, quady 
i enduro wyjeżdżają na trasę kilka godzin wcze-

Aztorin offroAd!
śniej. Nie ma tu piaszczystych wydm, ale jest  ten 
sam rodzaj ścigania – rajd cross country. Jak w Da-
karze. Liczy się prędkość, widowiskowość i  adre-
nalina. Trasa liczy 35 km, a na prostych odcinkach 
auta jadą z prędkością aż 140 km/h.

 więcej informacji na www.apart.pl

Marka zegarków Aztorin została partnerem 8. edy-
cji Gran Turismo Polonia, którego skala i rozmach 
rokrocznie przekraczają najśmielsze oczekiwa-
nia! Oficjalne otwarcie Gran Turismo w  Pozna-
niu zebrało rekordową widownię: kilkadziesiąt 
tysięcy osób podziwiało 140 najpiękniejszych, 
najszybszych i najdroższych samochodów świata, 
prezentujących swoje wdzięki na ulicznym poka-
zie. Wiele wskazuje na to, że impreza ta będzie 
największym tego typu wydarzeniem w Polsce, 
a może i w Europie.
Jedną z atrakcji GTP był udział marki Koenigsegg: 
publiczność podziwiała wart ponad 2,5 mln zł 
model CCX – jeden z najbardziej utytułowanych 
pojazdów tej skandynawskiej firmy. Bolid wziął 
udział w nietypowym pokazie – pojedynku z heli-
kopterem Robinson R44, podczas którego pokazał 
swój niesamowity potencjał, osiągając na prostej 
prędkość ponad 300 km/h!
Więcej, mocniej, szybciej  –  tak w trzech słowach  
moż na określić to wielkie motoryzacyjne wydarzenie.

 więcej informacji na www.apart.pl

Aztorin  
nA GrAn turismo PoloniA
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Jak co roku, czas słynnego już meczu polityków 
z gwiazdami TVN odmierzał Aztorin! W chary-
tatywnych rozgrywkach na rzecz podopiecznych 
Fundacji TVN „Nie jesteś sam” 2:1 zwyciężyła dru-
żyna TVN-u. Spotkanie przebiegało we wspaniałej 
atmosferze, na oczach tłumnie zebranych widzów. 

Kapitanem drużyny parlamentarzystów był pre-
mier Polski Donald Tusk. Na czas meczu partyj-
ne interesy przestały mieć znaczenie – premiera 
wspierali bowiem przedstawiciele wielu ugrupo-
wań, w osobach: Wojciech Olejniczak, Ryszard 
Kalisz, Robert Biedroń, Adam Hofman i Janusz 
Piechociński. Gwiazdom przewodził Kamil Dur-
czok, któremu wtórowali, między innymi: Robert 
Stockinger, Tomasz Zubilewicz, Tomasz Jachi-
mek, Paweł Małaszyński, Grzegorz Kajdanowicz 
i Rafał Maserak. Honorową bramkę dla polityków 
strzelił w 57 minucie Cezary Kucharski.

 więcej informacji na www.apart.pl

Mecz Politycy  
kontra Gwiazdy tVN W drużynie gwiazd oczy damskiej części widowni  

przyciągał m.in. Paweł Małaszyński (powyżej,  
z prawej). Na zdjęciu poniżej – Tomasz Zubilewicz.

W drużynie polityków nie mogło  
zabraknąć premiera Donalda Tuska.
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Zegarek Aztorin wygrał m.in. Tomasz Janiak  
– zwycięzca w kategorii Race Masters  
w Mistrzostwach Polski.

Po zmaganiach z wiatrem i morskimi falami  
na zawodników czekały nagrody – dla najlepszych  
oczywiście zegarki Aztorin.

Aztorin 
to niezrównAne 
w swojej klAsie 

czAsomierze 
dlA miłośników 

AktywneGo trybu 
życiA i wody.

ford kite cuP 2012  
z aztoriNem



Kite surfing to wspaniały sport  
dający zastrzyk adrenaliny,  
ale też prawdziwe zmagania  
– z wodą, wiatrem i własną  
słabością.

Zaroiło się w Jastarni od latawców, 
przypominających albatrosy  
bawiące się wiatrem.

m arka Aztorin sponsorowała Mistrzo-
stwa Polski Ford Kite Cup 2012, odby-
wające się przy słonecznej sierpniowej 

pogodzie w Jastarni. Ten ekstremalny wodny sport 
idealnie pasuje do nowych modeli Diver z kolek-
cji Aztorin Sport Limited Line – zegarków nurko-
wych o podwyższonej do 200 m wodoszczelności. 
To niezrównane w swojej klasie czasomierze prze-
znaczone dla miłośników aktywnego trybu życia 
i wody. Nowoczesne sportowe zegarki Sport Diver 
Limited z tej kolekcji wyróżnia dodatkowo tytano-
wa koperta, szkło szafirowe anty refleksyjne i  ko-
lorystyka, a także dodatkowy kauczukowy pasek 
oraz limitowane etui. Zwycięscy zawodnicy każdej 
z kategorii Mistrzostw wygrali po zegarku Aztorin 
z tej kolekcji.
  prezentacja zegarków Aztorin na str. 172 oraz  
 w Internecie na www.aztorin.com i www.apart.pl
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n a tegorocznych prestiżowych regatach 
żeglarskich Sopot Match Race zadebiuto-
wała marka Edox. Łódź w barwach Edoxa 

gościła zawodników z całego świata, którzy przy-
jechali do Sopotu walczyć o trofeum Żeglarskie-
go Pucharu Świata. Te odbywające się w polskim 
nadmorskim kurorcie niesamowite regaty znaj-
dują się w elicie żeglarskich imprez świata i przy-

edox  
Pod żaGlami

ciągają z roku na rok coraz szerszą publiczność. 
Obecność marki Edox na tych zawodach to 
konsekwencja trwającego ponad 50 lat maria-
żu marki z wodą. Pasjonaci wszelkich sportów 
wodnych są wierni czasomierzom Edox od lat,  
a ulubioną kolekcją żeglarzy jest Grand Ocean. 
Na przykład w modelu Grand Ocean Sea Dubai 
nad kołem balansu umieszczono okienko przy-
pominające bulaj jachtu, przez które można 
podziwiać pracę mechanizmu. Łopot żagli na 
wietrze, zawrotne tempo i wycie silników łodzi 
motorowych, nurkowanie w głębinach – amato-
rzy każdej z tych dziedzin znajdą w ofercie mar-
ki Edox odpowiednie do swoich pasji kolekcje 
zegarków. 
Sopockie regaty w tym roku wygrał Francuz  
Pierre Antoine Morvan, który otrzymał m.in. ze-
garek marki Edox, ufundowany przez firmę Apart.

 więcej informacji na www.apart.pl
 prezentacja zegarków Edox na str. 168.
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obecność edox nA reGAtAch  
żeGlArskich soPot mAtch rAce to  
konsekwencjA trwAjąceGo PonAd  
50 lAt mAriAżu mArki z wodą.
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Pierre Antoine Morvan odbiera nagrodę  
– zegarek Edox – z rąk Michała Staweckiego,  
dyrektora marketingu Apart. 
Po lewej: Prowadzącym imprezę  
inauguracyjną oraz ceremonię wręczenia  
nagród był Hubert Urbański.
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edox w życzeniu Agaty
Firma Apart po raz kolejny wsparła akcję „Życze-
nie Agaty”, organizowaną corocznie przez maga-
zyn „Pani”. Tym razem ufundowany przez firmę 
Apart zegarek Edox ze specjalnym, pamiątkowym 
grawerunkiem na deklu otrzymała Olga Bołądź. 
Aktorka jest odtwórczynią głównej roli w filmie 
„Nad życie”, który opowiada o dramatycznej walce 
siatkarki Agaty Mróz z chorobą.
Jeszcze przed zdjęciami do filmu, Olga oddała 
krew i zarejestrowała się w bazie dawców szpiku 
kostnego. W akcji „Życzenie Agaty”, której nazwa 
wzięła się właśnie od imienia Agaty Mróz, bierze 
udział coraz więcej znanych postaci. Propagują 
w  ten sposób rejestrowanie się w bazie dawców 
szpiku. Tuż przed tą uroczystością Olga Bołądź 
otrzymała powiadomienie z Londynu, że pasuje 
jako potencjalny dawca i że może odbyć się pobra-
nie szpiku!

 więcej informacji na www.apart.pl

vacheron constantin  
w muzeum narodowym
Równolegle z uroczystym rozpoczęciem obcho-
dów 150-lecia Muzeum Narodowego, w Warszawie 
odbył się wernisaż wystawy „Wywyższeni. Od fa-
raona do Lady Gagi”, poświęconej mechanizmom 
władzy i wszechobecności hierarchii – od staro-
żytności po współczesność. „To jest wystawa o lu-
dziach, którzy, z tytułu władzy, wiedzy, bogactwa 
czy rozgłosu, są postawieni ponad innymi. Jest też 
o przywilejach i o tym, jak niektóre z nich uległy 
demokratyzacji” – opowiadał opiekun naukowy 
ekspozycji, prof. Krzysztof Pomian. Jednym z eks-
ponatów wystawy był kosztowny zegarek Vacheron 
Constantin o wartości ponad 100 tysięcy zł, który 
firma Apart wypożyczyła na wystawę.
Muzeum Narodowe w Warszawie, założone  

w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jed-
no z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Zbiory 
liczą ok. 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i  świato-
wej, od antyku do współczesności. Muzeum zosta-
ło otwarte po trwających prawie rok przygo to wa - 
 niach. Nowy wygląd otrzymały sale, ale też oto czenie  
wokół budynku. W muzeum będzie można zobaczyć 
odzyskane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ostatnich miesiącach dzieła zagrabio-
ne z pol skich zbiorów podczas II wojny światowej – 
m.in. „Pomarańczarkę” Aleksandra Gierymskiego.

 więcej informacji na www.apart.pl

Street of design 2012
Street of Design to impreza poświęcona szeroko 
pojętemu designowi, czyli wzornictwu, sztuce, 
twórczości artystów. W tym roku tematem prze-
wodnim było malarstwo. Na portalu Sophisti.pl  
został ogłoszony konkurs „Zainspiruj się biżute-
rią Apart i namaluj obraz”. Najlepiej ocenionych 
przez internautów 10 prac można było obejrzeć 
na wystawie podczas Street of Design i zagłoso-
wać na swoich faworytów. Biżuteria Apart została 
pięknie wpleciona w motywy malarskie. W  trój-
ce finalistek znalazły się Agnieszka Sukiennik, 
Katarzyna Pander-Liszka oraz Anna Górka. 
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się pod-
czas Warsaw Fashion Street – patrz str. 10-11.  

 więcej informacji na www.apart.pl

Apart i golf  
na wzgórzach  
dylewskich
Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to najbardziej pre-
stiżowe wydarzenie golfowe wśród imprez orga-
nizowanych wyłącznie dla pań nie tylko w Polsce, 
ale również w tym regionie Europy. Zawodniczki 

konkurują na 18-dołkowym mistrzowskim polu 
Mazury Golf & Country Club, w Naterkach koło 
Olsztyna, a laureatki otrzymują piękne puchary-
-statuetki, oczywiście z golfowym motywem. Sta-
tuetki co rok są projektowane i wykonywane spe-
cjalnie na turniej przez firmę Apart. W tym roku 
golfistki zachwyciły się ruchomą „piłeczką golfo-
wą”, zdobiącą statuetkę.

 więcej informacji na www.apart.pl

100 000 zł od Apart  
w X factor!
Firma Apart już po raz drugi ufundowała główną 
nagrodę –  100 tysięcy złotych – dla zwycięzcy pro-
gramu „X Factor”. Szczęśliwym wygranym został 
Dawid Podsiadło.
„X Factor” to muzyczne show, które za cel stawia 
sobie szukanie wokalnych talentów. Biorący w nim 
udział są oceniani przez jury, a zwycięzcy konkursu 
nagrywają swoje płyty i zyskują ogromną popular-
ność. Nagroda od Apart z pewnością pomoże rów-
nież Dawidowi w drodze do kolejnych sukcesów.

 więcej informacji na www.apart.pl

Aleksandra Kwaśniewska  
i Kuba badach wybrali 
obrączki Apart
22 września 2012 roku w Warszawie Aleksandra  
Kwaśniewska i Kuba Badach powiedzieli sobie 
sakramentalne „tak”, a na palce założyli obrączki 
Apart. Obrączki to najważniejszy symbol przysięgi 
małżeńskiej, do którego tradycyjnie przywiązu-
je się wielką wagę. Dla zainteresowanych – para 
młoda kupiła u nas polerowane obrączki z platyny, 
w tym damską z brylantem, wzór 4/502.

 katalog obrączek z możliwością zakupu  
internetowego na www.apart.pl

wydarzenia
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początek
Tanzanit zrodził się około 600 milionów lat temu 
na terenach obecnej Tanzanii. Powstał, jak wiele 
szlachetnych kamieni, w wyniku oddziaływania 
ogromnego ciśnienia i bardzo wysokiej tempera-
tury. Nietrudno było tam o warunki sprzyjające 
powstawaniu mineralnych ewenementów – ob-
szar należy do niespokojnych geologicznie, obfi-
tuje w wulkany, jeziora wulkaniczne, pojawiają się  
także trzęsienia ziemi wynikające z tarć płyt tek-
tonicznych.

odkrycie
Tanzanit został odkryty, co nie powinno być za-
skoczeniem, przez przypadek. Miało to miejsce 
na wzgórzach Merelani w regionie Arusha, ok. 
90  km od miasta. Wiele źródeł utrzymuje, że 
za jego odkryciem stoi Manuel D’Souza, po-
chodzący z Goa hinduski krawiec, poszuki-
wacz drogocennych kamieni. Jest to jednak 
informacja błędna – prawdziwym, choć 
niestety nieco zapomnianym odkrywcą 
jest bowiem Ndugu Jumanne Ngoma, 
masajski wojownik, którego imię w ję-
zyku Suahili znaczy dosłownie „Grają-
cy Muzykę we Wtorek”. Cudowny zbieg 

okoliczności, gdy Ndugu dostrzegł przykuwający 
uwagę pośród skał ten niepowtarzalny niebiesko- 
fiołkowy kryształ, miał miejsce w roku 1967, 
z majestatycznym masywem Kilimandżaro w tle. 
Na  poświadczenie wiarygodności, w roku 1984 
Ndugu otrzymał od władz Tanzanii specjalny do-
kument, legitymujący go jako odkrywcę kamienia 
nazwanego później „tanzanit”. Pierwsze okazy 

Pierścionek
wzór 103.234, brylanty 104 szt.  
– 0,41 ct, tanzanit,  
złoto pr. 585.
Cena od 4 090 zł

Zawieszka
wzór 103.234,  
brylanty 27 szt.  
– 0,08 ct, tanzanit,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Kolczyki
wzór 103.234,  
brylanty 40 szt.  
– 0,13 ct, tanzanity,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

były mylone, ze względu na kolor, m.in. z szafirem  
i ametystem, prędko jednak okazało się, że to coś 
zupełnie innego. Skąd zatem nazwisko Manuela 
D’Souzy? Miał on w tej historii dość istotny wkład 
– zapewnił dostarczenie pierwszego tanzanitu do 
Nowego Jorku, gdzie jego wielka kariera miała się 
zacząć. 

Boom
Nowy Jork. Niebieski minerał zostaje rozpo-

znany w instytucie gemmologicznym 
jako odmiana zoisytu. Następnie 

trafia w ręce Henry’ego B. Plat-
ta, ze znanej na całym świecie 
biżuteryjnej marki Tiffany. 
Dostrzega jego potencjał i na-

zywa kamień niebieskim zoisy-
tem. Ze względu na niefortunne 

brzmienie pierwotnej blue zoisite 
nazwa zostaje jednak docelowo 

zmieniona na, po prostu, „tanzanit” 
(od miejsca wydobycia – Tanzanii).

Niedługo później pojawienie się tanza-
nitu okrzyknięto największym odkryciem 

gemmologicznym XX wieku, a firma Tif-
fany z wielkim powodzeniem promowała ów 

Nazwać tanzanit kamieniem wyjątkowym  
byłoby zbyt banalne. jego urodę i uwielbienie,  

które zyskał, należy rozpatrywać raczej  
w kategoriach fenomenu.

poznaj z nami

taNzaNit
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Zawieszka
wzór 103.224,  
brylanty 27 szt. – 0,07 ct, 
tanzanit, złoto pr. 585. 
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 103.224,  
brylanty 42 szt. – 0,11 ct, 
tanzanity, złoto pr. 585. 
Cena od 2 290 zł

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

poznaj z nami

klejnot od 1969 roku, kiedy to wprowadziła go 
do sprzedaży, z wyłącznością na kolejne 10 lat.  
Tanzanit zyskał światowy rozgłos i uznanie.  
Zakochały się w nim gwiazdy, które z upodoba-
niem noszą biżuterię z tanzanitem. Za pierwszą 
„ambasadorkę” tanzanitu, która w dużym stop-
niu przyczyniła się do jego kariery, uważa się ak-
torkę Elizabeth Taylor. Za jej sprawą tanzanitowi 
przypięto chlubne miano ulubionego kamienia 
gwiazd. Biżuterię z tanzanitem można dostrzec 
także u takich sław, jak Cate Blanchett, Penelope 
Cruz, Angelina Jolie czy Teri Hatcher.

NieBieski zoisyt
Czym tak naprawdę jest tanzanit? Tanzanit to 
gemmologiczna nazwa niebieskiej przezroczy-
stej odmiany zoisytu. Zoisyt zaś jest minerałem 

należącym do grupy krzemianów grupowych, 
występujących w różnych barwach, nazwanym 
za Sigmundem Zoisem (1775-1836) – austriackim 
uczonym i kolekcjonerem minerałów, który go zi-
dentyfikował. Cechą charakterystyczną tanzanitu 
jest jego trichroizm – w zależności od kąta obser-
wacji, dostrzec można trzy różne barwy: niebieską, 
fioletową oraz od brązowej, przez żółtą, do zielo-
nej. Skąd w ogóle w tanzanicie barwa niebieska, 
zyskująca na intensywności przy wysokiej tem-
peraturze? Z początku przypisywano to zjawisko 
obecności strontu w kamieniu, jednak okazało się 
to przypuszczeniem błędnym. Odpowiedzialny 
okazał się wanad, co wykazał prof. Max Weibel 
z politechniki w Zurychu. Rozwikłanie tej zagadki 
było naukowym sukcesem, w niczym jednak nie 
ujęło piękna niepowtarzalnego koloru.

ceNNy jak mało który
Tanzanit został odkyty u podnóża Kilimandżaro. 
Tam też jest pieczołowicie wyszukiwany pośród 
gnejsów grafitowych i z pewnymi trudnościami wy-
dobywany. Wyłącznie tam. Czyni to z tanzanitu ka-
mień występujący nieporównywalnie rzadziej niż 
diament. Wprawdzie szacunki dotyczące zasobów  

są różne, a nawet rozbieżne, lecz nie zmienia to 
faktu, że prawdopodobieństwo odkrycia kolejne-
go złoża tanzanitu wynosi 1:1 000 000. Wszak 
okoliczności geologiczne, które przyczyniły się 
do powstania tanzanitu, do częstych nie należą. 
Wszystko to oraz jego niezwykła uroda sprawiają, 
że tanzanit jest minerałem o bardzo wysokiej war-
tości. To klejnot kolekcjonerski, który wraz z upły-
wem czasu może znacząco zyskać – z tego też 
względu może być doskonałą inwestycją na przy-
szłość. Szczególnie pożądanymi przez kolekcjone-
rów są – naturalnie – kamienie duże. Największy 
dotąd znaleziony kryształ – Mawenzi – waży 3,4 kg. 
Mawenzi to drugi co do wysokości szczyt masywu 
Kilimandżaro. Nazwa najwyższego – Uhuru – roz-
tropnie została zarezerwowana, w razie czego, dla 
jeszcze większego tanzanitu, czekającego na wy-
dobycie gdzieś dziesiątki metrów pod afrykańską 
ziemią. Największym fasetowanym klejnotem jest 
natomiast „Queen of Kilimanjaro” (Królowa Kili-
mandżaro), o masie 737,81 ct. „Królowa” jest dumą 
prywatnej kolekcji Michaela Scotta – pierwszego 
CEO Apple Computer Inc. (dziś: Apple Inc.).
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Pierścionek
wzór 103.393,  
brylanty 6 szt. – 0,09 ct,  
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 103.377,  
brylanty 46 szt. – 0,14 ct,  
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 103.395,  
brylanty 68 szt. – 0,34 ct,  
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 3 490 zł

Pierścionek
wzór 103.404,  
brylanty 14 szt. – 0,13 ct,  
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Wzór dostępny również  
z szafirem, szmaragdem  
lub rubinem.

Zawieszka
wzór 103.404,  
brylanty 7 szt. – 0,06 ct,  
tanzanit, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Kolczyki
wzór 103.404,  
brylanty 18 szt. – 0,12 ct,  
tanzanity, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

poznaj z nami

taNzaNit W juBilerstWie
Każdy, kto wejrzy w tanzanit, doceni jego piękno. 
Nic zaskakującego – kamień ten, w odpowied-
nim szlifie i oprawie, naprawdę potrafi zachwycić  
– unikatową barwą, przezroczystością, przepięk-
ną brylancją. Choć nie jest tak twardy jak brylant, 
uchodzi za zaskakująco odporny na zarysowania. 
O jego mocy i uroku świadczy to, że w raptem 
kilkadziesiąt lat stał się uosobieniem wyrafinowa-
nia i luksusu – tanzanit wynosi osobę go noszącą 
ponad ogół, w otoczce bardzo ekskluzywnego in-
dywidualizmu. Zjednał sobie miłość kobiet w każ-
dym wieku. Doceniona została także jego uniwer-
salność – ze swoim kolorem doskonale dopasuje 
się do wielu kreacji – sukien czarnych, popiela-
tych, a także tych w korespondujących głębią nie-
bieskich odcieniach. Tradycją stało się oprawianie 
tanzanitu w otoczeniu drobnych brylantów, które 
przydają blasku, a także pozwalają mu ukazać 
w pełni jego niebieski czar.

taNzaNit W apart
W ofercie Apart tanzanitu oczywiście nie mo-
gło zabraknąć. Pojawił się u nas po raz pierwszy  
kilka lat temu i, zdobywszy uwielbienie polskiego 
Klienta, zajął stałe prestiżowe miejsce w katalogu. 
Prezentujemy wybór wykwintnej biżuterii z tanza-
nitem, w białym złocie i z brylantami: pierścion-
ków, również jedynych w swoim rodzaju zaręczy-
nowych, zawieszek, a także kolczyków.





Opis produktów na str. 33.





Naszyjnik
wzór 180.113, brylanty 19 szt. 
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od  23 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółto-białym  
i różowo-białym złocie.

Naszyjnik
wzór 180.113, brylanty 19 szt. 
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od  23 990 zł

Wzór dostępny  
również w żółto-białym   
i różowo-białym złocie.

Bransoleta 
wzór 180.115, brylanty 28 szt. 
– 0,34 ct, złoto pr. 750.
Cena od 42 990 zł

Bransoleta
wzór 180.114, brylanty 19 szt. 
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 27 990 zł

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

Pierścionek
wzór 180.102, brylanty 6 szt.
– 0,05 ct, złoto pr. 750.
Cena od 5 990 zł

Zegarek Edox  
WRC Chronorally 
10302 3 AIN
Cena od 5 270 zł

Prezentacja zegarków  
Edox na str. 168.

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

Wzór dostępny również  
w białym i żółto-białym złocie.

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

Wysublimowana biżuteria znana od wielu lat na całym świecie, 
dostępna także w Polsce – wyłącznie w wybranych salonach Apart. 
Wyroby marki Fope to istota włoskiej elegancji w świeżym, niespo
tykanie innowacyjnym ujęciu. Linia Flex’it, oparta na elastycznych 
bransoletach i pierścionkach, przyjęta została z wielkim entuzja
zmem. Brak zapięcia, łatwość zakładania, gładkie wykończenie, 
wytrzymałość – to tylko niektóre z zalet Flex’it.

Bransoleta
wzór 180.114, brylanty 19 szt. 
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 27 990 zł

Bransoleta (u góry)
wzór 180.115, brylanty 28 szt. 
– 0,34 ct, złoto pr. 750.
Cena od 42 990 zł

Bransoleta
wzór 180.114, brylanty 19 szt. 
– 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 27 990 zł
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Pierścionek
wzór 180.119, brylanty 15 szt. 
– 0,12 ct, złoto pr. 750.
Cena od 8 990 zł

Kolczyki
wzór 180.119, brylanty 20 szt. 
– 0,16 ct, złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Naszyjnik
wzór 180.119, brylanty 40 szt. 
– 0,32 ct, złoto pr. 750.
Cena od 32 990 zł

Bransoleta
wzór 180.119, brylanty 30 szt. 
– 0,24 ct, złoto pr. 750.
Cena od 18 990 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 179.117, 
brylanty 12 szt. – 0,08 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 290 zł

Naszyjnik
wzór 179.117, 
brylanty 25 szt. – 0,18 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 6 090 zł

Kolczyki
wzór 179.117, 
brylanty 20 szt. – 0,08 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 790 zł

Pierścionek
wzór 179.111, 
brylanty 16 szt. – 0,14 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 590 złPierścionek

wzór 179.112, 
brylanty 30 szt. – 0,30 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 7 590 zł

Pierścionek
wzór 179.117, 
brylanty 10 szt. – 0,10 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 490 zł
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Dostępna w Polsce wyłą
cznie w salonach Apart, 
kolekcja Ceramic Line 
uznanego paryskiego domu 
mody Guy Laroche łączy 
ceramikę hightech  
z diamentami oprawionymi 
w białe złoto próby 750. 
Biżuteria Guy Laroche 
jest wyrazista i stylowa, 
stanowi kwintesencję 
współczesnego wzornictwa. 
Wyróżnia się geometrycz
nym ładem i doskonałymi 
proporcjami. Ceramika 
hightech wyko rzystywana  
w kolekcji Ceramic Line,  
to nowoczesny materiał  
o wielu pożądanych cechach, 
takich jak połysk, gładkość,  
hipo alergiczność oraz 
twardość i wytrzymałość 
porównywalna nieomal  
z szafirem.

Naszyjnik
wzór 179.110, 
brylanty 34 szt. – 0,37 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Pierścionek
wzór 179.108, 
brylanty 6 szt. – 0,03 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 179.109, 
brylanty 14 szt. – 0,07 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 690 zł

Pierścionek
wzór 179.113, 

brylanty 19 szt. – 0,14 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 4 990 zł

Kolczyki
wzór 179.110, 
brylanty 18 szt. – 0,16 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od  5 290 zł
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Marka biżuteryjna, która zdążyła już podbić serca 
kobiet w 12 krajach świata, teraz dostępna jest  
również w Polsce za sprawą Apart. Biżuteria Jeell,  
projektowana przez utalentowanych francuskich  
designerów, to wyjątkowo udany mariaż diamentów,  
18karatowego białego złota i ceramiki hightech. 

Pierścionek
wzór 184.105, 
brylanty 21 szt. – 0,21 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 290 zł

Bransoleta
wzór 184.105, 
brylanty 36 szt. – 0,40 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 8 490 zł
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Kolczyki
wzór 184.102, 

brylanty 18 szt. – 0,18 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 4 290 zł

Zawieszka
wzór 184.102, 

brylanty 9 szt. – 0,09 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 3 490 zł 

Pierścionek
wzór 184.105, 

brylanty 21 szt. – 0,21 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 4 290 zł

Pierścionek
wzór 184.104, 

brylanty 7 szt. – 0,07 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 1 990 zł

Bransoleta
wzór 184.105, 

brylanty 36 szt. – 0,40 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.

Cena od 8 490 zł
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Kolczyki
wzór 184.103, 
diamenty 6 szt. – 0,04 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 184.102, 
brylanty 9 szt. – 0,12 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 184.104, 
brylanty 7 szt. – 0,07 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Bransoleta
wzór 184.104, 
brylanty 12 szt. – 0,13 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł
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Kolczyki
wzór 184.102, 
brylanty 18 szt. – 0,18 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 4 290 zł

Zawieszka
wzór 184.102, 
brylanty 9 szt. – 0,09 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 3 490 zł

Pierścionek
wzór 184.102, 
brylanty 12 szt. – 0,41 ct, 
ceramika, złoto pr. 750.
Cena od 5 290 zł
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Kolczyki
wzór 103.399, brylanty 76 szt. 
– 0,52 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 190 zł

Kolczyki
wzór 103.318, brylanty 106 szt. 
– 0,68 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 690 zł

Pierścionek
wzór 103.318, brylanty 63 szt. 
– 0,51 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 490 zł

Pierścionek
wzór 103.399, brylanty 65 szt. 
– 0,55 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Bransoleta
wzór 103.318, brylanty 156 szt. 
– 2,41 ct, złoto pr. 585.
Cena od 14 990 zł

Bransoleta
wzór 103.399, brylanty 181 szt. 
– 2,32 ct, złoto pr. 585.
Cena od 10 990 zł
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Zawieszka
wzór 103.400, diamenty 95 szt. 
– 0,40 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Kolczyki
wzór 103.400, diamenty 156 szt. 
– 0,66 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Pierścionek
wzór 103.400, diamenty 121 szt. 
– 0,45 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 105.324, diamenty 71 szt. 
– 0,39 ct, złoto pr. 585.
Cena od  2 190 zł

Pierścionek
wzór 105.325, diamenty 83 szt. 
– 0,55 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 590 zł

Pierścionek
wzór 160.227, diamenty 60 szt.  
– 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

CZARNE DIAMENTY
Czarny diament to piękny i nietuzinkowy kamień, w jubiler   
stwie wykorzystywany od niedawna. Naturalnie odnalazł 
swoje miejsce przy białych diamentach, z którymi zjawisko
wo kontrastuje. Biżuteria z czarnymi i białymi diamentami 
jest alternatywą dla klasycznej elegancji białego diamentu.
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Diamenty

Zawieszka
wzór 103.303, diamenty
(princessa, markizy, brylanty)
61 szt. – 0,70 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Kolczyki
wzór 103.303, diamenty
(princessy, markizy, brylanty)
122 szt. – 1,44 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł

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

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

oPRAWA DIAMENTÓW  
INVISIBLE SETTING
Ta nowoczesna technika oprawiania kamieni umożliwia  
precyzyjne umieszczanie odpowiednio szlifowanych diamen
tów bardzo blisko siebie, bez widocznych elementów oprawy. 
W rezultacie jej zastosowania otrzymuje się olśniewający 
efekt jednego dużego kamienia, do tego w bezkonkurencyjnej 
w swojej klasie wyrobu cenie.
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Opis biżuterii na str. 44 i 49.
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Bransoleta
wzór 103.421, brylanty 203 szt. 
– 3,81 ct, złoto pr. 585.
Cena od 23 990 zł

Diamenty

Pierścionek
wzór 103.421, brylanty 7 szt. 
– 0,29 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Zawieszka
wzór 103.421, brylanty 7 szt. 
– 0,31 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 103.421, brylanty 14 szt. 
– 0,61 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł

Kolczyki
wzór 103.421, brylanty 56 szt. 
– 0,79 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 490  zł

Naszyjnik
wzór 103.421, brylanty 189 szt. 
– 3,96 ct, złoto pr. 585.
Cena od 27 990 zł
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Pierścionek
wzór 151.151, brylanty 44 szt. 
– 0,57 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Pierścionek
wzór 151.150, brylanty 34 szt. 
– 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

Zawieszka
wzór 151.151, brylanty 57 szt. 
– 0,95 ct, złoto pr. 585.
Cena od 7 190 zł

Zawieszka
wzór 151.150, brylanty 33 szt. 
– 0,42 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Kolczyki
wzór 151.151, brylanty 94 szt. 
– 1,28 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 490 zł

Kolczyki
wzór 151.150, brylanty 66 szt. 
– 0,37 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł
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* WZoRY DoSTęPNE  
RÓWNIEż  

W WERSJACh  
Z RuBINAMI  

LuB SZMARAGDAMI

Bransoleta
wzór 103.328*, 
brylanty 406 szt. – 1,02 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Pierścionek
wzór 103.328*, 
brylanty 42 szt. – 0,10 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Diamenty

Kolczyki
wzór 103.328*, 
brylanty 84 szt. – 0,21 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 190 zł

Zawieszka
wzór 103.328*, 
brylanty 42 szt. – 0,10 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Pierścionek
wzór 103.380*, 
brylanty 32 szt. – 0,16 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Zawieszka
wzór 103.380*, 
brylanty 22 szt. – 0,10 ct,
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 103.380*, 
brylanty 48 szt. – 0,15 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł
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Pierścionek
wzór 103.424, 
brylanty 100 szt. – 0,35 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Zawieszka
wzór 103.424, 
brylanty 92 szt. – 0,32 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Kolczyki
wzór 103.424, 
brylanty 184 szt. – 0,64 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 7 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.380*, 
brylanty 102 szt. – 0,30 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 115.151, 
brylanty 23 szt. – 0,17 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 090 zł

Pierścionek
wzór 115.152, 
brylanty 32 szt. – 0,31 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł

Zawieszka
wzór 115.151, 
brylanty 14 szt. – 0,16 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Zawieszka
wzór 115.152, 
brylanty 24 szt. – 0,36 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

Kolczyki
wzór 115.151, 
brylanty 36 szt. – 0,21 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Kolczyki
wzór 115.152, 
brylanty 48 szt. – 0,37 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 290 zł
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Pierścionek
wzór 115.121, 
brylanty 46 szt. – 0,28 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Zawieszka
wzór 115.121, 
brylanty 32 szt. – 0,17 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł

Kolczyki
wzór 115.121,
brylanty 62 szt. – 0,33 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 5 390 zł

Naszyjnik
wzór 115.121, 
brylanty 534 szt. – 2,70 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 32 990 zł

Bransoleta
wzór 115.121, 
brylanty 246 szt. – 1,59 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 18 990 zł

51www.apart.pl



Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.414, 
brylanty 402 szt. – 3,00 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 35 990 zł

Kolczyki
wzór 103.414*, 
brylanty 58 szt. – 0,35 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Do kompletu  
zawieszka.

Pierścionek
wzór 103.414*, 
brylanty 15 szt. – 0,18 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Bransoleta
wzór 103.414*, 
brylanty 216 szt. – 1,52 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 14 990 zł

* Wzór dostępny również w wersji z żółtego złota ze szmaragdami.
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Opis biżuterii na str. 52.

Zegarek Edox   
WRC Chronorally 

10302 3 AIN
Cena od 5 270 zł

Prezentacja zegarków Edox na str. 168.



Diamenty

Pierścionek
wzór 103.449, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
szafir, złoto pr. 375.
Cena od 629 zł

Pierścionek
wzór 103.449, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
szmaragd, złoto pr. 375.
Cena od 629 zł

Do kompletu  
kolczyki i zawieszka.

Pierścionek
wzór 103.449, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
rubin, złoto pr. 375.
Cena od 629 zł

Do kompletu  
kolczyki i zawieszka.

Zawieszka
wzór 103.449, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,
szafir, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 103.449, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
szafiry, złoto pr. 375.
Cena od 679 zł

SZAFIRY, RuBINY  
I SZMARAGDY
Trio szlachetnych kamieni w urzekających barwach. 
Zdystansowany niebieski szafir, namiętny czerwony rubin, 
przejmujący zielony szmaragd. Elegancja i wytworność  
wyrażone kolorem. Tradycyjnie w otoczeniu rozświetlają
cych je diamentów, w 9 lub 14karatowym żółtym  
lub białym złocie. 
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Pierścionek
wzór 103.437, 
brylanty 38 szt. – 0,19 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Pierścionek
wzór 103.437, 
brylanty 38 szt. – 0,19 ct, 
rubin, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Do kompletu  
kolczyki i zawieszka.

Pierścionek
wzór 103.437, 
brylanty 38 szt. – 0,19 ct, 
szmaragd, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Do kompletu kolczyki  
i zawieszka.

Zawieszka
wzór 103.437, 
brylanty 46 szt. – 0,22 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Kolczyki
wzór 103.437, 
brylanty 80 szt. – 0,37 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 790 zł
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Kolczyki
wzór 109.287, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór 109.287, 
diament – 0,008 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór 109.184, 
diament – 0,005 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 379 zł

Wzór dostępny  
również w żółtym  
złocie z cytrynem.

Zawieszka
wzór 118.198, 
diamenty 6 szt. – 0,03 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór 109.287, 
diamenty 11 szt. – 0,09 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 109.287, 
diamenty 2 szt. – 0,02 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 519 zł

Diamenty
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Zawieszka
wzór 109.344, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 117.209, 
diamenty 3 szt. – 0,01 ct, 
topaz, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 117.209, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 639 zł

Kolczyki
wzór 109.344, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
topazy, złoto pr. 375.
Cena od 419 zł

Pierścionek
wzór 117.201, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł
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Kolczyki
wzór 109.286, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
cytryny, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.286, 
diament – 0,01 ct, 
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

Pierścionek
wzór 109.286, 
diamenty 2 szt. – 0,02 ct, 
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór 117.202, 
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
cytryn, złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Zawieszka
wzór 109.343,  
diament – 0,005 ct,  
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Diamenty

Kolczyki
wzór 109.343, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
cytryny, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł
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Bransoleta
wzór 109.286, 
diamenty 11 szt. – 0,09 ct, 
cytryny, złoto pr. 375.
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 109.298, 
brylanty 2 szt. – 0,07 ct, 
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 859 zł

Pierścionek
wzór 109.296, 
brylanty 4 szt. – 0,02 ct, 
cytryn, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Zawieszka
wzór 109.363,
diament – 0,004 ct,
cytryn, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.296, brylanty
2 szt. – 0,01 ct, cytryn,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.296,  
brylanty 2 szt. – 0,008 ct, 
cytryny, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł
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 6 WZoRÓW koLCZYkÓW 
      W JEDNYM komplety dyskretnych, 
eleganckich kolczyków. każdy z nich to tak naprawdę  
aż 6 różnych wzorów! Wszystko za sprawą przemyślanej  
konstrukcji – na komplet składają się trzy pary sztyftów  
z cen tralnym kamieniem i diamentowa oprawka. 
Sam topaz do jeansów? A może ametyst otoczony wianusz
kiem diamentów do wieczorowej kreacji?

Diamenty

1 490 zł

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

Kolczyki – komplet
wzór 103.261, diamenty 36 szt.  
– 0,10 ct, topazy, cytryny, kwarce 
dymne, złoto pr. 585. Komplet  
tworzą: sztyfty z białymi topazami,  
sztyfty z cytrynami, sztyfty z kwarcami  
dymnymi, dwa elementy z diamentami  
i dwa zaciski. Elementy kompletu 
umożliwiają samodzielne tworzenie 
sześciu wersji kolczyków.
Cena od 1 490 zł
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Pierścionek
wzór 109.301, brylanty 17 szt. 
– 0,10 ct, złoto pr. 585  
(złoto białe, żółte lub różowe)
Cena od 1 190 zł  
(za 1 pierścionek)

Pierścionek
wzór 105.305, diamenty 26 szt. 
– 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 589 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 105.307, diamenty 104 szt. 
– 0,25 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 429 zł

Pierścionek
wzór 105.308, diamenty 168 szt. 
– 0,35 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 118.121, diamenty 150 szt. 
– 0,42 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł
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Pierścionek
wzór 105.341, diamenty 69 szt. 
– 0,20 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 239 zł

Diamenty

Pierścionek
wzór 105.297, diamenty 28 szt. 
– 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Pierścionek
wzór 105.296, diamenty 49 szt. 
– 0,16 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 049 zł

Pierścionek
wzór 105.294, diamenty 59 szt. 
– 0,15 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 109.323, brylanty 31 szt. 
– 0,21 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

62 Apart  Zima  2012 | 2013



Pierścionek
wzór 103.146, brylanty 7 szt. 
– 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 105.211, diamenty 19 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 959 zł

Pierścionek
wzór 105.170, diamenty 7 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 109.246, diamenty 9 szt. 
– 0,16 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 126.128, brylanty 39 szt. 
– 0,34 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Pierścionek
wzór 109.345, diamenty 9 szt. 
– 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 109.346, diamenty 11 szt. 
– 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 109.293, diamenty 17 szt.  
– 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 869 zł

Pierścionek
wzór 109.295, diamenty 29 szt. 
– 0,15 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 109.322, brylanty 7 szt.  
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 105.293, diamenty 24 szt. 
– 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 629 zł

Zawieszka
wzór 109.293, diamenty 17 szt. 
– 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 539 zł

Kolczyki
wzór 109.293, diamenty 34 szt.  
– 0,16 ct, złoto pr. 375.
Cena od 929 zł

Pierścionek
wzór 117.211, diamenty 13 szt. 
– 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 559 zł
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Kolczyki
wzór 160.219, diamenty 38 szt. 
– 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór 160.219, diamenty 19 szt. 
– 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór 109.319, brylanty 45 szt. 
– 0,30 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 690 zł

Kolczyki
wzór 109.319, brylanty 92 szt. 
– 0,50 ct, złoto pr. 375.
Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 109.319, brylanty 51 szt. 
– 0,34 ct, złoto pr. 375.
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 109.361, brylanty 19 szt. 
– 0,25 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 349 zł

Pierścionek
wzór 109.362, brylanty 23 szt. 
– 0,20 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 139 zł
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Kolczyki
wzór 101.188, diamenty 2 szt. 
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Diamenty

Pierścionek
wzór 117.195, diamenty 6 szt. 
– 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór 151.137, brylanty 12 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 669 zł

Pierścionek
wzór 117.194, diamenty 3 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór 105.346, diamenty 25 szt. 
– 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 689 zł

Pierścionek
wzór 109.281, diamenty 7 szt. 
– 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

Naszyjnik
wzór 117.205, diamenty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 599 zł
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Kolczyki
wzór 109.253, diamenty 2 szt. 
– 0,008 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.253, diament
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór 103.346, diamenty 29 szt. 
– 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 105.298, diamenty 92 szt. 
– 0,20 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 749 zł

Pierścionek
wzór 103.441, diamenty 11 szt. 
– 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 659 zł

Pierścionek
wzór 103.344, diamenty 20 szt. 
– 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 869 zł

Bransoleta
wzór 181.101, diamenty 350 szt. 
– 1,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 590 zł

Pierścionek
wzór 151.148, brylanty 4 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

67www.apart.pl



Kolczyki
wzór 101.126, brylanty 2 szt. 
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 819 zł

Zawieszka
wzór 101.126, brylant
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Pierścionek
wzór 101.182, brylant
– 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 949 zł

Diamenty

Pierścionek
wzór 101.178, brylant
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 859 zł

Pierścionek
wzór 101.186, brylant  
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór 103.425, brylanty 25 szt.  
– 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł
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Zawieszka
wzór 160.173, diamenty 17 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 389 zł

Zawieszka
wzór 160.172, diamenty 6 szt. 
– 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 105.310, diamenty 36 szt. 
– 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 105.311, diamenty 19 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór 101.179, brylanty 3 szt. 
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 859 zł

Pierścionek
wzór 101.180, brylanty 4 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

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

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,17 ct.
Cena od 1 790 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6326,
złoto pr. 585.
Cena od 3 339 zł 

Naszyjnik
wzór AP120-6333,
złoto pr. 585.
Cena od 8 489 zł

Pierścionek
wzór AP120-6329,
złoto pr. 585.
Cena od 1 819 zł

Bransoleta
wzór AP120-6332,
złoto pr. 585.
Cena od 4 429 zł

Zegarek Edox  
Les Vauberts 
91001 37R AIR
Cena od 7 770 zł

Prezentacja zegarków  
Edox na str. 168. 
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Złoto

Kolczyki
wzór AP120-6326,
złoto pr. 585.
Cena od 3 339 zł

Pierścionek
wzór AP120-6329,
złoto pr. 585.
Cena od 1 819 zł

Naszyjnik
wzór AP120-6333,
złoto pr. 585.
Cena od 8 489 zł

Bransoleta
wzór AP120-6332,
złoto pr. 585.
Cena od 4 429 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-345,
złoto pr. 585.
Cena od 10 739 zł

Kolczyki
wzór AP120-6318,
złoto pr. 585.
Cena od 3 629 zł

Pierścionek
wzór AP120-6317,
złoto pr. 585.
Cena od 1 889 zł

Bransoleta
wzór AP06-411,
złoto pr. 585.
Cena od 5 294 zł
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Złoto

Zawieszka
wzór AP120-8213,
złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Naszyjnik
wzór AP120-8207,
złoto pr. 585.
Cena od 914 zł

Kolczyki
wzór AP120-8211,
złoto pr. 585.
Cena od 609 zł

Bransoleta
wzór AP120-8206,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Kolczyki
wzór AP120-8210,
złoto pr. 585.
Cena od 499 zł



75www.apart.pl

Kolczyki
wzór AP120-8191,
złoto pr. 585.
Cena od 729 zł

Kolczyki
wzór AP120-8196,
złoto pr. 585.
Cena od 949 zł

Kolczyki
wzór AP120-8194,
złoto pr. 585.
Cena od 794 zł

Zawieszka
wzór AP120-8214,
złoto pr. 585.
Cena od 314 zł
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Złoto

Zawieszka
wzór AP120-8832,
złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Kolczyki
wzór AP120-8831,
złoto pr. 585.
Cena od 1 264 zł

Kolczyki
wzór AP120-8833,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 379 zł

Kolczyki
wzór AP120-8829,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 149 zł

Zawieszka
wzór AP120-8830,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 524 zł

Zawieszka
wzór AP120-8834,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 629 zł

Bransoleta
wzór AP21-195,
złoto pr. 585.
Cena od 5 229 zł
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Kolczyki
wzór AP120-8831,
złoto pr. 585.
Cena od 1 264 zł

Zawieszka
wzór AP120-8832,
złoto pr. 585.
Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór AP120-8207,
złoto pr. 585.
Cena od 914 zł

Bransoleta
wzór AP120-8206,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł 

Zegarek Edox  
Les Vauberts 
91001 37R AIR
Cena od 7 770 zł

Prezentacja zegarków  
Edox na str. 168.
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Złoto

Zawieszka
wzór AP120-7485,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AP120-7858,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 394 zł

Bransoleta
wzór AP120-7794,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 504 zł

Kolczyki
wzór AP120-7789,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP120-7494,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł



Bransoleta
wzór AP120-7899,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 804 zł
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Zawieszka
wzór AP120-7757,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 139 złZawieszka

wzór AP120-7750,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP120-7780,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 414 zł

Kolczyki
wzór AP120-7827,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór AP120-7860,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP120-7500,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł





Zawieszka
wzór AP120-8837,

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 759 zł

Kolczyki
wzór AP120-8839,

złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 569 zł
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Kolczyki
wzór AP120-8838,
złoto pr. 585.
Cena od 1 014 zł

Kolczyki
wzór AP120-8839,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 569 zł

Zawieszka
wzór AP120-8837,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 759 zł

Zawieszka
wzór AP120-8841,
złoto pr. 585.
Cena od 469 zł

Kolczyki
wzór AP120-8840,
złoto pr. 585.
Cena od 849 zł



PRÓBY ZŁOTA  
750, 585, 375, 333 
Gradacja prób złota to jeden  
z przeja wów bogactwa oferty Apart.  
Pozwala ona zaprezentować wspaniałą 
złotą biżuterię każdemu Klientowi, 
także z uwzględnieniem zasobności 
portfela. Próba 750 (18-karatowe 
złoto) to przede wszystkim luksusowa 
biżu teria z diamentami, w tym marek 
Fope (patrz str. 32), Guy Laroche 
(patrz str. 36) i Jeell (patrz str. 38). 
Próba 585 (14-karatowe złoto) jest 
najczęściej reprezentowaną próbą  
w złotych wyrobach Apart. Próby: 375 
(9-karatowe złoto) dla biżuterii z dia-
mentami i 333 (8-karatowe złoto) dla 
biżuterii bez diamentów są natomiast 
niebywale atrakcyjną propozycją 
powstałą w odpowiedzi na rekordowe 
ceny złota, których świadkami byliśmy 
w tym roku.

Kolczyki
wzór AP120-8836,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 009 zł

Zawieszka
wzór AP120-8835,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 444 zł

Bransoleta
wzór AP06-653,
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 3 364 zł
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Złoto



Naszyjnik
wzór AP120-7909,
złoto pr. 333.
Cena od 889 zł

Bransoleta
wzór AP120-7922,
złoto pr. 333.
Cena od 394 zł

Bransoleta
wzór AP120-7901,
złoto pr. 333.
Cena od 734 zł

Bransoleta
wzór AP120-7904,
złoto pr. 333.
Cena od 1 564 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-414, cyrkonie, złoto pr. 585.

Cena od 6 019 zł

Wzór dostępny także w białym złocie.

Bransoleta
wzór AP06-340, cyrkonie, złoto pr. 585.

Cena od 4 254 zł

Wzór dostępny także w białym złocie.

Bransoleta
wzór AP06-343, cyrkonie, złoto pr. 585.

Cena od 5 169 zł



Naszyjnik
wzór AP07-414,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 6 019 zł

Wzór dostępny także  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór AP06-340,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 4 254 zł

Wzór dostępny także  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór AP06-343,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 5 169 zł
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Kolczyki
wzór AP32-717, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 834 zł

Bransoleta
wzór AP06-342,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 5 339 zł

Naszyjnik
wzór AP07-019,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 7 929 zł

Wzór dostępny także  
w żółtym złocie.

Złoto
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Naszyjnik
wzór AP07-253,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 6 414 zł

Wzór dostępny także  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór AP32-715, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 869 zł

Bransoleta
wzór AP21-093, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 2 499 zł
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MAŁE JEST PIĘKNE!
Wystarczy spojrzeć, by nie mieć wątpliwości. Pełna lekkiego wdzięku złota biżuteria  
dla miłośniczek drobniejszych form – niezależnie od wieku!

Naszyjnik
wzór AP120-7474,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7468,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 444 zł

Naszyjnik
wzór AP120-8220,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7477,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 419 zł
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Złoto

Kolczyki
wzór AP120-7414,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 124 zł

Kolczyki
wzór AP120-7417,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 124 zł

Kolczyki
wzór AP120-7396,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 184 zł

Kolczyki
wzór AP120-7397,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 119 zł
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Kolczyki
wzór AP120-7360,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP120-7339,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP120-7338,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP120-7363,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7473,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7465,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 394 zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP120-7903,
złoto pr. 333.
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór AP120-7514,
złoto pr. 333.
Cena od 289 zł

Bransoleta
wzór AP120-7906,
złoto pr. 333.
Cena od 234 zł

Bransoleta
wzór AP120-7668,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 189 złBransoleta

wzór AP120-7983,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP120-7985,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 209 zł



Zawieszka
wzór AP120-6798, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP120-7107, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-7132, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP120-7134, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP120-7108, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP120-7114, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-7116, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP120-7118, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł
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Złoto

Zawieszka
wzór AP120-7671,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór AP120-7935,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Zawieszka
wzór AP120-7490, perła  
hodowana, złoto pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP120-7484,
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 174 zł

ZŁOTE SERCE
IDEALNE  

NA PREZENT  
DLA UKOCHANEJ  

OSOBY!



Zawieszka
wzór AP120-7492,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł
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Zawieszka
wzór AP120-7493,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP120-7769,
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł



NASZYJNIK
wzór AP07-3533,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 219 zł 

KOLCZYKI
wzór AP46-4213,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

BRANSOLETA
wzór AP120-7450,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 639 zł

PIERŚCIONEK
wzór AP120-6205,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł





Zawieszka
wzór AP120-8101*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP120-8100*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 474 zł

Bransoleta
wzór AP120-7421*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

   MICRO SETTING 
    GładkOść, blaSk,   
  pRECyzja Wyjątkowa technika oprawiania 

kamieni, do niedawna zarezer - 
wowana wyłącznie dla biżuterii z diamentami. W wydaniu srebrnym  
z cyrkoniami wykorzystywana w apart z olśniewającym rezultatem.

CEChy ChaRakTERySTyCzNE:
 niespotykana gładkość powierzchni osadzonych kamieni  

 charakterystyczny, regularny blask  unikatowy design wynikający  
z możliwości, jakie daje oprawa  szlachetność i precyzja.

produkty z oprawą micro setting na kolejnych  
stronach oznaczone są specjalną gwiazdką. 
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Srebro



Zawieszka
wzór AP120-8107*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP120-8106*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP120-8153*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 244 zł

Kolczyki
wzór AP120-8151*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Kolczyki
wzór AP120-8104*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

*MICRO 
SETTING
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Zawieszka
wzór AP120-7432*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP120-8092*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 184 zł

Zawieszka
wzór AP120-7422*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP120-7423*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP120-8091*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP120-7419*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

*MICRO 
SETTING
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Srebro



Bransoleta
wzór AP120-2985*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 444 zł

Bransoleta
wzór AP120-2958*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór AP120-8097*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór AP120-8098*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 154 zł

Zawieszka
wzór AP04-5486*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP46-3924*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 209 zł

*MICRO 
SETTING
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Pierścionek
wzór AP120-6205*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

pOdWójNy pIERśCIONEk
Nowość w kolekcji. bez kompromisu,  
przekorny, choć wzorniczo prosty.  
Wzbudza emocje, co typowe dla roz-
wiązań niestandardowych. dla odważ-
nych i chcących się wyróżnić. bardzo 
wygodny w noszeniu. Ulubiony wzór 
anji Rubik – od kiedy zobaczyła  
go na sesji, nie rozstaje się z nim!

Pierścionek
wzór AP120-6207*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

239zł

*MICRO 
SETTING
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Srebro



Kolczyki 
wzór AP120-8104*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór AP120-6207*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP120-7421*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł
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Zawieszka
wzór AP04-6207,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

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

Kolczyki
wzór AP46-4234,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP121-0343,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł
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Srebro



Naszyjnik
wzór AP07-3459,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Kolczyki
wzór AP46-4052,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł
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Naszyjnik
wzór AP121-0344,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP53-3352,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł
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Srebro



Naszyjnik
wzór AP121-0344, cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP53-3352, cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP120-6205*, cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 239 zł

Zegarek Aztorin 
A041.G163 

Dostępny wkrótce.

Prezentacja zegarków Aztorin na str. 172.



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

Kolczyki
wzór AP120-9589*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 514 zł

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

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

*MICRO 
SETTING
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Srebro



Kolczyki
wzór AP120-3003*,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 314 zł

Zawieszka
wzór AP120-8109*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP120-8111*,
cyrkonie, srebro  
rodowane. 
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP120-2988*,
cyrkonie, spinel  
syntetyczny, srebro  
rodowane.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP120-8108*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 414 zł

*MICRO 
SETTING

ElEGaNCkIE I MOdNE  
pOłĄCzENIE CzERNI z bIElĄ  
W OpRaWIE MICRO SETTING
Na fali trendu czerń-biel stworzyliśmy w technice micro setting 
biżuterię srebrną z powierzchniami czarnych i białych cyrkonii. 
Wzory definiuje harmonia formy wyrażona kontrastem kolorów. 
Wrażenie? Elegancja, unikatowość, niebanalność.

Kolczyki
wzór AP120-8110*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 389 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3533,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP46-4213,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP120-7450*,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 639 zł

*MICRO 
SETTING
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Srebro



Naszyjnik
wzór AP120-7833*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Kolczyki
wzór AP32-3545,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór AP32-3606,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP46-4135,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP35-1990,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

*MICRO 
SETTING
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Naszyjnik
wzór AP120-9775,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 079 zł

Bransoleta
wzór AP120-7039,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór AP120-9784,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł
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Srebro



Naszyjnik
wzór AP1250-9565,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór AP120-9561,
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP46-4287,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP120-9942,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 184 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9944,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 309 zł
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Zawieszka
wzór AP120-2295*, 

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP120-2291*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 314 zł

Pierścionek
wzór AP120-2292*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł
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Srebro



Zawieszka
wzór AP120-2295*, 
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP120-2298*, 
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP120-2283*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP120-2299*,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 314 zł

Kolczyki
wzór AP120-2287*, 
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 314 zł

Pierścionek
wzór AP120-2288*,
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP120-2297*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP120-2292*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP120-2291*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 314 zł

*MICRO 
SETTING
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Srebro

Zawieszka
wzór AP121-0489,  
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-0487,
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP121-0488,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP121-0490,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-0486, 
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP121-0485,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP121-0483,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP121-0482,
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP121-0484,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 139 zł
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Zawieszka
wzór AP121-0493,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP121-0494,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-0497,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP121-0496,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Pierścionek
wzór AP121-0501,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-0500,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-0312,
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP121-0495,
cyrkonie, korund syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Zawieszka
wzór AP121-0492,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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kOlOROWE 
lśNIENIE
przedstawiona biżuteria nie wyczerpuje katalogu  
kolorowych cyrkonii w oprawach micro setting, kolekcja 
bowiem stale się rozwija. aby być na bieżąco z całą ofer-
tą apart, wystarczy regularnie odwiedzać naszą stronę 
internetową. Nowości, promocje i mnóstwo inspiracji,  
a także możliwość wygodnego i bezpiecznego zakupu  
internetowego – wszystko to na www.apart.pl. zapraszamy!

1. 2.

9.

3. 4.

6.

Srebro

7.

8.

5.
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1. Zawieszka
wzór AP120-3033*,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 69 zł

2. Zawieszka
wzór AP120-3020*, cyrkonie, korund  
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 69 zł

3. Zawieszka
wzór AP120-3034*,  
cyrkonie, spinel syntetyczny,  
srebro rodowane. 
Cena od 69 zł

4. Zawieszka
wzór AP120-2986*,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 69 zł

5. Kolczyki
wzór AP120-6055*,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł

6. Pierścionek
wzór AP120-4847*,  
cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

7. Zawieszka
wzór AP04-5576*, cyrkonie, korund  
syntetyczny, srebro rodowane.  
Cena od 109 zł

8. Kolczyki
wzór AP46-3980*, cyrkonie, korund 
syntetyczny, srebro rodowane.  
Cena od 169 zł

9. Pierścionek
wzór AP01-3825*, cyrkonie, korund 
syntetyczny, srebro rodowane.  
Cena od 139 zł

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

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

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

13. Zawieszka
wzór AP120-5807*, cyrkonie, spinel 
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 74 zł

14. Kolczyki
wzór AP120-5804*, cyrkonie, spinel 
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł

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

10. 11. 12.

13.

14.

15.

Pierścionek (fioletowy)
wzór AP01-4175*, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek (biały)
wzór AP01-4092*, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek (czarny)
wzór AP01-4178*, spinel  
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionki 3 szt.
Cena od 387 zł

Pierścionek (niebieski)
wzór AP01-4177*, spinel  
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek (różowy)
wzór AP01-4176*, korund  
syntetyczny, srebro rodowane. 
Cena od 129 zł

Pierścionek (peridot)
wzór AP01-4098*, cyrkonie,  
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł

*MICRO 
SETTING
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP120-7850,
agat, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP120-7849,
agat, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7842,
agat, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP120-7841,
agat, srebro rodowane.
Cena od 269 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-7842,

agat, sznurek,
srebro rodowane.

Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP120-7841,

agat, srebro rodowane.
Cena od 269 zł



Naszyjnik
wzór AP120-8710,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9276,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Bransoleta
wzór AP120-8356,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP120-8711,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-9276,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 379 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-8710,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Srebro
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Bransoleta
wzór AP120-8356,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AP120-8711,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 159 zł



Kolczyki
wzór AP121-0371,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP121-0375,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 629 zł

Bransoleta
wzór AP120-5699,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 419 zł
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Broszka
wzór AP05-520,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Broszko-zawieszka
wzór AP36-119,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP120-4260,
cyrkonie, perła hodowana.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP120-4276,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór AP120-4261,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 274 zł

bROSzka  
z pERłĄ
IdEalNa dO  
zIMOWyCh  

kREaCjI

Broszka
wzór AP05-464,
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł
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Zawieszka
wzór AP04-7359,
perły hodowane, 
srebro oksydowane.
Cena od 539 zł

Pierścionek
wzór AP01-4228,
perły hodowane, 
srebro oksydowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP03-1234,
perły hodowane, 
srebro oksydowane.
Cena od 419 zł
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Zawieszka
wzór AP120-8929,
cyrkonia, srebro 
oksydowane.
Cena od 529 zł

Kolczyki
wzór AP120-8927,
cyrkonie, srebro 
oksydowane.
Cena od  419 zł

Od blisko 5 lat   
rozwijamy arte – kolekcję,  
która uosabia wolność 
artystycznego wyrazu  
w jubilerstwie. Wytwarzana 
jest ręcznie i projektowana 
przy udziale artystów.  
arte jest odważna, niepo-
spolita, fascynująca.  
Obfituje w intrygujące 
kształty i barwy. Ukazuje 
piękno różnorodności  
– od barokowych, niespo-
kojnych form, przez inspi-
rację naturą, po matema-
tyczną zabawę kosmiczną 
geometrią. biżuteria arte 
wyraża indywidualizm  
i siłę charakteru.

Pierścionek
wzór AP120-8928,

cyrkonia, srebro 
oksydowane.

Cena od 409 zł
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Zawieszka
wzór AP120-9267,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 209 zł

Kolczyki
wzór AP120-9272,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP120-9265,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 169 zł
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Zawieszka
wzór AP120-9268,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 379 zł

Zawieszka
wzór AP120-9271,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP120-9270,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP120-9266,
bursztyn, srebro 
oksydowane.
Cena od 189 zł
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Naszyjnik
wzór AP121-0656, cyrkonie, 
kryształy, sznurek, mosiądz.
Cena od 649 zł

kOlEkCja  
kSIężyCOWa
Srebrne lub mosiężne 
detale oraz zawieszki  
w rzemieniowych 
splotach. Tajemnicze, 
przenikliwie ciemne 
bursztyny. bawiące się 
promieniami światła 
lekkie kryształy. Oto 
kolekcja księżycowa. 
biżuteria przynależąca 
do innego, magicznego 
świata.
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Naszyjnik
wzór AP121-0623,
cyrkonie, kryształ,
sznurek, mosiądz.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP121-0622,
cyrkonie, kryształ,
sznurek, mosiądz.
Cena od 229 zł

Mosiądz
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Bransoleta
wzór AP120-7117,
cyrkonie, skóra, mosiądz.
Cena od 229 zł

ROCkOWE bRaNSOlETy
Skórzany pasek i mosiężna klamra – prosta forma, wiele  
możliwości. Utrzymane w rockowej estetyce bransolety, dostępne  
w czterech modnych kolorach, to pierwiastek kontrolowanego 
luzu w każdej stylizacji – niekoniecznie niezobowiązującej!  
zyskają z nimi także nieco bardziej oficjalne kostiumy.  
zachęcamy do eksperymentów.

229zł

Bransoleta
wzór AP120-6951,
cyrkonie, skóra, mosiądz.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP120-6761,
cyrkonie, skóra, mosiądz.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP120-6950,
cyrkonie, skóra, mosiądz.
Cena od 229 zł

133www.apart.pl



Kolczyki
wzór AP121-0874,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 209 zł

Naszyjnik
wzór AP121-0872,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-0873,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 289 zł

Pierścionek
Wzór AP121-0875,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 169 zł
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Zawieszka
wzór AP121-0587,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP121-0588,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 89 zł

Naszyjnik
wzór AP121-0586,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP121-0585,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-0589,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 199 zł
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Kolczyki
wzór AP120-8104*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

Pierścionek
wzór AP120-6207*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta (bez klipsów)
wzór AP35-4350, skóra.

Cena od 59 zł

Klipsy na bransoletę
Cena od 69 zł*Oprawa micro setting.
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1. Klips na bransoletę
wzór AP04-7378,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

2. Klips na bransoletę
wzór AP04-7386,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

3. Klips na bransoletę
wzór AP04-7388,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

STWóRz SWOjĄ WłaSNĄ  
NIEpOWTaRzalNĄ bRaNSOlETę 
Mocna skórzana bransoleta i pełne uroku srebrne zawieszki-klipsy,  
także z cyrkoniami – zgodnie z najnowszym trendem, a wszystko to  
w wyróżniającej beads Collection formule swobodnej personalizacji.  
Wyśmienity efekt uzyskać można także z dwiema bransoletami  
noszonymi naraz!

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

4. Klips na bransoletę
wzór AP04-7379,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

5. Klips na bransoletę
wzór AP04-7384,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

6. Klips na bransoletę
wzór AP04-7391,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

7. Klips na bransoletę
wzór AP04-7390,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

8. Klips na bransoletę
wzór AP04-7385,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

9. Bransoleta (bez klipsów)
wzór AP35-4350, skóra.
Cena od 59 zł

NOWE  
aTRakCyjNE  

CENy
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Beads Collection

Pierścionek Beads
wzór AP120-6713, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki Beads
wzór AP120-6712,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka Beads
wzór AP120-2563, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 64 zł

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

Nowości Beads 
collectioN!
PierścioNki, kolczyki, Beadsy PozłacaNe...
Pamiętając, że siłą beadsów jest różnorodność, dla wybranych  
srebrnych emaliowanych beadsów stworzyliśmy pełne wdzięku  
komplety z pierścionkami i kolczykami. do katalogu wprowadziliśmy 
także urokliwe beadsy pozłacane. ale to nie wszystko! aby rozwijanie 
własnej kolekcji beadsów było łatwiejsze, zaproponowaliśmy nowe,  
promocyjne ceny!
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Naszyjnik Beads
wzór AP07-3853, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek Beads
wzór AP120-6661,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek Beads
wzór AP120-6705, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 139  zł

Kolczyki Beads
wzór AP120-6663,  
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Kolczyki Beads
wzór AP120-6703, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka Beads
wzór AP120-6662,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

Zawieszka Beads
wzór AP120-2551, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 89 zł
Cena promocyjna od 64 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP07-3853, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Beads Collection

Bransoleta Beads
wzór AP35-4100, 
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 883 zł
Cena promocyjna od 733 zł

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

Kolczyki Beads z zawieszkami
Cena od 528 zł
Cena promocyjna od 428 zł

Naszyjnik Beads
wzór AP07-3481,  
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik Beads z zawieszkami 
Cena od 311 zł
Cena promocyjna od 261 zł

Bransoleta Beads
wzór AP120-1296,
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta Beads z zawieszkami 
Cena od 429 zł
Cena promocyjna od 329 zł

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

Bransoleta Beads z zawieszkami 
Cena od 1204 zł
Cena promocyjna od 879 zł

25 zł taNiej  
            wszystkie  

sreBrNe  
zawieszki  

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

Bransoleta Beads  
z zawieszkami z diamentami 
Cena od 14 073 zł

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

Bransoleta Beads z zawieszkami
Cena od 6 740 zł
Cena promocyjna od 5 740 zł

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

Kolczyki Beads z zawieszkami
Cena od 2 455 zł
Cena promocyjna od 2 155 zł

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

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

ceNy zawieszek Beads
ze sreBra od 34 zł*, ze srebra z kryształami:  
od 54 zł*, ze szkłem Murano: od 49 zł*, stopery: od 54 zł 
ze złota z kryształami: od 249 zł*,  
ze szkłem Murano: od 289 zł*, stopery: od 319 zł
z diaMeNtaMi: od 349 zł

*cena promocyjna. szczegóły na www.apart.pl

100 zł taNiej  
             wyBraNe 

złote  
zawieszki  

Beads
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Charmsy

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

1. Zawieszka Charms wzór AP68-144, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 2. Zawieszka Charms  
wzór AP68-115, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł, 3. Zawieszka Charms wzór AP68-593, cyrkonia, srebro rodowane.  

Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 4. Zawieszka Charms wzór AP68-527, emalia, srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 5. Zawieszka Charms 
wzór AP68-121, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 6. Zawieszka Charms wzór AP68-390, emalia, srebro rodowane.  
Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł, 7. Zawieszka Charms wzór AP68-393, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł,  

8. Zawieszka Charms wzór AP68-116, emalia, srebro rodowane. Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-182,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-118,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0931, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-425, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-355,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

charMsy  
w Nowych 

atrakcyjNych 
ceNach!
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Zawieszka Charms
wzór Z-386, cyrkonie, 
złoto pr. 585.
Cena od 469 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-388, złoto pr. 585.
Cena od 879 zł
Cena od 616 zł

Zawieszka Apart 
Charms Club
wzór Z-365, cyrkonie, 
złoto pr. 585.
Cena od 619 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-399, cyrkonie, 
złoto pr. 585.
Cena od 309 zł

Zawieszka charms
wzór 169.117, diamenty 6 szt.  
– 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł

Zawieszka charms
wzór 169.119, diamenty 2 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Zawieszka charms
wzór 105.221, diamenty 22 szt.  
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 779 zł

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

1. Zawieszka Charms wzór Z-398, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 399 zł, 2. Zawieszka charms wzór 101.105, diament – 0,007 ct, złoto pr. 585. Cena od 889 zł, 
3. Zawieszka charms wzór 101.130, diamenty 10 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585. Cena od 419 zł, 4. Zawieszka Charms wzór Z-394, złoto pr. 585. Cena od 919 zł Cena promocyjna od 644 zł,  

5. Zawieszka Charms wzór Z-429, cyrkonia, złoto pr. 585. Cena od 319 zł, 6. Zawieszka charms wzór 105.259, diamenty 18 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. Cena od 799 zł, 
7. Zawieszka charms wzór 105.258, diamenty 26 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. Cena od 649 zł, 8. Zawieszka Charms wzór AP03-0873, złoto pr. 585. Cena od 309 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Fun Fun Collection

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

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

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

Bransoleta
wzór 126.149,  
diament – 0,004 ct,
sznurek, złoto pr. 375.
Cena od 669 zł
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Bransoleta
wzór AP120-1366, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 209 zł

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

Bransoleta
wzór AP120-1365, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Bransoleta
wzór AP120-1645, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP24-0056, cyrkonia, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

delikatna sznurkowa  
biżuteria, utrzymana  
w duchu lekkości i swobody. 
kolekcja Fun Fun to całe 
mnóstwo bransolet, które 
uwodzą różno rodnością  
barw i wzorów, od srebrnych 
po diamentowe. każda  
z nich to szczypta jakże  
pożądanej na co dzień  
wolności, wymyka jąca się  
z gracją konwe nansom  
i dress code’om. Pełen 
zwiewnego uroku dodatek, 
który nie wymaga okazji 
ani pretekstu. Fun Fun  
to doskonała zabawa  
z nieograniczonymi moż-
liwościami zestawiania 
kilku bransolet na jednym 
nadgarstku!

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

Bransoleta
wzór AP120-8383,
cyrkonie, emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP120-6775,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP120-6774,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP120-6770,
kamień jubilerski, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP35-3402,
cyrkonie, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 144 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-425,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł
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Bransoleta
wzór AP120-8261,
emalia, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP120-6782,
cyrkonie, rzemień,
srebro rodowane.
Cena od 194 zł

Bransoleta
wzór AP120-7237,
cyrkonia, emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Wszystkie Dzieci zapraszamy  
do Magicznego królestwa Apart kids, 
pełnego kolorowych gier i zabaw!  
www.kids.apart.pl



*

Bransoleta
wzór AP35-3175,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP46-4012,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP38-0019, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP120-7194,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Bransoleta
wzór AP40-0016, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP120-7193,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP38-0030, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór 107.164, diamenty 4 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP120-7236,
emalia, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 54 zł



Kids Collection

Zawieszka
wzór AP04-6107,
srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP38-0032, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 184 zł

Kolczyki
wzór AP53-2694,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP46-4015,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór K-139, 
złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Zawieszka
wzór AP04-6104,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Zawieszka
wzór AP35-0016, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór 101.185, diamenty 2 szt. 
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór K-191, 
złoto pr. 585.
Cena od 309 zł
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kidsCollectioN
*kidsCollectioN
*

Kolczyki
wzór AP28-0522, 
złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Dla MaMy i Córki
Nic tak nie umacnia więzi, 

jak wspólna przestrzeń, wspólny świat...
W kolekcji kids Collection znajdziecie  

kolczyki dla Was obu!

Kolczyki
wzór 101.176, diamenty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór 161.173, brylanty 2 szt. 
– 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór 161.174, brylanty 2 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylanty 2 szt. – 0,09 ct, 
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór 161.172, brylanty 2 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

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

Kolczyki
wzór 103.358, diamenty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

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

Kolczyki
wzór 107.165, brylanty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł



Bransoleta
wzór EL120-3495,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór EL120-1715,
stal szlachetna.
Cena od 259 zł

Prezentacja zegarków  
Elixa na str. 176.

Stal szlachetna
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Naszyjnik
wzór EL120-5919,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór EL120-5925,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 79 zł

153www.apart.pl



Stal szlachetna

Bransoleta
wzór EL120-6898,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór EL120-6896,
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór EL120-3519,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 139 zł
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Naszyjnik
wzór EL120-6903,
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór EL120-6918,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór EL120-3520,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 264 zł

Prezentacja zegarków Elixa na str. 176.
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Ku przestworzom
Manufaktura Breitling powstała w 1884 roku.  
Jej założyciel – Léon Breitling – od samego po-
czątku postanowił skoncentrować się na pro-
dukcji chronografów i innych przyrządów po-
miarowych. W niedługim czasie firma zyskała 
zasłużone uznanie wśród pionierów awiacji, 
którzy potrzebowali solidnych mierników o do-
skonałych parametrach roboczych. W latach 30. 
Breitling wprowadził na rynek swoje pierwsze 
chronografy pokładowe. Stanowiły one wyposa-
żenie myśliwców walczących w czasie II wojny 
światowej. Po wojnie, wraz z ogromnym oży-
wieniem w transporcie lotniczym, instrumenty 
marki Breitling zagościły w kokpitach najlep-
szych śmigłowców, a wkrótce potem i samolotów 
odrzutowych. W 1952 roku „oficjalny dostawca 
sektora lotniczego” stworzył „instrument naręcz-
ny” zaprojektowany z myślą o pilotach i nawi-
gatorach. Chronograf, któremu nadano nazwę 
„Navitimer”, wyposażony został w okrągły suwak 
logarytmiczny. Przyrząd przystosowano do wy-
konywania obliczeń niezbędnych w nawigacji: 
średniej prędkości lotu, przebytej odległości, zu-
życia paliwa, szybkości wznoszenia lub opadania, 

a także przeliczania mil lądowych na kilometry 
lub mile morskie. Pierwszy Navitimer był oficjal-
nie rekomendowany przez towarzystwo lotnicze  
AOPA, zrzeszające właścicieli samolotów i pi-
lotów z różnych krajów. Jest to największa tego 
typu organizacja na świecie. Navitimer jest do 
dzisiaj jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
modeli marki Breitling, obiektem pożądania 
miłośników lotnictwa. Wersja Navitimera o  na-
zwie Cosmonaute, z tarczą 24-godzinną, towa-
rzyszyła Scottowi Carpenterowi podczas jego po-
dróży w kosmos na pokładzie kapsuły Aurora 7  
(1962 r.). Navitimer był zatem pierwszym na 
świecie zegarkiem naręcznym, który znalazł się 
na orbicie okołoziemskiej. Produkcja Navitimera 
odbywa się nieprzerwanie od 1952 roku, co czy-
ni go najstarszym chronografem w tej kategorii. 
Teraz, kiedy manufaktura stworzyła swój własny 

kaliber, Navitimer otwiera nowy rozdział w histo-
rii marki, obfitującej we wspaniałe osiągnięcia 
i ekscytujące momenty.

Pierwszy chronograf
Pierwszy zegarek naręczny z chronografem 
miał swoją premierę w 1915 roku i sygnowany 
był właśnie logo Breitling. Jego twórca, Gaston 
Breitling, syn założyciela firmy, opracował też 
przycisk do obsługi poszczególnych funkcji 
chronografu (start, stop i reset), funkcjonu - 
jący niezależnie od koronki. Pomysł okazał 
się genialny. W 1923 roku Gaston udoskonalił 
swój wynalazek, rozdzielając funkcję start/stop,  
obsługiwaną przez przycisk umieszczony na 
godzinie drugiej, od funkcji reset, aktywowanej 
za pomocą koronki. Ta opatentowana innowacja 
umożliwiła sumowanie kolejnych pomiarów bez 

potrzeby zerowania wskazówek chronografu.  
Za współczesny wizerunek chronografu odpo-
wiada natomiast Willy Breitling, przedstawiciel 
trzeciego pokolenia założycieli firmy. W 1934 roku  
dodał on drugi przycisk, służący wyłącznie 
do obsługi funkcji reset. W roku 1969 firma  
Breitling podjęła największe zegarmistrzowskie 
wyzwanie wszech czasów, opracowując model 
Chrono-Matic Caliber 11 – pierwszy chronograf 
z naciągiem automatycznym. Kolejne lata coraz 
bardziej zbliżały markę do może najważniejsze-
go w jej historii przełomu.

Breitling, tworząc „instrumenty dla profesjonalistów”,  
stawia na absolutną precyzję, niezawodność i funkcjonalność.  

O sięgających przestworzy ambicjach Breitlinga dobitnie świadczy to,  
że w 2009 roku dołączył do elitarnego grona manufaktur  

mogących poszczycić się kalibrami własnej produkcji.

Poznaj z nami

„Navitimer był zatem pierwszym na świecie  
zegarkiem naręcznym, który znalazł się  

na orbicie okołoziemskiej.

Navitimer 01,  
pierwszy Navitimer  

napędzany własnym  
manufakturowym 

kalibrem Breitling. 
Cena od 27 510 zł 
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Caliber 01 – pierwszy własny kaliber
Przełom nastąpił w roku 2009 – wtedy bowiem 
Breitling dołączył do ekskluzywnego grona tych 
wytwórców zegarków, którzy mogą poszczycić 
się własnym mechanizmem chronografu. Jego 
opracowanie było logicznym punktem zwrotnym 
dla producenta od dawna uznawanego za specja-
listę w tej dziedzinie. Caliber 01 – innowacyjny 
napęd zaprojektowany od podstaw i wyproduko-
wany we własnych pracowniach Breitling, po raz 
pierwszy wykorzystano w nowej, ekskluzywnej 
wersji modelu Chronomat. Zegarek otrzymał na-
zwę „Chronomat 01”. Obecnie Breitling prezen-
tuje nowe wcielenie czasomierza uznawanego za 
ikonę zegarmistrzostwa. Kultowy Navitimer, bo 
o nim tu mowa, wyraźnie wskazuje na zamiło-

wanie marki do aeronautyki. Do linii Navitimer 
w  tym roku dołączył kolejny wspaniały czaso - 
mierz – limitowany do 1962 egzemplarzy,  
w nawiązaniu do wyczynu Carpentera z tego 
roku, model Cosmonaute.

Superocean
Breitling nie poprzestaje na dominacji w prze-
stworzach, podejmując wyzwania także na 
przeciwnym biegunie eksploracji przestrzeni 
i przekraczania granic – pod wodą. Kierunek ten 
zaowocował wybitnymi zegarkami dla nurków 
z  linii Superocean. Herbert Nitsch, nurek oraz 
– a jakże – pilot, nosi na nadgarstku właśnie je-
den z modeli Superocean. Zegarek ten, certyfi-
kowany chronometr wodoszczelny do 2000 m, 
towarzyszył mu podczas rekordowego freedivin-
gowego zejścia na głębokość 200 metrów, towa-
rzyszyć też będzie podczas bicia kolejnego rekordu  

„W roku 1969 firma Breitling podjęła największe  
zegarmistrzowskie wyzwanie wszech czasów,  
opracowując model Chrono-Matic Caliber 11  
– pierwszy chronograf z naciągiem automatycznym.

– osiągnięcia głębokości, bagatela, 1000 stóp 
(305 m). Herbert Nitsch nie ma wątpliwości, że 
Superocean to niezawodny partner w tego typu 
ekstremalnych przedsięwzięciach.

Breitling
Manufaktura Breitlinga nie ustaje w pogoni za 
doskonałością, jakże związaną z awiacją i się-
ganiem po niemożliwe. Niezmiennie pozostaje 
w czołówce zegarmistrzowskiej innowacyjności.  
Inwestowanie w najnowsze technologie, udo-
skonalanie metod produkcji – wszystko to spra-
wia, że Breitling może pochwalić się perfekcyj-
ną wręcz jakością swych czasomierzy. Warto 
wspomnieć, że zegarki Breitling wytwarzane są 
w 100% w Szwajcarii oraz, co jest absolutnym 
ewenementem, wszystkie mechanizmy manu-
faktury certyfikowane są przez COSC – jest to 
gwarancja niezrównanej precyzji wskazań, obej-
mująca ogółem zaledwie 3% spośród szwajcar-
skich zegarków.

 Superocean 42. 
 Cena od 10 540 zł

Caliber 01

John Travolta, ambasador Breitlinga. 
Światowej sławy aktor, a także zapalony 

pilot i właściciel kilku samolotów,  
w tym Boeinga 707.
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2. Superocean Chronograph II
A1334102/BA84/200S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 13, 42-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 20 790 zł

3. Superocean Heritage 
Chronograph
A1332016/C758/144A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 13, 42-godzinna re-
zerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa,  
wodoszczelność do 200 m. Cena od 20 410 zł

4. Superocean Heritage 42
A1732124/BA61/151A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 17, 40-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 15 150 zł

5. Chronomat 44
AB011012/B967/375A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 01, 40-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 500 m. Cena od 32 330 zł

6. Galactic 32
A71356L2/BA10/367A, zegarek damski, 
koperta stalowa o średnicy 32 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Breitling 71 SuperQuartz, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 14 010 zł

1. Navitimer Cosmonaute 
Limited Edition
AB021012/BB59/435X
Nowy Navitimer Cosmonaute wyposażony został w manufakturowy 
mechanizm Breitling Caliber 02. Model wyróżnia tarcza z podziałką 
24-godzinną i ręczny naciąg – dwa elementy nawiązujące bezpośred-
nio do pierwowzoru, który towarzyszył Scottowi Carpenterowi 
w locie na orbitę. Mechanizm opracowany został przez konstruktorów 
i zegarmistrzów Breitling na bazie kalibru 01, uznawanego za chrono-
graf numer jeden na świecie. Wyposażono go we wszystkie najlepsze 
atrybuty poprzednika, w tym koło kolumnowe o specjalnej konstrukcji. 
Czasomierz cechuje absolutna niezawodność, nadzwyczajna sprawność, 
funkcjonalność, bezkompromisowa wytrzymałość i perfekcyjna dokładność 
chodu potwierdzona certyfikatem Szwajcarskiego Instytutu ds. Testowania 
Chronometrów (COSC). Jubileuszowy model Navitimer Cosmonaute 
powstał w limitowanej edycji liczącej 1962 egzemplarze. 
Cena od 30 090 zł

2 3 4

5 6



12. Transocean  
Chronograph unitime
RB0510U0/A733/755P
W roku 1958 Breitling w genialny sposób odpowiedział na oczekiwania  
miłośników lotów międzykontynentalnych. Dziś Breitling oferuje nową  
kolekcję, odzwierciedlającą ducha tamtych czasów: Transocean.  
Współczesne linie i ponadczasowa, wyrafinowana estetyka sprawiają,  
że zegarki te są udanym połączeniem elegancji i prostoty stylu.  
Zegarek Transocean Unitime wyposażono w dokładny i niezawodny 
automatyczny Kaliber 05, opracowany samodzielnie przez manufakturę  
Breitling. Transocean Unitime ze szczególną dbałością o najmniejsze 
detale i intuicyjnie prostą obsługą wszystkich wskazań jest klasą sam 
w sobie. Uosabia doskonałe rzemiosło i techniczną perfekcję.  
To luksus i prestiż dla każdego miłośnika dalekich podróży.
Cena od 117 830 zł
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7. Colt Chronograph II
A7338710/BB49/134S, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Breitling 73 SuperQuartz, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 300 m. Cena od 13 040 zł

8. Colt 44
A7438710/G743/157A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarco-
wy, kaliber Breitling 74 SuperQuartz, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 500 m. 
Cena od 11 280 zł

9. Montbrillant 01
AB013012/G709/425X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 01, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekund-
nik, suwak logarytmiczny, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 25 790 zł

10.  Transocean
A1036012/G721/151A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber Breitling 10, 42-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 19 970 zł 

11. Transocean  
Chronograph Unitime
AB0510U4/BB62/152A, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 05, 70-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, funkcja 
GMT, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, bran-
soleta stalowa, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 42 490 zł 

7 9
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1. Patrimony Contemporaine 
Automatique
X43P4704  
Niezwykle rzadko zdarza się, by forma tak idealnie harmonizowała z materiałem.  
Manufaktura Vacheron Constantin, zestawiając wyrafinowaną elegancję linii 
Patrimony Contemporaine ze szlachetnością czystej platyny, zaprezentowała 
kolejne doskonałe wcielenie swojego zegarmistrzowskiego artyzmu.  
Perfekcyjna oprawa kryje w sobie prawdziwy klejnot – jedyny i wyjątkowy, legen-
darny kaliber 1120, ultracienki napęd z naciągiem automatycznym, zaprojektowany  
i wykonany w całości przez Vacheron Constantin. Kaliber 1120 uzyskał prawo 
noszenia Hallmark of Geneva, czyli prestiżowej pieczęci genewskiej. Ten klasyczny 
zegarek Haute Horlogerie dostępny jest teraz w kopercie o średnicy 42 mm.  
Limitowana edycja tego unikatowego czasomierza liczy zaledwie 150 egzemplarzy. 
Cena od 205 780 zł

1

2. Patrimony Contemporaine 
Automatique 
X85G8413, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber 2450SC, 40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 104 610 zł

3. Overseas Date 
X47M2143, zegarek męski, koperta stalowo- 
-tytanowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber VC 1226, 40-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 150 m. Cena od 46 920 zł

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

5. Malte Lady 
X81R4713, zegarek damski, koperta z 18K 
różowego złota o wymiarach 36,5 x 28 mm, 
zdobiona diamentami, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 1400, 40-godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 85 240 zł

6. Malte Small Seconds
X82R5619, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o wymiarach 47,6 x 36,7 mm, mecha-
nizm nakręcany ręcznie, kaliber 4400, 65-godzin-
na rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 97 290 zł. Dostępny wkrótce.

2 3 4
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1. Langematik Perpetual
310.032
Podczas prac nad zegarkiem, inżynierowie A. Lange & Söhne 
wykroczyli poza tradycyjną implementację wiecznego kalendarza 
jako złożonej komplikacji. Poszli o krok dalej – po skrupulatnym  
przemyśleniu wszystkich funkcji, stworzyli doskonały czasomierz, 
uwzględniający każdy szczegół idei wieczności. Pozycje tarcz kalendarza 
mogą być ustawiane razem lub osobno, przy pomocy jednego przyci-
sku. Właściwość ta czyni synchronizację prostą nie tylko wtedy, gdy 
zegarek nie był noszony przez dłuższy czas, ale także gdy pominięty 
zostanie 29 luty 2100. W takim wypadku „zwykły” wieczny kalendarz, 
bez możliwości osobnej korekty wskazań, wymaga interwencji  
zegarmistrza. Langematik Perpetual natomiast można skorygować  
w prosty sposób. Czyni to zegarek naprawdę przeznaczonym,  
by trwać. Jest arcydziełem, które zachwyci wiele przyszłych pokoleń. 
Langematik Perpetual to pierwszy automatyczny zegarek naręczny  
w historii mechanicznego pomiaru czasu z opcją wiecznego kalenda-
rza, dużego datownika i opatentowanego mechanizmu Zero-Reset, 
który pozwala ustawiać tarcze kalendarza oraz faz Księżyca razem  
lub osobno, przy pomocy jednego przycisku.
Cena od 218 310 zł

1

2. Saxonia Thin 
211.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L093.1, 72-godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 87 390 zł. Dostępny wkrótce.

3. Grand Saxonia Automatik 
307.029, zegarek męski, koperta z 18K 
białego złota o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber L921.2, 46-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 78 800 zł

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

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

6. Lange 1  
101.021, zegarek męski, koperta z 18K 
żółtego złota o średnicy 38,5 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber L901.0, 72-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 92 580 zł
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1. Master Ultra Thin 
Reservé De Marche 
1378420
Master Ultra Thin Réserve de Marche z kopertą o średnicy mierzącej 
39 mm jest niezwykle udaną interpretacją horologicznej filozofii, której 
istotą jest unikanie wszelkich wyszukanych ozdobników. Pracujący 
w zegarku Caliber J-LC 938 z naciągiem automatycznym posiada wszelkie 
atrybuty napędu o najwyższych osiągach, częstotliwość pracy 4 Hz  
i 43-godzinną rezerwę chodu. Projektantom udało się skonstruować zegarek, 
którego wysokość wynosi zaledwie 9,85 mm i doskonale wpisuje się w aktualnie 
obowiązujące trendy. Stalowa koperta idealnie prezentuje się z tarczą w kolorze 
delikatnej szarości. Przemyślana kompozycja tarczy zapewnia doskonałą 
czytelność wskazań niezwykle użytecznych na co dzień funkcji. Każdemu wska-
zaniu przypisano określoną przestrzeń, by zapewnić łatwy odczyt, nie powodując 
przy tym chaosu. Czegóż więcej oczekiwać od zegarka, który niezawodnie będzie 
służyć swojemu właścicielowi przez całe dekady?
Cena od 33 150 zł

1

2. Master Geographic 
1428421, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber J-LC 939A, 43-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 39 390 zł

3. Master Control 
1542520, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber J-LC 899, 43-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 57 260 zł

4. Grande Reverso 1931 
2783520, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o wymiarach 46 x 27,5 mm, mechanizm  
nakręcany ręcznie, kaliber J-LC 822, 45-godzinna  
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 61 990 zł. Dostępny wkrótce.

5. Randez-Vous Night & Date
3462521, zegarek damski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 29 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 967A, 
42-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 77 490 zł

6. Randez-Vous Date 
3478421, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, zdobiona brylantami, mecha-
nizm kwarcowy, kaliber J-LC 688, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 36 160 zł
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1. Pilot’s Watch Worldtimer
IW326201 
Kolejny zegarek IWC w elicie klasycznych czasomierzy dla pilotów  
– nowy Pilot’s Watch Worldtimer – wskazuje czas lokalny na centralnej 
tarczy, na jej obwodzie zaprojektowano natomiast wskazania stref czaso-
wych. Dysk podzielono na dwie sekcje pozwalające z łatwością odróżnić 
dzień od nocy. Dzięki temu rozwiązaniu, czas we wszystkich 24 strefach, 
w tym także UTC, odczytuje się w przysłowiowym mgnieniu oka.  
Białe cyfry i indeksy umieszczone na matowoczarnym tle oraz wskazówki 
wypełnione całkowicie masą luminescencyjną gwarantują znakomitą 
czytelność. Nowością jest potrójny datownik z pionowym układem dat, 
który wyraźnie nawiązuje do wysokościomierza w kokpicie samolotu. 
Kopertę ze stali szlachetnej cechuje wodoszczelność do 6 barów, a jej 
średnica wynosi teraz aż 45 milimetrów, co dodatkowo zwiększyło  
czytelność tarczy. Zegarek Pilot's Watch Worldtimer utrzymuje na nad-
garstku czarny pasek ze skóry aligatora z zapięciem motylkowym.
Cena od 39 010 zł. Dostępny wkrótce.

2 3 4
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2. Portofino Handwound 
IW510107, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 45 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 59210, 192-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 81 980 zł. Dostępny wkrótce.

3. Portofino Chronograph 
Laureus Limited Edition 
IW391019, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe anty refleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 25 560 zł. Dostępny wkrótce.

4. Portuguese Chronograph 
IW371445, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40,9 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber 79350, 44-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 33 280 zł

5. Pilot's Watch 
Top Gun Miramar 
IW388002, zegarek męski, koperta ceramiczno-
-tytanowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber 89365, 68-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek parciany, wodoszczelność 
do 60 m. Cena od 51 130 zł. Dostępny wkrótce. 

6. Pilot’s Watch Chronograph
IW377704, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 79320, 44-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 60 m. 
Cena od 29 310 zł
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1. Pilot Doublematic
03.2400.4046/21.C721 
Prostota obsługi Pilot Doublematic z pewnością zjedna zegarkowi wielu 
miłośników podróży. Zegarek będzie wiernym towarzyszem zarówno 
na co dzień, jak i w dalekich eskapadach. Mechanizm z naciągiem 
automatycznym El Primero 4046 zamknięty został w kopercie o średnicy 
45 mm z satynowanej i polerowanej stali. Dekiel ze szkła szafirowego 
odsłania końce szkieletowego wahnika. Mechanizm tego zegarka, złożony 
z 439 elementów, pracuje z częstotliwością 36000 wahnięć na godzinę 
i zapewnia aż 50-godzinną rezerwę chodu. 30-minutowy licznik chronografu 
umieszczono na godzinie 3, a tuż nad nim znajduje się duży datownik,  
co dopełnia doskonałej czytelności wskazań tego wyrafinowanego czasomierza. 
Cena od 42 620 zł. Dostępny wkrótce.

1

2. Chronomaster  Open 1969 
03.2040.4061/69.C496, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber El Primero 4061, 50-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy 
chodu, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 29 270 zł

3. Chronomaster Open 
Grande Date Moon & Sunphase 
03.2160.4047/21.C714, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber El Primero 4047, 50-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
faz Księżyca i Słońca, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 39 180 zł

4. Lady Ultra Thin Moonphase 
18.2310.692/02.C709, zegarek damski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 33 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber Elite 692, 50-godzinna 
rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 35 740 zł

5. El Primero Stratos Flyback  
03.2060.405/21.M2060, zegarek męski, koperta 
stalowa-ceramiczna o średnicy 45,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 405B, 50-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, funk-
cja Flyback, szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m. Cena od 29 700 zł

6. Espada 
03.2170.4650/21.M2170, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber El Primero 4650B, 50-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 21 520 zł
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1. Ocean Lady Moon Phase
400/UQMP36WC.MKD02/D3.1 
Ekskluzywny, wyrafinowany model Ocean Lady Moon Phase, z kopertą mierzącą  
36 mm, kunsztownie wyrzeźbioną w białym złocie. Pierścień zegarka inkrustowa-
no 57 brylantami. Delikatnie powiększona koperta subtelnie akcentuje sportową 
stylistykę czasomierza, zapewniając jednocześnie czytelniejszą prezentację detali 
tarczy. Intrygujące wskazanie fazy Księżyca nadaje całości wyraźnie kobiecego 
charakteru i podkreśla misterność wykonania tarczy wysadzanej 195 skrzącymi się 
brylantami. Wygląd cyferblatu idealnie wpisuje się w konwencję będącą sygnaturą 
marki Harry Winston. Elegancka masa perłowa przydaje tarczy promienności  
i szlachetnego wyrazu.
Cena od 225 580 zł 

2. Ocean Sport 
411/LQ36ZC.AD, zegarek damski, koperta 
z Zalium o średnicy 36 mm, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
MVT-ETA255441-01/H3, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 58 330 zł

3. Midnight 
450/LQ32RL.W1/D3.1, zegarek damski, 
koperta z 18K różowego złota o średnicy 
32 mm, zdobiona brylantami, mechanizm 
kwarcowy, kaliber MVT-ETA255441-02/H3, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek  
satynowy, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 78 780 zł

4. Midnight Big Date 
450/MABD42WL.K, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 42 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber MVT-FP2653G.4, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 133 020 zł

5. Premier 
200/MATZ41WL.W, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber HW 1013, 
funkcja GMT, wskaźnik dnia i nocy, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 171 340 zł

6. Ocean 
400/MATZ44WL.K1, zegarek męski, koperta 
z 18K białego złota o średnicy 44 mm, me-
chanizm automatyczny, kaliber HW 1001, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 233 120 zł
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1. Pacific
CH 2883 BR
Po prawie 20 latach od premiery, na scenę weszła nowa genera-
cja czasomierzy Chronoswiss Pacific. Swój nowy image zegarki 
zawdzięczają nowoczesnej formie perfekcyjnie wykonanej stalowej 
koperty, zwracającym uwagę wskazówkom oraz intrygującej sylwetce 
nakładanych indeksów. Mimo nowego wcielenia, Pacific zachował 
typowe znamiona marki – chronione patentem, przykręcane moco-
wanie paska czy nowocześnie zinterpretowaną słynną owalną koronkę. 
Satynowana powierzchnia efektownie kontrastuje z nieskazitelnym 
połyskiem polerowanego pierścienia, w pełni ukazując perfekcję wyko-
nania koperty. Nowa sportowo-elegancka kolekcja Pacific stanowi swoistą 
interpretację tradycji we współczesnym wydaniu, doskonale sprawdzi się 
w sytuacjach oficjalnych, jak i na co dzień.
Cena od 12 700 zł 

2. Perpetual Calendar 
CH 1721 R, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Enicar 165, 
40-godzinna rezerwa chodu, wieczny kalendarz, 
wskaźnik faz Księżyca, sekundnik, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 116 100 zł

3. Lunar 
CH 9323, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygo-
dnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 24 100 zł

4. Sirius 
CH 1023 BL, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany ręcz-
nie, kaliber C.111, 46-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 16 400 zł

5. Pacific Chronograph 
CH 7583 B BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 7750, 48-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 19 110 zł

6. Pacific 
CH 2883 B BK, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2892-A2, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 13 950 zł
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1

2. Linea 
M0A10070, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 705, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 8 440 zł

3. Hampton 
M0A10023, zegarek damski, koperta 
stalowa o wymiarach 40 x 27 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA F03.111, datownik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodo-
szczelność do 50 m. Cena od 15 930 zł

4. Hampton 
M0A10027, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 45 x 32,3 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2895, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 11 620 zł

5. Classima 
M0A08592, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber ETA 2824-2, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 7 960 zł

6. Capeland 
M0A10001, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, telemetr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 10 940 zł

2 3 4
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1. Capeland
M0A10068 
Capeland to czasomierz o niebywałych możliwościach, 
wyposażony w tachometr i odległościomierz. Dwutonowa 
tarcza nawiązuje do estetyki lat pięćdziesiątych. Kopertę 
ozdobiono polerowanymi i satynowanymi powierzchnia-
mi. Sercem zegarka jest mechanizm chronografu z nacią-
giem automatycznym. Subtelna, niewymuszona elegancja 
i sportowy charakter podkreślone zostały za pomocą 
prostych cyfr oraz funkcji sekundnika i odległościomierza. 
Pasek z cielęcej skóry utrzymany w podobnej stylistyce 
wykończono jasnymi przeszyciami, które idealnie harmo-
nizują z modną kolorystyką tarczy. Ponadto Capeland jest 
wodoszczelny do 50 metrów. Zegarek Capeland zapewnia 
duży komfort noszenia, idealnie okalając nadgarstek.  
Baume & Mercier umiejętnie skorzystał ze swojego 
bogatego doświadczenia, by stworzyć idealną harmonię 
między doskonałym designem i maksymalną wygodą.
Cena od 26 480 zł 
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2. Grand Ocean 
01113 357RN NIR, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 45 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Edox 011/
Valjoux 7750, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 12 290 zł

3. Grand Ocean
10022 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5040.B, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 250 m. 
Cena od 7 320 zł

4. Grand Ocean 
10023 357B BUIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm kwarco-
wy, kaliber Ronda 5040.B, chronograf, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 6 950 zł

5. Class 1 
10017 3 NIN2, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 3 990 zł

6. Class 1 
10020 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 4 830 zł

1. Grand Ocean Chronolady
10410 3 AIN, zegarek damski, koperta stalowa o średnicy 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, kaliber Ronda 5040.B, chronograf,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek  
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 6 210 zł
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7. Class 1
93005 37R NIR, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 2893, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 9 750 zł

8. WRC Classic
10407 3A AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 5 500 zł. Edycja limitowana.

9. WRC Classic 
10101 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 3 680 zł

10. WRC 
10302 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, tachometr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 5 270 zł

11. Les Vauberts 
34006 3N NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 590 zł

12. Les Vauberts 
10409 3N NBN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 290 zł

13. Les Vauberts 
10408 3A ABN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 2 660 zł

14. Les Vauberts 
70172 37JG GID, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 400 zł

15. Les Vauberts 
85014 37R GIR, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 4 150 zł
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1. 1931
78228AS11.BDC53, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, kaliber  
ETA 7750 Valjoux, chronograf, datownik, sekundnik,  
wskaźnik dnia tygodnia, tachometr, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 6 800 zł

2. Excellence 
50232AA01.BDC29, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, kaliber ETA Peseux 
7001 ER 1001, mechanizm nakręcany ręcznie, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 900 zł

3. Excellence 
80231AA01.BDC51, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 7751, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 9 900 zł

4. Heritage 
69257AA21.BDC21, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 2 500 zł

5. Heritage 
69101AB21.BMA21, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber ETA 2824, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 3 400 zł

6. Romance 
11810AA01.BMA24, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, kaliber Ronda 705, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalo-
wa, wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 950 zł
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1. Cerruti 1881
CRC003F224G, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 52 x 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 1 660 zł

2. Cerruti 1881
CRA053A212D, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 860 zł

3. Cerruti 1881
CRA046H243K, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 1 090 zł

4. Cerruti 1881
CRA045A222B, zegarek męski, koperta stalo - 
wa o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 740 zł

5. Cerruti 1881
CRA016E224G, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 48 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 1 390 zł

6. Cerruti 1881
CRP002A222A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 25 mm, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek satynowy, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 810 zł
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2. Sport Chrono Limited 
A037.G138-K1, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 45 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta tytanowa, wodoszczelność do 100 m. 
W komplecie limitowane etui oraz dodatkowy 
pasek kauczukowy. Cena od 1 320 zł

3. Sport 
A032.G151, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

4. Sport 
A032.G113, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta  
stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł 

5. Sport
A032.G112, zegarek męski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe anty refleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 060 zł

1

1. Sport 
Chrono Limited
A037.G139-K1, zegarek męski, koperta tytanowa o średnicy 45 mm,  
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, tachometr,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, wodoszczelność do 100 m.
W komplecie limitowane etui oraz dodatkowy pasek kauczukowy.
Cena od 1 260 zł 
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6. Sport 
A037.G152, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 960 zł

7. Sport Diver Limited 
A038.G142-K1, zegarek męski, koperta  
tytanowa o średnicy 45 mm, mechanizm  
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło sza-
firowe antyrefleksyjne, bransoleta tytanowa, 
wodoszczelność do 200 m. W komplecie  
limitowane etui oraz dodatkowy pasek  
kauczukowy. Cena od 1 090 zł

8. Sport 
A037.G155, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 960 zł

9. Sport 
A038.G158, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 790 zł

10. Sport 
A038.G161, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 790 zł

11. Sport 
A038.G160, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 200 m. Cena od 790 zł

12. Casual 
A039.G144, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,5 mm, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 820 zł

13. Casual
A039.G146, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 720 zł
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1. UEFA Champions League
U-29C, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, funkcja stop z pomiarem 
międzyczasu, sygnał dźwiękowy na początku meczu, po 15,  
30 i 45 minutach gry, pomiar czasu doliczonego, dogrywki  
z sygnałem dźwiękowym, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 980 zł 

Jacques Lemans UEFA Champions League
Zegarki sygnowane logo UEFA Champions League wyposażone 
zostały w przyciągające uwagę detale: logotyp UEFA oraz motyw 
piłki „Starball”. W czasomierzach zastosowano utwar dzane szkło 
Crystex oraz litą stal szlachetną. Jedyny w swoim rodzaju mecha-
nizm kwarcowy „Soccer”, pozwalający kontrolować czas meczu 
wraz z czasem doliczonym, zachwyci każdego zagorzałego kibica.

2. UEFA Champions League 
U-32I, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, wskaźnik 
24-godzinny, szkło mineralne utwardzane, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 780 zł

3. Sports 
1-1675C, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło mineralne  
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 730 zł

4. Sports
1-1672A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 980 zł

5. Sports 
1-1676A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło mineralne  
utwardzane, bransoleta stalowa,  
wodoszczelność do 100 m. Cena od 880 zł 

6. Sports
1-1696A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 46 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
wskaźnik 24-godzinny, szkło mineralne  
utwardzane, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m. Cena od 780 zł

All names, logos and trophies of UEFA are the property,  
registered trademarks and/or logos of UEFA and are used herein  

with the permission of UEFA. No reproduction is allowed without  
the prior written approval of UEFA. © UEFA 1993 All rights reserved.1
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7. Sports
1-1756A, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, dodatkowy 
pasek parciany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 990 zł

8. Sports
1-1758B, zegarek damski, koperta  
stalowa o średnicy 35 mm, mechanizm  
kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

9. Sports 
1-1709F, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

10. Sports 
1-1709L, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

11. Sports 
1-1709B, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 490 zł

12. La Passion
1-1684C, zegarek damski, koperta sta-
lowa w kolorze złota o średnicy 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, tarcza zdobiona 
cyrkoniami, szkło mineralne utwardza-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 630 zł

13. La Passion
1-1684A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, mechanizm 
kwarcowy, tarcza zdobiona cyrkoniami, 
szkło mineralne utwardzane, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 490 zł

14. La Passion
1-1617W, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 39 mm, zdobiona 
kamieniami Swarovskiego, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 730 zł

15. La Passion
1-1617K, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 39 mm, zdobiona 
kamieniami Swarovskiego, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne utwardzane, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 730 zł
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1. Elixa
E062-L191, zegarek damski, koperta stalowa o średnicy 38 mm, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 24-godzinny, szkło szafirowe, 
bransoleta ze stali i ceramiki, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 870 zł

1

2. Elixa
E059-L178, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 28 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 310 zł

3. Elixa
E059-L181, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 28 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 410 zł

4. Elixa
E059-L179, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 28 mm, zdobiona cyrkoniami,  
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne,  
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 310 zł

5. Elixa
E062-L189, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
24-godzinny, szkło szafirowe, bransoleta ze stali  
i ceramiki w kolorze złota, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 920 zł

6. Elixa
E062-L190, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 24-godzinny, 
szkło szafirowe, bransoleta ze stali i ceramiki, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 870 zł
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7. Elixa
E064-L200, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

8. Elixa
E064-L199, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

9. Elixa
E064-L203, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

10. Elixa
E064-L205, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

11. Elixa
E064-L202, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

12. Elixa
E064-L204, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 640 zł

13. Elixa
E063-L195, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 380 zł

14. Elixa
E063-L192, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 380 zł

15. Elixa
E063-L193, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 380 zł
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1. Pierre Lannier
153J651, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 36 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 530 zł

2. Pierre Lannier
109K621, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 530 zł

3. Pierre Lannier
013K500, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota, o wymiarach 26,5 x 30 mm, 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek skórzany,  
wodo szczelność do 30 m. Cena od 490 zł

4. Pierre Lannier
013K633, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 26,5 x 30 mm, zdobiona cyrko-
niami, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 490 zł

5. Pierre Lannier
122H631, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 26 mm, mechanizm kwarcowy,  
szkło mineralne, bransoleta stalowa,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 550 zł

6. Pierre Lannier
040G638, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 490 zł

7. Pierre Lannier
087H621, zegarek damski, koperta metalowa 
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, bransoleta metalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 550 zł

2

3

4

6

7

5

1

178 Apart  Zima  2012 | 2013



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.

 

APArt online
apart.pl – bieżący katalog biżuterii i zegarków, wszystko o marce 

esklep.apart.pl – szybkie, bezpieczne i wygodne zakupy online, dla większości  

produktów realizacja zamówienia w 48 h, ubezpieczona paczka kurierska gratis od 75 zł

fashion.apart.pl – serwis modowy o trendach wprost ze światowych  

wybiegów, w zestawieniu z biżuterią Apart, a także newsy, wywiady, konkursy

facebook.com/bizuteriaapart – odwiedź nas na Facebooku!

Apart – największa sieć  
salonów jubilerskich w Polsce
liczba salonów Apart przekroczyła 180. W każdym  

z nich, w przyjaznym otoczeniu i z pomocą wykwal i fi ko - 

wanej obsługi, można zapoznać się z naszą ofertą  

i dokonać satysfakcjonującego zakupu. Zapraszamy!  

aktualna lista salonów na www.apart.pl

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

Aktualne katalogi  
dostępne są  

we wszystkich  
salonach Apart  

oraz na www.apart.pl

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. Informacja na temat dostępności prezentowanych marek zegarków znajduje się na www.apart.pl/pl/zegarki,Gdzie-kupic
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www.zenith-watches.com/felixbaumgartner

EL PRIMERO STRATOS
Pierwszy zegarek, który pokonał prędkość dźwięku 

na granicy przestrzeni kosmicznej

MISJA NA KRAWĘDŹ KOSMOSU
Manufaktura Zenith gratuluje Felixowi Baumgartnerowi pobicia trzech rekordów

podczas skoku ze stratosfery w trakcie misji Red Bull Stratos


