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Rok 2013 w ApARt upływA pod znAkiem peReł:  
bRAciA AdAm i piotR Rączyńscy świętują peRłowy  

jubileusz. dokłAdnie 30 lAt temu zdecydowAli się  
połączyć siły i stwoRzyć Rodzinną fiRmę, któRA dziś  

tRiumfuje nA polskim Rynku jubileRskim. 

jubileuszowy  
wieczóR ApARt
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t ak wspaniała okazja wymagała niezwy-
kłej oprawy: znamienici goście święto-
wali jubileusz podczas uroczystej gali. 

Honorowym gościem była Anja Rubik, ambasa-
dorka marki, która specjalnie na tę okazję przy-
leciała z Nowego Jorku. Do eleganckich wnętrz 
Ufficio Primo zawitali wybitni przedstawiciele 
świata kultury, mediów, projektanci mody, redak-
torzy naczelni, styliści… Wśród gości znaleźli się 
m.in.: Beata Tyszkiewicz, Bożena Walter, Małgo-
rzata Kożuchowska, Edward Miszczak, Tomasz 
Karolak, Hubert Urbański, Paweł Deląg, Teresa  
Rosati, Dorota Wróblewska, Robert Kupisz,  
Tomasz Ossoliński, duet Paprocki&Brzozowski, 
Łukasz Jemioł, Agustin Egurrola, Maja Sablew-
ska, Wojciech Mazolewski, Agnieszka Szulim, 
Marcin Tyszka, Tomasz Jacyków, Mariusz Przy-
bylski i wielu innych.

Perłą wieczoru był magiczny pokaz biżuterii per-
łowej Apart, w czarno-białej stylizacji autorstwa 
Agnieszki Ścibior, któremu towarzyszyła muzyka 
fortepianowa na żywo. Modelki, przy subtelnym 
akompaniamencie, zaprezentowały perły Apart: 
oryginalne perłowe kołnierze, mankiety i golfy, 
perły sauté, w splotach, luźnych naszyjnikach, te 
zatopione w misternych konstrukcjach… 
Rotunda Ufficio Primo – perła powojennej, 
warszawskiej architektury stała się idealnym 
tłem dla spektaklu, w którym pierwszoplanową 
rolę zagrały… perły. Scenografia utrzymana była 
w klasycznej bieli naturalnych pereł, dominował 
monumentalny żyrandol z białych, perłowych 
kul, uwagę zwracał oryginalny, okrągły i piętrowy 
wybieg z fortepianem na środku oraz dekoracyj-
ny tiul, na którym tańczyła ażurowo-perłowa gra 
świateł. 

Wydarzenia

kAmpAniA peARl AnniveRsARy  
od początku Roku zAchwycA w tele
wizji, pRAsie i inteRnecie, nAdszedł 
czAs nA jubileuszową uRoczystość… 
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Gospodarze wieczoru – przedstawiciele Apart. Od lewej: Piotr Rączyński, 
Helena Palej, Michał Stawecki, Magdalena Samoraj, Adam Rączyński

Katarzyna Sokołowska, reżyser 
pokazu z projektantem Łukaszem 
Jemiołem

Olivier Janiak

Anja Rubik

Helena Palej (Apart) i Michel 
Moran, odpowiedzialny za oprawę 
kulinarną wieczoru.

Wieczór prowadził Olivier Janiak wtajemniczając 
publiczność w świat marki Apart, stworzonej z mi-
łości do piękna.
Po oryginalnym pokazie miała miejsce uroczysta 
kolacja. O oprawę kulinarną wieczoru zadbał sam 
Michel Moran, wybitny szef kuchni. Goście mogli 
skosztować m.in. foie gras z kaczki, chutney z pigwy 
i jesiennymi truflami, małży św. Jakuba, podanych 
na perłowej muszli. Danie główne zachwyciło łowio-
nym dzikim turbotem, ostrygą z perłą i sosem vierge.

Anja Rubik, w cielistej sukni inkrustowanej krysz-
tałami, wyglądała zjawiskowo. Blasku jej kobiecości 
dodawały kolczyki oraz pierścionek z diamentami, 
oczywiście od Apart. „Cenię tę markę za rodzinność. 
Mimo olbrzymich sukcesów, nadal jest to rodzinna 
marka” – powiedziała Anja Rubik.
„Kolacje Apartu są cykliczne, przeszły już do trady-
cji. Zaproszenie na nią jest absolutnym wyróżnie-
niem. Perła jest niezwykła, trzeba o nią dbać i nosić” 
– powiedział Tomasz Jacyków. 

Wydarzenia
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Tomasz Jacyków Tomasz Ossoliński

Agustin Egurrola

Mariusz Przybylski

Agnieszka Szulim

Bożena Walter z prezesami Apart, Adamem Rączyńskim i Piotrem Rączyńskim

Beata Tyszkiewicz  
z Michałem Staweckim (Apart)

Paweł Deląg

Katarzyna Montgomery  
i Hubert Urbański

Małgorzata Kożuchowska  
i Tomasz Karolak

Robert Kupisz
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wśRód gości podczAs uRoczystej kolAcji  
wieńczącej wspAniAły peRłowy jubileusz 
ApARt nie mogło zAbRAknąć pRzyjAciół ze 

świAtA mody, z któRymi mARkA owocnie  
współpRAcuje. z nowego joRku do wARszAwy

specjAlnie pRzyleciAłA AmbAsAdoRkA  
ApARt – AnjA Rubik.

Teresa Rosati

Bartek Michalec (ZUO Corp.)

Agnieszka Ścibior, odpowie
dzialna za stylizację pokazu,  

z Dorotą Wróblewską

Duet projektantów Paprocki&Brzozowski Beata Tyszkiewicz i Małgorzata Kożuchowska

Marcin Tyszka

Małgorzata Kożuchowska, jedna z najlepiej ubra-
nych Polek wystąpiła w perłach. Subtelne kolczyki 
stanowiły ozdobę klasycznej, wieczorowej sukni. 
„Moja konotacja z perłą jest prosta. Imię Małgorza-
ta pochodzi od słowa perła, więc czuję się w nich 
zupełnie naturalnie” – powiedziała aktorka.
„Perły można nosić w różnym wydaniu, klasycznie, 
ale również awangardowo do dżinsów i koszulowej 
bluzki. Być może już niedługo zagoszczą przy poka-
zie mojej kolekcji” – zdradziła Teresa Rosati, która 
od lat jest związana z marką Apart i na jubileuszowy 
wieczór założyła perłowy naszyjnik.  

 więcej informacji na www.apart.pl
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bRAciA Rączyńscy z senty
mentem wspominAli dzień,  

w któRym zdecydowAli się nA 
współpRAcę i mimo odmiennych 

tempeRAmentów potRAfili 
stwoRzyć szlAchetną mARkę 

hołdującą Rodzinnym  
wARtościom.

Edward Miszczak (dyrektor programowy 
TVN) i Agustin Egurrola

Katarzyna Przybyszewska (redaktor naczelna  
Viva!) i Małgorzata Golba (dyrektor biura re
klamy Viva!) z Michałem Staweckim (Apart) Magdalena Malicka (prezes G+J) i Paweł Deląg z prezesami Apart Dorota Wróblewska

Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski

Tomasz Namysł (wiceprezes 
Bauer), Anja Rubik i Jacek 
Szmidt (reda ktor naczelny 
Twojego Stylu)Wojciech Grzybała (Show) z Magdaleną 

Samoraj i Heleną Palej (Apart)

Agnieszka Jastrzębska (redaktor naczelna Gala), Barbara Topol 
(dyrektor sprzedaży G+J), Monika Rączyńska (Apart) i Anna Jurgaś 
(redaktor naczelna Glamour)
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peRłą wieczoRu był mAgiczny  
pokAz biżuteRii peRłowej ApARt,  

w czARnobiAłej stylizAcji, 
któRemu towARzyszyłA muzykA 

foRtepiAnowA nA żywo.

Wydarzenia
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modelki, pRzy subtelnym 
AkompAniAmencie, zApRezentowAły 
peRły ApARt: oRyginAlne peRłowe 

kołnieRze, mAnkiety i golfy, peRły 
sAuté, w splotAch, luźnych nAszyj
nikAch, te zAtopione w misteRnych 

konstRukcjAch...
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Michel Moran, doskonały szef kuchni, restaurator i juror programu MasterChef w TVN.  
Z okazji perłowego jubileuszu marki Apart przygotował niezwykłe, perłowe menu  

na uroczyste przyjęcie wieńczące świętowanie 30-lecia powstania firmy.  
Nam opowiada o swoich inspiracjach oraz o tym, jak on – kucharz o hiszpańskich  

korzeniach, który kulinarnie dojrzewał we Francji, obchodzi polską Wigilię.

Jest Pan autorem wyjątkowego menu, które skompo-
nował Pan specjalnie na przyjęcie z okazji perłowego 
jubileuszu Apart. Czy często przyjmuje Pan takie pro-
pozycje?
Bardzo rzadko. Niechętnie decyduję się na wydawanie 
przyjęć poza swoją restauracją. Ale zaproszenie od 
Apart było dla mnie wyjątkowym zaszczytem, dlatego 
też zgodziłem się od razu. Tym bardziej, że zdarzyło 
mi się już gotować dla właścicieli Apart. 

Co było dla Pana główną inspiracją w przygotowaniu 
tego menu? 
Oczywiście perły, bo 30-lecie to perłowy jubileusz. 
A skoro perły, to morze, owoce morza, ryby, muszle. 
W potrawach znalazły się też jadalne perły przygoto-
wane z tapioki perłowej, do złudzenia przypominają-
ce te prawdziwe, morskie. Podczas przygotowywania 
menu na tak uroczystą kolację trzeba też wziąć pod 
uwagę towarzystwo, które przyjdzie. Nie przygotowuje 
się potraw ciężkich czy ostrych. Jednak najważniejsze 
jest, aby kolacja komponowała się z całym, w tym przy-
padku bardzo eleganckim, wydarzeniem. Potrawy mu-
szą być dopełnieniem przyjęcia, tworzyć harmonijną 
całość z pozostałymi elementami. 

Z której części tego menu był Pan najbardziej zadowo-
lony?
Z gazpacho marchewkowo-pomarańczowego, foie 
gras, małże św. Jakuba też były wyśmienite. Przy 
komponowaniu menu ważna jest logika smakowa. 
To musi być crescendo, smaki mają narastać. Krąży-
łem po sali, pytałem gości, co im smakuje i właściwie 
nie było dania, które się nie sprawdziło. Jedni goście 
chwalili przystawkę, inni danie główne, jeszcze inni 
deser.  

No i wielkie wrażenie robiły też te jadalne perły. A skoro  
przy perłach jesteśmy, to pozwolę sobie zapytać – czy 
nosi Pan biżuterię?
Jako mężczyzna jestem w tym tradycyjny – obrączka, 
zegarek, to wszystko. Kolczyki, łańcuchy, bransolety 
– nie wyobrażam sobie, że mógłbym to nosić. Wyda-
je mi się, że nie pasuje to do wizerunku kucharza. 
Kucharz obwieszony biżuterią nie wzbudzałby w go-
ściach zaufania.

A czy często daje Pan biżuterię w prezencie?
Daję, oczywiście, jak każdy mężczyzna kobiecie, żonie. 
Ale czy często? Uważam że biżuteria, którą dajemy 
kobiecie, musi być wyjątkowa, dawana w prezencie 
z wyjątkowej okazji. Perły, złoto czy diamenty. A to są 
kosztowne rzeczy. 

Jaka biżuteria, którą podarował Pan żonie, zrobiła na 
niej największe wrażenie?
Diamenty, oczywiście. To był pierścionek zaręczynowy 
dla mojej żony.

Zbliżają się święta. Co u Michela Morana pojawia się 
na wigilijnym stole?
Mieszkam w Polsce już od wielu lat, więc, oczywiście, 
obchodzimy w Polsce Wigilię, ale na stole pojawiają się 
różne dania, nie tylko te tradycyjne, polskie, bo u nas 
w  Wigilię do stołu zasiadamy w międzynarodowym 
gronie. Trzeba więc dla wszystkich przygotować coś 
wyjątkowego. Poza tym – co to byłaby za niespodzian-
ka, gdyby goście wiedzieli, co podam na kolację?

Czy Pan osobiście gotuje w domu przed Wigilią?
Czasu na gotowanie w domu w tym okresie grudnio-
wym, świątecznym, my, restauratorzy, nie mamy 

(śmiech). Ewentualnie przygotowujemy coś w restau-
racji i zabieramy do domu.

Czy ma Pan popisowe danie polskiej kuchni na Wigilię?
Nie. Przede wszystkim to nie są dla mnie tradycyjne 
smaki, więc typowe pierogi z grzybami na pewno Polak 
zrobi o wiele lepiej ode mnie. Bo skąd ja mam wiedzieć, 
jak powinny smakować  prawdziwe tradycyjne pierogi 
z  grzybami czy barszcz? Ja mogę wykonać je według 
przepisu, ale czy ten smak jest taki, jaki powinien być? 
Nie wiem. Co innego potrawy francuskie, wiem, jak po-
winny smakować, bo gotuję je od lat, całe życie. Ja się 
w tym wychowałem, w tych smakach, w tych zapachach.

Wychował się Pan w Hiszpanii i Francji – z jaką potra-
wą kojarzą się Panu święta? 
Nie ma jednej potrawy, bo we Francji i w Hiszpanii 
świąteczny czas wykorzystujemy do tego, aby na stole 
pojawiła się potrawa wyjątkowa, taka, na którą przez 
cały rok czekamy, taka, która pojawia się na stole tyl-
ko w święta. Zmienia się to w zależności od rodziny, 
a także wieku osób zasiadających do wigilijnego stołu. 
We Francji na święta jemy na przykład ostrygi, owo-
ce morza, homary, langusty, wyjątkowe mięsa, ka-
wior. Inaczej niż w Polsce, gdzie zawsze jest na stole 
12 potraw tradycyjnych, chociaż to też ma wielki urok. 
Zdradzę Pani jednak, że dla mnie, jako kucharza, to, 
co jest w święta na stole, wcale nie jest najważniejsze. 
Kucharz nie musi zawsze dostawać do jedzenia czegoś 
wymyślnego. Ja mogę na Wigilię mieć na stole cokol-
wiek. Dla mnie Wigilia to przede wszystkim atmosfe-
ra i spotkanie z rodziną. Rodzina jest najważniejsza. 
Wolę dużo rodziny i nic na stole, niż pięknie, suto za-
stawiony stół bez bliskich przy nim. 
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

Rozmowa

Michel Moran



ośnieżone choinki. piękne, zimowe wzoRy wymAlowA
ne pRzez mRóz nA szybAch. ciepły blAsk RozgRzAnego 

do czeRwoności kominkA. uRok pRzytulnych, dRew
niAnych wnętRz. świętA spędzone w polskich góRAch. 

niepowtARzAlne. nieskAzitelne. niezApomniAne.

Wydarzenia

k lasyczny, rustykalny wystrój górskiej 
chaty, przełamany eleganckimi, wysma-
kowanymi stylizacjami. To nie Aspen, 

to Zakopane! Magiczny świat zaklęty w kadrach 
najnowszej sesji zrealizowanej dla Apart – powstały 
zarówno wspaniałe zdjęcia, jak i urzekający świą-
teczną atmosferą spot telewizyjny.
Sesja zdjęciowa promująca najnowszą, świątecz-
ną kolekcję Apart z udziałem Anji Rubik i Sashy 
Knezevica to już czwarta realizacja topowego mał-
żeństwa świata mody dla Apart. Wyjątkowym go-
ściem na planie był piesek pary – uroczy Charlie, 

który zapozował z Anją i Sashą do jednego ze zdjęć.
Sesja prezentuje szeroki wybór biżuterii z naj-
nowszej kolekcji – zarówno luksusową biżuterię  
z diamentami i kolorowymi kamieniami szlachet-
nymi, nowoczesne wzory z ceramiki, złota, a także 
srebra i innych jubilerskich materiałów. Na uwagę  
w tej sesji zasługuje debiut szwajcarskich zegarków 
Albert Riele – nowości w ofercie Apart.
Autorem zdjęć jest Marcin Tyszka, a reżyserem-ope-
ratorem – Arkadiusz Tomiak. Stylizacje przygotowa-
ła Agnieszka Ścibior.

Świątecrny  
klimat sesji
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Z okazji wprowadzenia na rynek nowej mar-
ki, firma Apart zorganizowała spotkanie, 
na którym pojawili się przedstawiciele me-

diów, a także styliści i projektanci mody. 
Osoby, które tworzą stylizacje najlepiej wiedzą, jak 
ważne są właściwie dobrane dodatki: „Zegarek to 
obecnie nie tylko czasomierz, jest on wyznaczni-
kiem statusu, a także podkreśla nasz styl, charakter 
i podejście do życia. Przyznam, że do tej pory nosi-
łem zegarki, które były tylko modnym dodatkiem, 
mam nadzieję, że teraz zacznie się moja przygoda 

z prawdziwymi zegarkami” – mówił Tomasz Jacy-
ków. Miłośnikiem i kolekcjonerem zegarków jest 
Maciej Zień. „Mam ich kilka. Warto, bo dodatkami 
w łatwy sposób można zmienić cały strój. Zegarki 
Albert Riele są wyjątkowe, bo łączą nowoczesność 
z elegancją. Są świetnym wyborem dla tych, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z zegarkami” – reko-
mendował projektant. 
„Albert Riele jest odpowiedzią na pytanie, jak powi-
nien wyglądać współczesny zegarek wyższej klasy. 
To spotkanie tradycji, będącej swoistą miarą szyku, 

z pełną młodzieńczej energii wizją zdolnych projek-
tantów. Do tego nuta przemyślanej ekstrawagancji, 
przejawiająca się akcentem detalu. Nie zapomina-
my też o jakości, która cechuje każdy element na-
szych zegarków. A to wszystko w atrakcyjnej cenie”  
– przekonywał Michał Stawecki, dyrektor marketin-
gu firmy Apart. W większości salonów Apart w całej 
Polsce dostępne są już trzy pierwsze linie Albert 
Riele: Premiere, Concerto i Gala. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Albert Riele 
premiera szwajcarskich 

zegarków
Jest rok 1881. W Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa – powstaje  

tradycyjna manufaktura zegarkowa pod szyldem R. Albert Riele.  
Blisko 150 lat później, markę Albert Riele kupują właściciele Apart,  

by w XXI wieku nadać jej należną świetność. 
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Impreza inauguracyjna
Albert Riele odbyła się
w przyjemnej atmos-
ferze, a po prezentacji 
zegarków zaciekawie-

nie gości zamieniło się 
w uznanie.

Na premierę marki Albert Riele zostali zaproszeni 
redaktorzy naczelni, szefowie działów mody, dzienni
karze, przedstawiciele działów reklamy najważniej
szych wydawnictw, projektanci i styliści. Szwajcarskie 
zegarki Albert Riele oglądali i przymierzali m.in. 
Teresa Rosati, Tomek Ossoliński, Maciej Zień,  
Bartek Michalec (ZUO Corp.), Łukasz Jemioł,  
Dorota Williams, Tomek Jacyków, Dorota  
Wróblewska, Agnieszka Jastrzębska, Agnieszka 
Ścibior, Agustin Egurrola, Olivier Janiak.

Wydarzenia
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t e odbywające się w polskim nadmorskim 
kurorcie prestiżowe regaty należą do elity 
żeglarskich imprez świata, zaliczają się do 

cyklu zawodów Pucharu Świata i przyciągają z roku 
na rok coraz szerszą publiczność.
Elegancja Sopotu, słynnego polskiego kurortu, 
koresponduje z wysublimowanym stylem zegar-
ków Albert Riele. Regaty żeglarskie bezsprzecznie 
wprowadzają w dobry nastrój, a marka Albert Riele 
zawsze patronuje wydarzeniom, które tworzą pozy-
tywny klimat. Łopot białych żagli na wietrze, słońce, 
błękit nieba i… profesjonalni żeglarze, którzy dba-

AlbeRt Riele,  
moRze i żAgle

mARkA szwAjcARskich zegARków AlbeRt Riele 
zAdebiutowAłA nA jubileuszowych,  

10. RegAtAch żeglARskich sopot mAtch RAce. 
łódź w bARwAch AlbeRtA Riele gościłA  

zAwodników z Różnych stRon nAszego globu.

ją o zapewnienie jak najlepszych wrażeń zgroma-
dzonej na sopockim molo widowni – tak w skrócie 
można opisać sopockie regaty…
Tę edycję regat wygrała polska załoga kierowana 
przez Przemysława Tarnackiego. Do Polaków na-
leżało również drugie miejsce na podium: zajęła je 
ekipa Karola Jabłońskiego. Ubiegłoroczny mistrz, 
Francuz Pierre Antoine Morvan, wywalczył trzecie 
miejsce. Laureaci zostali uhonorowani zegarkami 
Albert Riele.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia
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Wydarzenia

AlbeRt Riele dAje świAdectwo swoich 
ideAłów nA polu pRestiżowych inicjA

tyw spoRtowych, łączy ideę jAkości czA
su oRAz kultywowAniA nAjlepszych oby
czAjów zARówno w spoRcie, jAk i sztuce.



21www.apart.pl

Przemysław Tarnacki odbiera zegarek  
Albert Riele za zdobycie pierwszego miejsca

Regatom towarzyszył elegancki event  
z prezentacją zegarków Albert Riele

Wydarzenia



22 Apart  Zima  2013 | 2014

Wydarzenia

extReme sAiling  
z edoxem

p rzywykliśmy już do tego, że Edox angażu-
je się w ekstremalne sportowe wydarzenia  
– na lądzie i na wodzie. Ta wyrazista szwaj-

carska marka zamiłowaniem do podnoszących ad-
renalinę męskich zmagań daje świadectwo jakości, 
zaawansowania technologicznego i niezawodności 
swoim zegarkom. Również w Nicei, gdzie odbyły 

się ostatnie zawody Extreme Sailing Series, pojawił 
się Edox.
Extreme Sailing Series to jedyne w swoim rodzaju 
zawody. Przy porywistym wietrze ścigają się załogi 
na szybkich i zwrotnych katamaranach. By podołać 
wyzwaniom trudnego toru, wymagane są doskonałe 
umiejętności, refleks, precyzja. Nie sposób nie wi-
dzieć tu analogii z zegarkami Edox! Jako oficjalny 
dystrybutor marki, również Apart był obecny na 
tym widowiskowym wydarzeniu. Byliśmy w Nicei 
z Tomkiem Karolakiem i Olivierem Janiakiem. 
Tomek Karolak to wielki fan marki Edox, a do tego 
entuzjasta sportów ekstremalnych – warto dodać, że 
osobiście wszedł na katamaran, by dać się ponieść 
adrenalinie.

 więcej informacji na www.apart.pl

edox to mARkA, któRej filozofię okReślA hAsło  
timing foR chAmpions. byliśmy z edoxem
w nicei nA RegAtAch extReme sAiling seRies,  
A towARzyszył nAm tomAsz kARolAk i olivieR jAniAk.

Tomasz Karolak i Olivier Janiak na zawodach  
Extreme Sailing

Tomasz Karolak, aktor i entuzjasta sportów  
motorowodnych z Michałem Staweckim (Apart)
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extReme sAiling seRies to wspAniAłe  
spoRtowe emocje, A tAkże okAzjA do inspi
Rujących spotkAń. ułAmki sekund podczAs  
zAwodów pRecyzyjnie odmieRzA edox.
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Aztorin to marka z charakterem, wyrazista i dyna-
miczna – niczym współczesny mężczyzna. Inicjaty-
wy, w które angażuje się Aztorin są pełne sporto-
wych emocji na najwyższym poziomie, a do takich 
z pewnością należą mecze futbolu amerykańskiego. 
Warszawska drużyna Warsaw Eagles od kilku lat 
utrzymuje się w toplidze tej dyscypliny sportowej. 
W grupie Warszawskich Orłów, wspieranych w tym 
sezonie przez markę Aztorin, zrzeszonych jest już 

Aztorin i futbol  
amerykański

prawie 160 zawodników futbolu amerykańskiego 
w czterech drużynach.
Historia Warsaw Eagles zaczęła się od otrzymanej 
ze Stanów Zjednoczonych piłki oraz wspólnego 
zainteresowania meczami amerykańskiej ligi NFL. 
W 1999 roku, czyli w czasach kiedy futbol amery-
kański w Polsce dostępny był jedynie dla nielicz-
nych posiadaczy anten satelitarnych, w Warszawie 
zaczęła spotykać się regularnie grupa pasjonatów 
tego sportu. Dziś to profesjonalnie trenowana dru-
żyna, podobnie jak kilka innych w Polsce, które 
zjeżdżają się regularnie na rozgrywki i walczą o ty-
tuł mistrzowski.

 więcej informacji na www.apart.pl
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k o n k u r s  
kup dowolny zegarek aztorin do dnia 24.12.2013  
i wygraj jedną z 25 oryginalnych  
koszulek z wielkiego meczu tVn z twoim  
nazwiskiem. szczegóły na www.apart.pl

Wielki mecz  
     tVn i Aztorin
Wielki Mecz – Gwiazdy TVN kontra Reprezentacja 
Sejmu RP – stał się już tradycją. Tym piękniejszą, że 
wyrosłą ze szczytnych pobudek – przychody z me-
czu rokrocznie przekazywane są na cele charytatyw-
ne. W wydarzenie zaangażowany jest też Aztorin 
– jako sponsor oraz chronometrażysta. Do czego 
już przywykliśmy, mecz odbył się w doskonałej at-
mosferze, w duchu fair play. I choć wynik nie jest 
tu najważniejszy, nie można o nim nie wspomnieć 
– po raz kolejny zwyciężyły gwiazdy stacji TVN. 
Tempo meczu nadał już w pierwszych minutach 
Roman Kosecki, zdobywając bramkę dla polityków.  

Wynik niedługo potem wyrównał Marcin Pawłow-
ski. Rozstrzygnięcie przyniosła druga połowa, kiedy 
to gole dla TVN-u padały za sprawą, kolejno: Jałow-
ca, Maseraka, Popowskiego i Stockingera – tym sa-
mym mecz zakończył się wynikiem 5:3 dla TVN-u. 
Kolejna rozgrywka już za rok – może czeka nas re-
wanż polityków? 

 więcej informacji na www.apart.pl

Podczas meczu niejednokrotnie  
zdarzało się zapomnieć, że większość  
uczestników nie jest zawodowymi sportowcami
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marka Aztorin po raz kolejny patronowała Mistrzo-
stwom Polski Ford Kite Cup 2013. Zawody i przygoto-
wania odbywały się od maja do sierpnia w Chałupach, 
Łebie i Rewalu, natomiast finałowe rozgrywki gościła 
w sierpniu Jastarnia.
Przy wspaniałej słonecznej pogodzie w Jastarni wzię-
ła udział rekordowa liczba 64 zawodników. Zawody 
zostały rozegrane w dwóch głównych konkurencjach 
Freestyle i Race, w których gościnnie brali udział za-
wodnicy z Brazylii, Niemiec i Estonii. 

Kitesurfing to ekstremalny wodny sport, który idealnie 
pasuje do kolekcji Aztorin Sport Diver, zegarków nur-
kowych o podwyższonej do 200 m wodoszczelności. 
To niezrównane w swojej klasie czasomierze, przezna-
czone dla miłośników aktywnego trybu życia i wody. 
Nowoczesne sportowe modele z tej kolekcji wyróżnia 
dodatkowo tytanowa koperta, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne i kolorystyka. Najlepsi zawodnicy mieli szan-
sę wygrać zegarki Aztorin.

 więcej informacji na www.apart.pl

Kitesurfing  
z Aztorinem

WydarzeniaJak ptaki na niebie – latawce 
kitesurferów igrające z wiatrem 
w dalekiej odległości od tafli 
wody. Kitesurfing to coraz 
popularniejszy, ekstremalny, 
ale też piękny sport.
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Na warszawskim Krakowskim Przedmieściu odbyło się największe 
w Polsce święto mody. Od rana do wieczora goście i przechodnie 
mogli oglądać dziesiątki kolekcji początkujących i uznanych projek-
tantów. Galę wieczorną uświetnił – już tradycyjnie, pokaz biżuterii 
Apart. 2013 jest dla Apart rokiem perłowego jubileuszu, dlatego 

również na wybiegu królowała biżuteria z perłami. Goście podzi-
wiali długie sznury pereł, klasyczne naszyjniki albo fantazyjnie po-
łączone broszki, oczywiście z perłami. W interesujących stylizacjach 
niemałą rolę grały piękne suknie od polskich projektantów mody.

 więcej informacji na www.apart.pl

WarsaW Fashion street 2013 
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wARsAw fAshion stReet to nAjwiększy  
i nAjwAżniejszy w polsce event  
modowy. impRezę, podczAs któRej  
swoje kolekcje pokAzują AspiRujący 
pRojektAnci, wieńczy uRoczystA gAlA  
z udziAłem polskich gwiAzd i oczywiście  
biżuteRii ApARt.

tRAdycyjnie nA wARsAw fAshion stReet  
możnA było spotkAć wiele znAnych  
postAci, któRe łączy zAinteResowAnie  
modą i nAjnowszymi tRendAmi. nie zAbRAkło  
stylistów, AktoRów, celebRytów...

Marika, Tomasz Jacyków
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Po raz kolejny Apart uczestniczył w poszukiwaniach 
nowej top modelki w ramach telewizyjnego show 
„Top Model. Zostań Modelką”. I tym razem nie za-
brakło emocji, a także piękna na wybiegu. Finał pro-
gramu uświetnił pokaz z biżuterią Apart. Również 
Anja Rubik miała na sobie diamenty od Apart, a na 
nadgarstku Marcina Tyszki zauważyć można było 
szwajcarski zegarek Albert Riele, z oferty Apart.
W finale tym razem, po raz pierwszy, zmierzyły się 
cztery uczestniczki: Zuzanna Kołodziejczyk, Renata 
Kurczab, Marcela Leszczak, Klaudia Strzyżewska. 

ApARt i pRzyjAciele
      w tRzeciej edycji    
 top model

Zwycięsko z rywalizacji wyszła Zuzanna Kołodziej-
czyk, dziewiętnastoletnia poznanianka o rozpozna-
walnej urodzie. Oznacza to dla niej kontrakt z agen-
cją Next oraz, czego bardzo jej życzymy, początek 
wielkiej kariery.

 więcej informacji na www.apart.pl

Anja Rubik  
w diamentowej  
biżuterii Apart

Finałowy pokaz mody z biżuterią Apart

Jurorzy programu, od lewej: Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska, 
Marcin Tyszka, Anja Rubik i gość specjalny finału, Saif Mahdhi
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Albert Riele może pochwalić się zaszczytnym tytu-
łem partnera legendarnego Festiwalu Filmów Fa-
bularnych w Gdyni. Jako marka hołdująca najwyż-
szym walorom estetycznym, doskonale wpisuje się 
w wysublimowane artystyczne, w tym i filmowe, 
projekty. Poziom festiwalu był adekwatny do jego 
renomy. Ostatecznie, jako obraz zwycięski zasłu-
żenie wyłoniono „Idę” Pawła Pawlikowskiego. Nie 
obyło się także bez licznych wyróżnień. Laureaci 
festiwalu uhonorowani zostali wyjątkowymi upo-
minkami – zegarkami Albert Riele.

 więcej informacji na www.apart.pl

festiwAl filmowy  
         w gdyni z ApARt  
 i AlbeRt Riele

Marcin Tyszka w zegarku Albert Riele

Anja Rubik z laureatką programu  
Zuzanną Kołodziejczyk

Prowadzący galę: Hanna Lis w biżuterii 
Apart i Kamil Dąbrowa 

Wokalistka Misia Furtak w kolczykach Elixa

Nagrodę – zegarek Albert Riele – odbiera 
Maciej Pieprzyca, za film „Chce się żyć”

Andrzej Chyra i Małgorzata Szumowska

Wydarzenia
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Maciej Zień, jeden z najbardziej rozchwytywanych 
rodzimych projektantów, w maju zaprezentował 
swoją kolekcję na sezon jesień/zima 2013/2014 
z biżuterią Apart. Projektant wykorzystał przede 
wszystkim bransolety z nowej kolekcji Elixa i pier-
ścionki Apart. Pokaz zatytułowany był „Rentgen”: 
klimat oddały już zaproszenia, zaprojektowane 
w formie zdjęcia rentgenowskiego… skarabeusza  
– motywu charakterystycznego dla projektanta.
„Kolekcja nosi nazwę «Rentgen», ponieważ po-
stanowiłem prześwietlić swoją modę, to, co do tej 
pory zrobiłem. Dlatego też pojawił się skarabeusz, 
mój znak rozpoznawczy, oraz nawiązania do mody, 
którą tworzę od wielu lat. Stąd różnorodność tkanin 
i  przypominająca rentgen koronka pokryta latek-
sem” – scharakteryzował swoją kolekcję Maciej Zień.
Danuta Stenka, która przyszła na pokaz z córką, 

Rentgen   
mAciejA zieniA

stwierdziła: „Mam szczęście spotykać się z kreacja-
mi Maćka na różnych sesjach oraz występach, gdzie 
jest łaskaw mnie ubierać. Na co dzień nie jestem 
osobą, która się modą interesuje. Ale przyszłam 
tutaj z moją młodszą córką, dla której moda jest 
pasją”.
Kolekcję Macieja Zienia podziwiali także m.in.: Ka-
tarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Edyta Herbuś, 
Joanna Horodyńska, Łukasz Jemioł, Marcin Paproc-
ki i Mariusz Brzozowski, Ewa Szabatin, Sylwia Gli-
wa, Mariusz Czerkawski, Tomasz Jacyków, Dorota 
Wróblewska, Kamila Szczawińska.

 więcej informacji na www.apart.pl

Maciej Zień 
i Katarzyna 

Zielińska
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szlachetna, nostalgiczna elegancja – tak można określić podróż, 
w  jaką zabrał gości wieczoru zgromadzonych w Soho Factory, duet 
Paprocki&Brzozowski. Tożsamość pięknej i uwodzicielskiej kobiety 
współczesnej według P&B inspirowana była latami 40. minionego 
wieku. A skoro lata 40., nie mogło zabraknąć perłowej biżuterii! Sznu-
ry ciemnych pereł Apart zachwycały przy długich sukniach fantazyj-
nym powiązaniem w grube golfy. W innych stylizacjach wystarczyła 
klasyczna, perłowa bransoletka, by całość nabrała charakteru.
Panie w latach 40. prezentowały się niezwykle kobieco i elegancko, po-
mimo że wiele strojów nawiązywało do garderoby męskiej, szczegól-
nie militarnej. Pod koniec lat 40. zadebiutował Christian Dior, który 
zerwał z wojennym ascetyzmem i odmienił wizerunek kobiety. „Chcie-
liśmy pokazać uwodzicielską kobietę z lat 40., taki seksapil retro, zna-
ny doskonale dzięki najbardziej uwodzicielskim gwiazdom dawnego 
Hollywood, a który do dzisiaj się nie zdewaluował” – mówią Paproc-
ki&Brzozowski. W nowej kolekcji znalazły się również propozycje dla 
mężczyzn. Projektanci, po wielu sezonach tworzenia tylko kobiecych 
sylwetek, postanowili znów poeksperymentować z męską garderobą.
Pokaz kolekcji jesień/zima 2013/2014 duetu P&B, zatytułowany „Da-
lia” przyciągnął wiele fanek stylu retro, m.in.: Adę Fijał, Julię Pietru-
chę, Nataszę Urbańską, Reni Jusis, Katarzynę Glinkę, Joannę Moro, 
Katarzynę Zielińską, Agnieszkę Więdłochę, Magdalenę Boczarską 
czy Annę Dereszowską, których filmowe role niejednokrotnie osa-
dzane są w czasach II wojny światowej, a szyte na miarę kostiumy 
przyciągają niepowtarzalnym sznytem.

 więcej informacji na www.apart.pl

dAliA p&b  
      z peRłAmi  
  ApARt
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m ariusz Przybylski już przyzwy-
czaił swoich fanów, że projektuje 
zarówno dla mężczyzn, jak i ko-

biet. Tym razem w stylizacji zaproponował 
damskie i męskie zegarki Albert Riele oraz 
nowoczesną i wyrazistą biżuterię z kolekcji 
Elixa dla pań.
Kolekcja na jesień/zimę 2013/2014 o nazwie 
„Cold Love” to grube, mięsiste tkaniny oraz 
lekkie i zwiewne materiały przeplatające się 
ze sportowymi elementami, zgrabnie wple-
cionymi w wieczorowe i formalne stylizacje. 
Mariusz Przybylski za każdym razem stara 
się być nowoczesny i iść w modzie o krok 
dalej. Tym razem zaprezentował kolekcję 
innowacyjną, minimalistyczną, zainspiro-
waną geometrią i elementami rzeźbiarskimi. 
Dominowała czerń, biel, granat, szarość oraz 
połyskliwe srebro. Zegarki Albert Riele czy 

AlbeRt Riele  
u pRzybylskiego

bransolety Elixa świetnie uzupełniały całość 
i stanowiły ważny detal stylizacji.
W Nowym Teatrze pojawili się m.in. Wero-
nika Książkiewicz, Mateusz Damięcki, Olga 
Bołądź, Tomasz Ciachorowski, Tomasz Jacy-
ków, Michał Piróg, Sebastian Karpiel-Bułec-
ka, Lidia Kopania, Kamil Bosak. „Rozpływam 
się, gdy widzę projekty Mariusza Przybyl-
skiego. Znamy się od lat i bardzo cenię jego 
twórczość. Na wybiegu widziałam dziś dużo 
połysku, a ja uwielbiam, gdy coś się świeci!” 
– powiedziała Weronika Książkiewicz.

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia
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w Łazienkach Królewskich nieopodal  
Pałacu na Wyspie i Pałacu Myślewic-
kiego odbył się pokaz kolekcji Łukasza 

Jemioła na jesień i zimę 2013/2014. Projektant po-
starał się, aby widowisko utrzymane było w klimacie 
tajemniczego ogrodu, dzięki czemu idealnie wpisa-
ło się w magiczny krajobraz parku. Perły różnych 
barw Apart były szlachetnym dopełnieniem tego 
nastroju i stylizacji.

Kolekcja była kontynuacją ulubionych klimatów Je -
mioła, do których zdążył już przyzwyczaić bacznych 
obserwatorów polskiej mody i który pokochały jego 
kli entki, niejednokrotnie gwiazdy. Projektant często 
podkreśla, że lubi kobiety nonszalanckie i dobrze 
ubrane. Pokaz miał dwie odsłony – bardziej ener-
getyczną, z  przewagą koloru limonkowego, oraz 
rockową, gdzie królowały skóry i futra. Na wybiegu 
można było też zobaczyć sporo efektownych sukni 

wieczorowych, które pięknie uzupełniała biżuteria 
Apart z perłami. Wśród gości pojawili się: Kayah, 
Monika Olejnik, Robert Kozyra, Edyta Herbuś, Kaja 
Śródka z Patrykiem Mikiciukiem, Marta Żmuda-
-Trzebiatowska, Katarzyna Pakosińska, Beata Sadow-
ska, Magda Steczkowska, Tamara Arciuch, Ola Kisio.

 więcej informacji na www.apart.pl

peRły ApARt  
u jemiołA

 Kayah, Joanna Horodyńska, Sylwia Gliwa
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Zmysłowe, piękne kobiety, a przy tym osobowo-
ści, indywidualistki, które mają własne zdanie 
i styl – takie są Kobiety Dekady Glamour, które 
otrzymały ufundowane przez firmę Apart naszyj-
niki z pereł. Każdy naszyjnik miał dołączone na 
łańcuszku pamiątkowe, srebrne logo jubileuszo-
wego plebiscytu. 
Uroczysta gala odbyła się w pięknych ogrodach 
Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Tym razem 
redakcja miesięcznika „Glamour” wyłoniła 10 
Kobiet Dekady Glamour – kobiet, którym przy-

glądała się przez ostatnie 10 lat, od całej dekady, 
podziwiała ich życiowe wybory, obserwowała kim 
były i kim się stały.
Naszyjniki Apart z perłami z rąk Anny Jurgaś, 
redaktor naczelnej „Glamour” otrzymały: Małgo-
rzata Kożuchowska, Anna Mucha, Maria Peszek, 
Anna Przybylska, Małgorzata Socha, Dominika 
Kulczyk-Lubomirska, Gosia Baczyńska, Monika 
Brodka, Reni Jusis i… bohaterka najnowszej kam-
panii perłowej Apart – Anja Rubik. Gratulujemy!

 więcej informacji na www.apart.pl

peRły ApARt  
dlA kobiet dekAdy  
             glAmouR!

Czy upodobanie do niebanalnych dodatków 
może prowadzić do działań charytatywnych? 
Jak się okazuje – może! Magdalena Różczka, 
odtwórczyni jednej z głównych ról cieszącego 
się popularnością i sympatią telewidzów serialu 
„Lekarze”, upodobała sobie zegarki Elixa, które 
często goszczą na jej nadgarstku, na planie fil-
mowym. Spontanicznie – jakże zgodnie z cha-
rakterem marki Elixa – zrodził się pomysł, by 
wykorzystać ten fakt dla szczytnych celów. Jak? 
Otóż zegarki Magdaleny, czyli serialowej Alicji, 
będą wystawiane na charytatywnych aukcjach 
różnego charakteru. Już teraz możemy zdra-
dzić, że jeden z nich pojawi się na aukcji wspie-
rającej zbliżającą się wielkimi krokami, kolejną 
edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy! O  szczegółach będziemy informować na  
naszym profilu na Facebooku.
Marka Apart pojawia się w znanych i lubianych 
serialach. Podkreśla wagę tych scen, w których 
wyrażane są przyjaźń, uczucie, czy sympatia. 
To dla biżuterii i zegarków od Apart doskona-
łe warunki. Apart można aktualnie rozpoznać, 
prócz serialu „Lekarze”, w takich produkcjach, 
jak „Przepis na Życie”, „Prawo Agaty”, czy „Ro-
dzinka.pl”.

mAgdAlenA  
RóżczkA  
        i elixA

Magdalena  
Różczka w zegarku  

Elixa na planie serialu „Lekarze”

Atrakcją wieczoru był pokaz najnowszej kolekcji BOHOBOCO z perłową biżuterią Apart
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Wybierając Kobietę Glamour, jak też  

nagradzając znane i lubiane Polki w kilku 

innych kategoriach plebiscytu, redakcja 

miesięcznika „Glamour” myślała o kobiecie 

wyjątkowej, doskonałej i pięknej. Takie też 

są nagrody dla wyróżnionych – przecież 

ukoronowaniem kobiecej urody jest biżuteria.

Laureatki plebiscytu „Kobieta Dekady 
Glamour”, od lewej: Anna Mucha, 
Reni Jusis, Małgorzata Socha, 
Małgorzata Baczyńska, Małgorzata 
Kożuchowska, Dominika Kulczyk
Lubomirska z redaktor naczelną 
„Glamour” Anną Jurgaś. 



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

Naszyjnik
wzór AP07-3005,  
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 374 zł





Kolczyki
wzór 109.330, diamenty  

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

Cena od 8 390 zł

Pierścionek
wzór 109.325,  

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

Cena od 4 990 zł

Naszyjnik
wzór 109.391,  

brylanty 194 szt. – 1,23 ct,  
perły South Sea, złoto pr. 750.

Cena od 59 990 zł

Bransoleta
wzór 103.282, diamenty 96 szt.  

– 0,24 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.

Cena od 4 690 zł

Perły
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Pierścionek
wzór 103.163, diamenty
14 szt. – 0,05 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 103.163, diamenty
14 szt. – 0,05 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 819 zł

Zawieszka
wzór 103.163, diamenty
7 szt. – 0,03 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 469 zł

Naszyjnik
wzór 103.418, brylanty
56 szt. – 0,22 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.315, diamenty
11 szt. – 0,08 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

41www.apart.pl



Perły

Zawieszka
wzór 109.326, brylanty
13 szt. – 0,10 ct, perła  
South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Zawieszka
wzór 109.327, brylanty  
24 szt. – 0,11 ct, perła  
South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Kolczyki
wzór 109.326, brylanty
22 szt. – 0,15 ct, perły  
South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 2 790 zł

Kolczyki
wzór 109.327, brylanty
36 szt. – 0,15 ct, perły  
South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Pierścionek
wzór 109.326, brylanty
26 szt. – 0,30 ct, perła  
South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Perły 
south sea
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Zawieszka
wzór 109.328,  

brylanty 58 szt. – 0,40 ct,  
perła South Sea, złoto pr. 585.

Cena od 3 990 zł
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Perły
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Zawieszka
wzór 100.492, brylant
– 0,03 ct, perła hodowana
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Wzór dostępny również 
w żółtym złocie z białą perłą.

Kolczyki
wzór 109.332, brylanty 40 szt.  

– 0,20 ct, perły Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

Zawieszka
wzór 109.332, brylanty 25 szt.  

– 0,15 ct, perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Pierścionek
wzór 109.332, brylanty 66 szt.  

– 0,34 ct, perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Zawieszka
wzór 109.331,  
brylanty 4 szt. – 0,15 ct,  
perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Kolczyki
wzór 100.694, brylanty 2 szt.  
– 0,06 ct, perły hodowane
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie z białymi 
perłami.

Kolczyki
wzór 109.331,  
brylanty 8 szt. – 0,15 ct,  
perły Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 3 190 zł

Pierścionek
wzór 109.331,  
brylanty 8 szt. – 0,20 ct,  
perła Tahiti, złoto pr. 585.
Cena od 3 590 zł

Perły 
tahiti
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Perły

Zawieszka
wzór 109.195, diamenty 2 szt.  
– 0,01 ct, perła hodowana
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór 109.266, diament  
– 0,005 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór 109.266, diamenty 2 szt.  
– 0,008 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór 109.311, diamenty 2 szt.  
– 0,02 ct, perły hodowane
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór 109.195, diamenty 4 szt.  
– 0,02 ct, perły hodowane
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł

Zawieszka
wzór 109.311, diament  
– 0,02 ct, perła hodowana  
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

259zł
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Zawieszka
wzór 103.203, brylanty 7 szt.  
– 0,04 ct, perła hodowana
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 103.272, diamenty 88 szt.  
– 0,30 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Zawieszka
wzór 103.178, brylanty 15 szt.  

– 0,12 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.

Cena od 1 390 zł

Kolczyki
wzór 103.178, brylanty 30 szt.  

– 0,17 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.

Cena od 1 890 zł

Kolczyki
wzór 103.203, brylanty 14 szt.  
– 0,06 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 879 zł
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Kolczyki
wzór 850, brylanty 92 szt. – 0,98 ct,  
perły South Sea, złoto pr. 585.
Cena od 16 990 zł

Naszyjnik
wzór 914, brylanty 120 szt.  
– 1,06 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 16 990 zł

Pierścionek
wzór 109.326, brylanty 26 szt.  
– 0,30 ct, perła South Sea,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Bransoleta
wzór 103.204, diamenty 64 szt.  
– 0,19 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Perły
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Zawieszka
wzór 109.312, diamenty 9 szt.  
– 0,04 ct, perła hodowana
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.302, diamenty 3 szt.  
– 0,02 ct, perła hodowana
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór 109.312, diamenty 14 szt.  
– 0,06 ct, perły hodowane  
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 109.302, diamenty 2 szt.  
– 0,01 ct, perły hodowane
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

Pierścionek
wzór 109.312, diamenty 34 szt.  
– 0,15 ct, perła hodowana  
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 1 190 zł
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Perły

Zawieszka
wzór AP121-7240, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Zawieszka
wzór AP121-7237,  
perła hodowana,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 589 zł

Kolczyki
wzór AP121-7239,  
perły hodowane,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 369 zł

Kolczyki
wzór AP121-7259, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 419 zł

Bransoleta
wzór AP121-9810, perły  
hodowane, złoto pr. 333.
Cena od 539 zł

Naszyjnik
wzór AP121-9823, perły  
hodowane, złoto pr. 333.
Cena od 1 199 zł

Pierścionek
wzór AP122-3308, perła  
hodowana, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Kolczyki
wzór AP122-3307, perły  
hodowane, złoto pr. 585.
Cena od 1 149 zł
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Kolczyki
wzór AP120-6622,  

perły hodowane,
złoto pr. 585.

Cena od 1 339 zł

Zawieszka
wzór AP120-6624,  

perła hodowana,
złoto pr. 585.

Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór Z-489.01,  
perła hodowana,  
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór Z-474.01, perła  
hodowana, złoto pr. 333.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór K-428.01,  
perły hodowane,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór K-429.01,  
perły hodowane,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór K-420.01, perły  
hodowane, złoto pr. 333.
Cena od 359 zł
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Perły
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Naszyjnik
wzór AP121-2222,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP35-2649,  
perły hodowane,

srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP07-2892,  
perły hodowane,

srebro rodowane.
Cena od 669 zł

Pierścionek
wzór AP120-7941,  

cyrkonie, perła hodowana,  
srebro rodowane.

Cena od 119 zł
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Perły

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

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

Pierścionek
wzór AP01-3565,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Pierścionek
wzór AP01-3750,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 174 zł

Pierścionek
wzór AP01-3484,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

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

Pierścionek
wzór AP121-2604,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł
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Zawieszka
wzór AP120-4479, cyrkonie,  

perła hodowana, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-4480, cyrkonie,  

perły hodowane, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP120-7944, cyrkonie,  

perła hodowana, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP120-4256,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP120-3546,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP120-3547,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

69zł
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Perły Broszka-zawieszka
wzór AP36-0129, perła  

hodowana, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Broszka-zawieszka
wzór AP36-0089, perła  

hodowana, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Broszka-zawieszka
wzór AP36-044, perła  

hodowana, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Broszka-zawieszka
wzór AP36-048, perły  
hodowane, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Broszka-zawieszka
wzór AP36-119, perła  
hodowana, srebro rodowane.
Cena od 159 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3618,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 519 zł

Broszka
wzór AP05-517,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Broszka
wzór AP05-520,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3452,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

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

Naszyjnik
wzór AP120-5736,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 1 119 zł

Bransoleta
wzór AP120-5735,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 889 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-5702,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 689 zł
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Perły

Kolczyki
wzór AP46-4040,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP121-0851,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 499 zł
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Zawieszka
wzór AP121-2606,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP121-2639,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP121-8925,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP121-9121,
perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP121-9179,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Pierścionek
wzór AP121-2621,
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-8922,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł99zł
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Perły

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

Bransoleta
wzór AP121-1094,  
perły hodowane, rzemień,  
srebro rodowane.
Cena od 169 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3005,
perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 374 zł
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Kolczyki
wzór 176.112,  
brylanty 4 szt. – 0,05 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 6 490 zł

Zawieszka
wzór 176.112,  
brylanty 2 szt. – 0,02 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 2 890 zł

Bransoleta
wzór 176.112,  
brylanty 40 szt. – 0,14 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł

Pierścionek
wzór 176.112,  
brylanty 4 szt. – 0,04 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.
Cena od 4 490 zł

Zegarek męski
Albert Riele Premiere  
704GQ07-SP33I-LN-K1 
Cena od 3 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.





Marka utożsamiana z innowacyjnością i najlepszym 
włoskim wzornictwem. W jej designerskim dorobku 
szczególne miejsce zajmuje kolekcja Flex’it, słynąca  
– za sprawą nowatorskiej, elastycznej konstrukcji biżu
terii – z gładkości linii i niebywałej wygody noszenia. 
Wyroby dostępne wyłącznie w złocie próby 750.

Naszyjnik
wzór 180.120,  
brylanty 31 szt. – 0,41 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 35 990 zł

Wzór dostępny w wersji 
z żółto-białego złota.

Kolczyki
wzór 180.120,  
brylanty 58 szt. – 0,77 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 23 990 zł

Wzór dostępny w wersji 
z żółto-białego złota.

Pierścionek
wzór 180.120,  
brylanty 31 szt. – 0,41 ct, 
złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Wzór dostępny w wersji 
z żółto-białego złota.

Bransoleta
wzór 180.120, brylanty
31 szt. – 0,41 ct, złoto pr. 750.
Cena od 24 990 zł

Wzór dostępny w wersji 
z żółto-białego złota.

Bransoleta
wzór 180.121, brylanty
31 szt. – 0,47 ct, złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł

Do kompletu naszyjnik,  
pierścionek i kolczyki.

Diamenty
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Diamond XL – kolekcja, w której unikatowy, rozpo
znawalny styl spotyka się z kunsztem włoskiego  
złotnictwa. Niespotykana oprawa centralnego kamienia 
optycznie go powiększa i sprawia, że prezentuje  
się on wyśmienicie.

Pierścionek
wzór 185.104, brylanty
16 szt. – 0,13 ct, szafir,
złoto pr. 750.
Cena od 6 990 zł

Pierścionek
wzór 185.102, brylanty
82 szt. – 0,42 ct, szafir,
złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Pierścionek
wzór 185.103, brylanty
17 szt. – 0,43 ct, złoto pr. 750.
Cena od 8 290 zł

Naszyjnik
wzór 185.103, brylanty  
9 szt. – 0,36 ct, złoto pr. 750.
Cena od 6 990 zł

Kolczyki
wzór 185.103, brylanty
18 szt. – 0,73 ct, złoto pr. 750.
Cena od 12 990 zł

Standard 
solitaire
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Bransoleta
wzór 179.135, brylanty
10 szt. – 0,08 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 3 690 złPierścionek

wzór 179.136,  
brylant – 0,008 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 090 zł

Kolczyki
wzór 179.135, brylanty
10 szt. – 0,07 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 3 590 zł

Zawieszka
wzór 179.135, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 179.137, brylanty
3 szt. – 0,02 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 859 zł

Kolczyki
wzór 179.105, brylanty
8 szt. – 0,05 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 4 990 zł

Uznana francuska marka, któ
ra konsekwentnie podąża swoją 
własną drogą, proponując kolejne 
wzory w duchu czystego, zmysło
wego designu. W harmonii łączą 
się: białe złoto próby 750, dia
menty i niezwykły blask ceramiki 
hightech.

Diamenty
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Kolczyki
wzór 184.114, brylanty
10 szt. – 0,07 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 890 zł

Kolczyki
wzór 184.113, diamenty
10 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 184.114, brylanty
3 szt. – 0,03 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 349 zł

Pierścionek
wzór 184.113, diamenty
10 szt. – 0,08 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 184.113, diamenty
8 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 184.114, brylanty
3 szt. – 0,03 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 090 zł

Zawieszka
wzór 184.114, brylanty
5 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 490 zł

Nowe wzory Jeell udowadniają, 
że ta kreatywna grupa młodych, 
francuskich projektantów, zachę
cona wielkim sukcesem debiutu, 
ma jeszcze sporo do powiedzenia 
w temacie wykwintnej, nowoczes
nej biżuterii ceramicznej. Jeell to 
fenomen – marka, która błyska
wicznie osiągnęła wysoki prestiż.
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Zawieszka
wzór 115.154, brylanty
23 szt. – 0,21 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Zawieszka
wzór 182.104, diamenty  
45 szt. – 0,28 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 115.154, brylanty
30 szt. – 0,21 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 115.154, brylanty
23 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 182.104, diamenty
57 szt. – 0,23 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Bransoleta
wzór 115.154, brylanty
288 szt. – 1,97 ct, złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Kolczyki
wzór 182.104, diamenty
72 szt. – 0,45 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

CzarNe  
DiaMeNty
Coraz bardziej popularne. W kolekcji 
diamentowej debiutują teraz  
w nowych, intrygujących odsłonach.
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Zawieszka
wzór 105.262, diamenty
27 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór 105.262, diamenty
30 szt. – 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Kolczyki
wzór 160.254, diamenty
50 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

Pierścionek
wzór 117.180, brylanty
38 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 105.262, diamenty
27 szt. – 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 269 zł

Pierścionek
wzór 118.170, diamenty
25 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

73www.apart.pl



Kolczyki
wzór 109.370, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, onyksy,
złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

Zawieszka
wzór 109.370, diamenty
3 szt. – 0,02 ct, onyks,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł
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DiaMeNty  
z oNykseM 
onyks to piękny i dostojny klejnot. W czerni,  
która go definiuje, można się zatracić. Jest głęboka,  
tajemnicza. W pokazanym komplecie onyks oszlifowa 
ny został w kształt kropli, z charakterystycznym  
fasetowaniem, zapewniającym grę świetlnych refleksów. 
Do tego białe złoto i dyskretny, diamentowy akcent.

Zawieszka
wzór 109.370, diamenty
3 szt. – 0,02 ct, onyks,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.370, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, onyksy,
złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

399zł
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Zawieszka
wzór 188.103, brylanty
25 szt. – 0,18 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł 

Zawieszka
wzór 181.164, brylant
– 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł 

Zawieszka
wzór 181.167, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł 

Zawieszka
wzór 181.163, brylant
– 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł 

Zawieszka
wzór 181.166, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł 

Zawieszka
wzór 181.165, brylant
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł 

Kolczyki
wzór 188.103, brylanty
50 szt. – 0,37 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 790 zł 

sWiNgiNg 
DiaMoNDs
te diamenty... tańczą!
spójrz, jak poruszają się radośnie,
igrają ze światłem, bawią się,
roztaczają cudowny blask...
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Zawieszka
wzór 188.108, brylanty
28 szt. – 0,19 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł 

Zawieszka
wzór 188.107, brylanty
17 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł Zawieszka

wzór 188.105, brylanty
77 szt. – 0,40 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł 

Zawieszka
wzór 188.106, brylanty
18 szt. – 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł 

Zawieszka
wzór 188.104, brylanty
31 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł 

Kolczyki
wzór 188.104, brylanty
62 szt. – 0,36 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł 
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Pierścionek
wzór 109.400, brylanty
9 szt. – 0,34 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 109.393, brylant
– 0,34 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Wzór dostępny również w wersjach:
0,17 ct, Cena od 1 890 zł
0,23 ct, Cena od 2 590 zł
0,44 ct, Cena od 8 390 zł

Pierścionek
wzór 101.191, brylant
– 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 160.263, brylant
– 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Wzór dostępny również  
w wersji 0,20 ct.  
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 109.399, diamenty
17 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 109.394, brylant
– 0,23 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł

Wzór dostępny również w wersjach:
0,17 ct, Cena od 1 890 zł
0,34 ct, Cena od 4 490 zł
0,44 ct, Cena od 8 390 zł
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Pierścionek
wzór 181.138,  
brylant – 0,20 ct,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 101.196, brylant
– 0,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

DiaMeNtoWa  
kLasyka
Dla wielbicielek klasycznych form 
eksponujących jeden diament
– do wyboru pierścionki z różnymi 
oryginalnymi, godnymi klejnotu 
oprawami. Pełna oferta w salonach 
i na www.apart.pl

Kolczyki
wzór 151.157, brylanty
18 szt. – 0,67 ct, złoto pr. 585.
Cena od 7 590 zł

Wzór dostępny również w wersjach: 
brylanty 18 szt. – 0,46 ct.  
Cena od 3 990 zł, 
brylanty 18 szt. – 1,00 ct.  
Cena od 18 990 zł

Kolczyki
wzór 103.511, brylanty
2 szt. – 0,35 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Wzór dostępny  
również w wersji  
brylanty 2 szt. – 0,49 ct.
Cena od 5 290 zł

Kolczyki
wzór 151.158, brylanty
10 szt. – 0,64 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł

Wzór dostępny również w wersjach: 
brylanty 10 szt. – 0,41 ct.  
Cena od 3 990 zł, 
brylanty 10 szt. – 0,94 ct.  
Cena od 16 990 zł

Pierścionek
wzór 109.410,  
brylant – 0,14 ct,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 181.139, brylant
– 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł
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Kolczyki
wzór 160.213, diamenty
40 szt. – 0,18 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 259 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Kolczyki
wzór 151.122, diamenty
126 szt. – 0,32 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 249 zł

Pierścionek
wzór 151.168, diamenty
23 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 109.390, brylanty
38 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór 105.379, diamenty
26 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 790 zł

Kolczyki
wzór 126.129, diamenty
14 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Bransoleta
wzór 151.120, diamenty
90 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 690 zł

Bransoleta
wzór 151.119, diamenty
200 szt. – 0,60 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł

Kolczyki
wzór 151.165, diamenty
56 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 375.
Cena od 849 zł

Kolczyki
wzór 151.123, diamenty
72 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Bransoleta
wzór 151.120, diamenty
90 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 690 zł

Bransoleta
wzór 151.119, diamenty
200 szt. – 0,60 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 990 zł
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Zawieszka
wzór 160.103, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 539 zł

Kolczyki
wzór 160.103, diamenty
50 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 869 zł

Kolczyki
wzór 151.164, diamenty
40 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 729 zł

Pierścionek
wzór 160.215, diamenty
51 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 160.214, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 859 zł

Pierścionek
wzór 160.269, diamenty
54 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

729zł
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Zawieszka
wzór 103.527,  
diamenty 83 szt. – 0,26 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 103.516, diamenty
102 szt. – 0,31 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 105.355, diamenty
168 szt. – 0,36 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 103.527, diamenty
150 szt. – 0,45 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Kolczyki
wzór 103.527, diamenty
100 szt. – 0,30 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

NiezWykła  
koMPozyCJa  
Harmonijny mariaż diamentów  
i trzech kolorów złota nadaje  
szczególny charakter tej wyjątkowej  
biżuterii.
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Pierścionek
wzór 103.133, diamenty
42 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 103.132, diamenty
50 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 103.134, diamenty
52 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 103.479, brylanty
10 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Bransoleta
wzór 103.179, brylanty
148 szt. – 0,72 ct, złoto pr. 585.
Cena od 8 990 zł
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Zawieszka
wzór 103.409, 
brylanty 19 szt. – 0,47 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 5 790 zł

Wzór dostępny również w wersji 
brylanty 20 szt. – 0,58 ct.
Cena od 8 990 zł

Kolczyki
wzór 103.409,  
brylanty 42 szt. – 0,95 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 11 990 zł

Wzór dostępny również w wersji 
brylanty 44 szt. – 1,20 ct. 
Cena od 17 990 zł

Pierścionek
wzór 103.430,  
brylanty 21 szt. – 0,20 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 103.291, diamenty 
(brylant, princessy)
15 szt. – 0,55 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 5 590 zł

Bransoleta
wzór 103.451,  
brylanty 85 szt. – 2,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Bransoleta
wzór 103.452,  
brylanty 51 szt. – 3,01 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 18 990 zł

Bransoleta
wzór 103.453,  
brylanty 54 szt. – 5,83 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 38 990 zł

Wzór dostępny również w wersji 
brylanty 67 szt. – 3,55 ct. 
Cena od 21 990 zł

Pierścionek
wzór 103.409,  
brylanty 27 szt. – 0,51 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 6 590 zł

Wzór dostępny również w wersji  
brylanty 28 szt. – 0,65 ct.
Cena od 9 990 zł
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Bransoleta
wzór 103.381,  
brylanty 136 szt. – 0,58 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 11 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.381,  
brylanty 282 szt. – 0,98 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 17 990 zł

Kolczyki
wzór 153.102,  
diamenty 78 szt. – 0,23 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 188.100,  
brylanty 35 szt. – 0,19 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Kolczyki
wzór 188.100, 
brylanty 66 szt. – 0,38 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 14 990 zł

Wzór dostępny również w wersji 
brylanty 50 szt. – 0,32 ct.
Cena od 7 990 zł

Naszyjnik
wzór 188.100,  
brylanty 35 szt. – 0,26 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 9 390 zł

Zawieszka
wzór 153.102,  
diamenty 31 szt. – 0,10 ct, 
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł
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Zawieszka
wzór 103.381, brylanty
32 szt. – 0,15 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 103.381, brylanty
64 szt. – 0,24 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 3 090 zł

Pierścionek
wzór 103.381, brylanty
46 szt. – 0,18 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł
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Kolczyki
wzór 103.381,  

brylanty 64 szt. – 0,24 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 3 090 zł

Naszyjnik
wzór 103.381,  

brylanty 282 szt. – 0,98 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 17 990 zł

Bransoleta
wzór 103.381,  

brylanty 136 szt. – 0,58 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 11 990 zł

Bransoleta
wzór 103.193,  

brylanty 367 szt. – 5,25 ct,
złoto pr. 585.

Cena od 39 990 zł

Bransoleta
wzór 930,  

brylanty 521 szt. – 1,76 ct,
złoto pr. 585.

Cena od 19 990 zł

Pierścionek
wzór 103.192,  

brylanty 59 szt. – 0,47 ct,
złoto pr. 585.

Cena od 4 890 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Premiere 

302GQ05-SS13I-LB-K1 
Cena od 2 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Zawieszka
wzór 109.420,  
diamenty 10 szt. – 0,04 ct,  
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 649 złZawieszka

wzór 109.243, diamenty
42 szt. – 0,26 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 109.243, diamenty
76 szt. – 0,35 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Kolczyki
wzór 109.420,  
diamenty 16 szt. – 0,06 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 109.420,  
diamenty 10 szt. – 0,04 ct,  
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 109.366, brylanty
10 szt. – 0,50 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 4 490 zł

Pierścionek
wzór 109.243, diamenty
42 szt. – 0,26 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Pierścionek
wzór 109.339, brylanty
50 szt. – 0,25 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł
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Kolczyki
wzór 109.275, diamenty
40 szt. – 0,22 ct, szafiry,
złoto pr. 375.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 109.275, diamenty
20 szt. – 0,20 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 1 669 zł

Zawieszka
wzór 109.419,  
diamenty 3 szt. – 0,01 ct,  
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór 109.419,  
diamenty 2 szt. – 0,006 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór 109.338, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 109.275, diamenty
20 szt. – 0,20 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 1 349 zł

szaFir
Doskonałe uzupełnienie szykow
nego stylu. Piękny, urzekający 
swą barwą. Ma własny, sobie 
tylko właściwy kolor – szafirowy...

339zł
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Naszyjnik
wzór 103.416,  
brylanty 387 szt. – 1,82 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 26 990 zł

Wzór dostępny również w wersji 
ze szmaragdami.

Pierścionek
wzór 103.416,  
brylanty 34 szt. – 0,23 ct, 
szafir, złoto pr. 585.
Cena od 3 190 zł

Wzór dostępny również w wersji 
ze szmaragdem.

Kolczyki
wzór 103.416,  
brylanty 86 szt. – 0,35 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 190 zł

Do kompletu zawieszka.
Wzór dostępny również w wersji 
ze szmaragdami lub rubinami.

Bransoleta
wzór 103.416,  
brylanty 280 szt. – 1,10 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 12 990 zł

Wzór dostępny również w wersji 
ze szmaragdami lub rubinami.

Diamenty
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Kolczyki
wzór 103.416,  

brylanty 86 szt. – 0,35 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 4 190 zł

Naszyjnik
wzór 103.416,  

brylanty 387 szt. – 1,82 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 26 990 zł

Bransoleta
wzór 103.416,  

brylanty 280 szt. – 1,10 ct,  
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 12 990 zł

Pierścionek
wzór 103.416,  

brylanty 34 szt. – 0,23 ct,  
szafir, złoto pr. 585.

Cena od 3 190 zł

Zegarek męski
Albert Riele Concerto

206GQ02-SS33I-LB 
Cena od 1 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Zawieszka
wzór 176.111, brylant
– 0,01 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 2 590 zł

Zawieszka
wzór 176.117, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, cytryny,
złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 176.111, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 4 390 zł

Kolczyki
wzór 176.117, brylanty
4 szt. – 0,04 ct, cytryny,
złoto pr. 750.
Cena od 5 090 zł

Pierścionek
wzór 176.117, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, cytryny,
złoto pr. 750.
Cena od 4 090 zł

Bransoleta
wzór 176.104, brylanty
41 szt. – 0,16 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Diamenty
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Bransoleta
wzór 176.114, brylanty
12 szt. – 0,07 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 13 990 zł

Pierścionek
wzór 176.113, brylanty
10 szt. – 0,10 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 8 490 zł

Zawieszka
wzór 176.113, brylanty
3 szt. – 0,03 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł

Kolczyki
wzór 176.113, brylanty
6 szt. – 0,06 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 8 190 zł

Kolczyki
wzór 176.114, brylanty
4 szt. – 0,02 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 5 690 zł

Wszystkie  
oDCieNie 
brązU
ta ciepła, wymarzona na zimę 
paleta barw to magia kwarcu, 
wykorzystanego w formie
dużych, nieregularnych kamieni.
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Diamenty

Zawieszka
wzór 176.112, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 2 890 zł

Kolczyki
wzór 176.112, brylanty
4 szt. – 0,05 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 6 490 zł

Bransoleta
wzór 176.112, brylanty
40 szt. – 0,14 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł

Pierścionek
wzór 176.112, brylanty
4 szt. – 0,04 ct, kwarce,
złoto pr. 750.
Cena od 4 490 zł
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Kolczyki
wzór 176.112,  

brylanty 4 szt. – 0,05 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.

Cena od 6 490 zł

Zawieszka
wzór 176.112,  

brylanty 2 szt. – 0,02 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.

Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 176.112,  

brylanty 4 szt. – 0,04 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.

Cena od 4 490 zł

Bransoleta
wzór 176.112,  

brylanty 40 szt. – 0,14 ct,  
kwarce, złoto pr. 750.

Cena od 19 990 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Premiere  

704GQ07-SP33I-LN-K1 
Cena od 3 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Pierścionek
wzór 109.416,  
diamenty 6 szt. – 0,04 ct,  
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór 109.417,  
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,  
kwarc, złoto pr. 375.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór 109.416,  
diamenty 3 szt. – 0,02 ct,  
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór 109.416,  
diamenty 6 szt. – 0,03 ct,  
kwarce, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

kWarC LeMoN
Uwodząca radosnymi żółcieniami, 
niezwykła odmiana kwarcu tworzy 
elegancką i harmonijną kompozycję  
z żółtym złotem i diamentami.

Zawieszka
wzór 109.438,  
brylant – 0,01 ct,  
kwarc, złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór 109.438,  
brylanty 2 szt. – 0,01 ct,  
kwarce, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

199zł

Diamenty
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Zawieszka
wzór 109.418,  
diamenty 24 szt. – 0,12 ct, 
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 109.418,  
diamenty 46 szt. – 0,15 ct, 
topazy, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 109.418,  
diamenty 24 szt. – 0,12 ct,  
topaz, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Zawieszka
wzór 109.349, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 219 zł

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

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie z kwarcem.

Kolczyki
wzór 109.374, diamenty
2 szt. – 0,005 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie z kwarcami.

Pierścionek
wzór 109.380, diamenty
10 szt. – 0,04 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 939 zł

toPaz  
Wystarczy po niego sięgnąć,  
by choćby w środku zimy posiąść  
namiastkę letniego nieba i lazuru 
ciepłych mórz...

179zł
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Zawieszka
wzór 105.322, diamenty
18 szt. – 0,04 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 769 zł

Zawieszka
wzór 109.421, diamenty
3 szt. – 0,02 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł Zawieszka

wzór 109.422, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór 109.421, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Diamenty

199zł
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Pierścionek
wzór 105.322, diamenty
28 szt. – 0,08 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Kolczyki
wzór 105.322, diamenty
32 szt. – 0,06 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł
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Zawieszka
wzór 109.423, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór 109.424, diament
– 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór 109.425, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.424, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.425, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór 109.423, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł



Zawieszka
wzór 101.129, diamenty
4 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór 105.362, diamenty
20 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 679 zł

Bransoleta
wzór 105.361, diamenty
19 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 679 zł

Bransoleta
wzór 127.138, brylanty
18 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Bransoleta
wzór 127.137, brylanty
18 szt. – 0,08 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł

Zawieszka
wzór 151.174, diamenty
3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór 109.385, diamenty
3 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

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

Bransoleta
wzór 127.140, brylanty
15 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Naszyjnik
wzór 107.138, diamenty
12 szt. – 0,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Naszyjnik
wzór 109.405,  
brylanty 11 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 109.427,  
diamenty 8 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór 127.144, brylanty
2 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Kolczyki
wzór 127.143, brylanty
2 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 639 złKolczyki

wzór 109.426,  
diamenty 8 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór 105.213, diamenty
324 szt. – 0,73 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 7 290 zł

101www.apart.pl



Pierścionek
wzór 160.140, diamenty
37 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 959 zł

Pierścionek
wzór 160.251, brylanty
37 szt. – 0,18 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 160.250, brylanty
61 szt. – 0,36 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 3 390 zł Pierścionek

wzór 160.161, diamenty
51 szt. – 0,15 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Zawieszka
wzór 105.201, diamenty
19 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór 105.201, diamenty
38 szt. – 0,11 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 829 zł

Pierścionek
wzór 105.203, diamenty
51 szt. – 0,16 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Diamenty
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Zawieszka
wzór 103.462, brylanty
11 szt. – 0,04 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

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

Wzór dostępny również  
w wersji 0,13 ct. 
Cena od 1 790 zł

Pierścionek
wzór 181.137, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 103.491, brylanty
2 szt. – 0,01 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór 103.462, brylanty
22 szt. – 0,08 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

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

Pierścionek
wzór 103.464, brylanty
34 szt. – 0,12 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 103.465, brylanty
32 szt. – 0,13 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

WrażeNie 
Większego 
DiaMeNtU 
dzięki specjalnej powierzchni  
oprawy z białego złota. efekt  
okazałego kamienia przy zacho 
waniu atrakcyjnej ceny.

889zł
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Pierścionek
wzór 103.495, brylanty
7 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 103.494, brylanty
7 szt. – 0,07 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór 103.174, brylant
– 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Kolczyki
wzór 103.506, brylanty
24 szt. – 0,32 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Pierścionek
wzór 109.389, brylanty
17 szt. – 0,19 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 109.388, brylanty
14 szt. – 0,20 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Diamenty
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Pierścionek
wzór 101.146, brylant
– 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Pierścionek
wzór 101.160, brylanty
3 szt. – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 219 zł

Pierścionek
wzór 101.156, brylanty
2 szt. – 0,09 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 049 zł

Pierścionek
wzór 101.113, brylant
– 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 759 zł

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

759zł
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KOLCZYKI
wzór AP122-3269,

złoto pr. 585.
Cena od 2 969 zł

ZAWIESZKA
wzór AP122-3273,

złoto pr. 585.
Cena od 3 084 zł

PIERŚCIONEK
wzór AP122-3271,

złoto pr. 585.
Cena od 1 564 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3180,

złoto pr. 585.
Cena od 7 849 zł



Zawieszka
wzór AP122-3273,
złoto pr. 585.
Cena od 3 084 zł

Bransoleta
wzór AP122-3180,  
złoto pr. 585.
Cena od 7 849 zł

Pierścionek
wzór AP122-3272,
złoto pr. 585.
Cena od 2 949 zł

Kolczyki
wzór AP122-3269,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 969 zł

Pierścionek
wzór AP122-3271,
złoto pr. 585.
Cena od 1 564 zł

Roma
Esencją kolekcji jest złoto zaklęte  
w swobodną, choć harmonijną formę. 
Biżuteria uwodzi przepychem  
i okazałością.
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Bransoleta
wzór AP06-763,  
złoto pr. 585.
Cena od 11 539 złBransoleta

wzór AP122-2250,  
złoto pr. 585.
Cena od 7 224 zł

Pierścionek
wzór AP122-3479,
złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

złotE sploty
Biżuteria olśniewająca wyrafinowaniem. prostota  
i regular ność kształtu podkreślają elegancję i ponad
czasowość kolekcji. Gdy się przyjrzeć, z faktury biżuterii 
wyłaniają się uporządkowane, misterne sploty, ukazujące 
jubilerski kunszt, a także możliwości złotego kruszcu.

Pierścionek
wzór AP122-3478,
złoto pr. 585.
Cena od 2 174 zł
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Kolczyki
wzór AP121-6935,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 769 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6933,  
złoto pr. 585.
Cena od 7 969 zł

Bransoleta
wzór AP121-6934,  
złoto pr. 585.
Cena od 3 789 zł

Pierścionek
wzór AP121-6936,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 409 zł

Kolczyki
wzór AP121-6935, złoto pr. 585.
Cena od 2 769 zł 

Naszyjnik
wzór AP121-7803, złoto pr. 585.
Cena od 9 609 zł

Bransoleta
wzór AP121-7815, złoto pr. 585.
Cena od 4 469 zł

Bransoleta
wzór AP121-6934, złoto pr. 585.
Cena od 3 789 zł

Pierścionek
wzór AP121-7753, złoto pr. 585.
Cena od 1 699 zł

Zegarek męski
Albert Riele Concerto 
203GQ02-SP33I-LN 
Cena od 2 040 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Naszyjnik
wzór AP121-7749,  
złoto pr. 585.
Cena od 12 154 zł

Kolczyki
wzór AP121-7963,  
złoto pr. 585.
Cena od 4 019 zł

Pierścionek
wzór AP121-7844,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 169 zł

Bransoleta
wzór AP121-7751,  
złoto pr. 585.
Cena od 6 094 zł
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Zawieszka puzderko
wzór AP121-7123, cyrkonia, 
złoto rodowane pr. 375.
Cena od 249 zł

Wzór dostępny również  
w złocie pr. 585.

Zawieszka
wzór AP121-8445,  
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Zawieszka puzderko
wzór AP121-7122,  
złoto rodowane pr. 375.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP23-0977,  
złoto pr. 333.
Cena od 404 zł

Kolczyki
wzór AP121-0504,  
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP120-7625,  
złoto pr. 333.
Cena od 214 zł

Bransoleta
wzór AP06-618,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 099 zł

189zł
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Bransoleta
wzór AP122-3357,

złoto pr. 585.
Cena od 1 019 zł

Kolczyki
wzór AP122-0678,

złoto pr. 585.
Cena od 1 099 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3358,

złoto pr. 585.
Cena od 1 439 zł
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Zawieszka
wzór AP122-0606,  
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP122-0681,  
złoto pr. 585.
Cena od 894 zł

Kolczyki
wzór AP122-0677,  
złoto pr. 585.
Cena od 869 zł

Kolczyki
wzór AP122-0673,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 819 zł

Kolczyki
wzór AP122-0610,  
złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

dElikatna  
stRona złota
złoto w ażurowych formach  
odkrywa swoją drugą naturę 
– pełną zmysłowości, lekkiego 
powabu i finezji.
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Zawieszka
wzór AP03-0886,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 449 zł

Zawieszka
wzór AP121-7602,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP121-6901,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP121-7984,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 669 zł

Kolczyki
wzór AP42-0031,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP121-7977,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 359 zł

249zł
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Zawieszka
wzór AP121-7989,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 429 zł

Kolczyki
wzór AP121-7975,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Bransoleta
wzór AP06-613,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 2 269 zł

Zawieszka
wzór AP121-7973,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP121-7600,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 384 zł
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Naszyjnik 
wzór AP122-3360*, 
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł
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Naszyjnik 
wzór AP122-3362*,  
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-3317, 
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP122-3219*,
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP122-3201*,
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP122-3211*,
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP122-3322,  
złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Naszyjnik 
wzór AP122-3442,  
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Naszyjnik 
wzór AP122-3360*,  
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Naszyjnik 
wzór AP122-3443,  
złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Naszyjnik 
wzór AP122-3361*,  
złoto pr. 333
Cena od 299 zł

* Wzory dostępne również w złocie pr. 585.

URokliwE  
złotE  
naszyjniki  
i BRansolEty
Czarująca lekkością i autentycz
nym wdziękiem biżuteria w postaci 
drobnych naszyjników i bransolet 
zwieńczonych dyskretną złotą 
blaszką w różnych kształtach. 
istnieje możliwość wykonania 
grawerunku na wszystkich prezen
towanych wzorach.
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Kolczyki
wzór K-441.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór P-828.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór Z-475.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór Z-480.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór K-433.01,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór K-427.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór Z-477.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór Z-463.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 129 zł
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Zawieszka
wzór Z-487.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór Z-486.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór Z-468.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór K-435.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór K-438.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór K-434.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 399 zł
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Zawieszka
wzór Z-462.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 209 zł

Zawieszka
wzór Z-466.03, ametyst 
syntetyczny, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór Z-466.02, szafir 
syntetyczny, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór K-421.02, szafiry 
syntetyczne, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 309 zł

Kolczyki
wzór K-421.03, ametysty 
syntetyczne, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 309 zł

Kolczyki
wzór AP122-3189,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 264 zł

Kolczyki
wzór K-416.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór K-431.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór P-830.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 299 zł
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Złoto



Kolczyki z zawieszką 
(komplet)
wzór K-424/Z-469.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 329 zł/ kpl.

Kolczyki z zawieszką 
(komplet)
wzór K-424/Z-469.03,  
rubiny syntetyczne, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 329 zł/ kpl.

Kolczyki z zawieszką 
(komplet)
wzór K-424/Z-469.02,  
szafiry syntetyczne, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 329 zł/ kpl.

Zawieszka
wzór AP122-3314,
cyrkonie, złoto  
rodowane pr. 333.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP122-3315, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 509 zł

Pierścionek
wzór P-837.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór P-817, złoto pr. 333.
Cena od 369 zł

Pierścionek
wzór P-805.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

329 
zł/kpl.
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Kolczyki
wzór AP121-9598,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP122-1117,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP122-1120,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP121-6765,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 284 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Concerto 
203GQ02-SP33I-LN
Cena od 2 040 zł

Zegarek damski 
Albert Riele Concerto 
206LQ02-SP33I-LN
Cena od 1 640 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-1117,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP122-1120,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP121-9597,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP121-9598,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Argento 
– pochwała srebra i jego urody.  
W biżuterii Argento dojrzeć można 
lodowy chłód, cudowną gładkość, 
przyjemną miękkość...
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Naszyjnik
wzór AP121-6766,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP121-6768,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6767,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP121-6765,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 284 zł
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Srebro

Bransoleta
wzór AP121-6748,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6749,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP121-2011,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór AP121-1995,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-0390,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP120-6363,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP121-6686,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 439 zł

Bransoleta
wzór AP121-6758,
srebro rodowane.
Cena od 374 zł

Naszyjnik
wzór AP120-6361,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP121-6833,
srebro rodowane.
Cena od 519 zł

Naszyjnik
wzór AP121-7641,
srebro rodowane.
Cena od 579 zł

Kolczyki
wzór AP53-3540,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP121-6832,
srebro rodowane.
Cena od 329 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-7783,
srebro rodowane.
Cena od 729 zł

Bransoleta
wzór AP120-7785,
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

modern
minimalistyczna linia  
dla wielbicielek nowoczesnej,  
stonowanej elegancji.  
W biżuterii modern dominuje 
puryzm formy. niekiedy  
mniej znaczy więcej,  
co widać w każdym wzorze  
tej wyrafinowanej kolekcji.



*micro 
setting

Zawieszka
wzór AP121-1874*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

KOLCZYKI
wzór AP121-1877*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 379 zł
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Srebro



Pierścionek
wzór AP121-5459, cyrkonie,  
ceramika, srebro rodowane.

Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP121-5453, cyrkonie,  
ceramika, srebro rodowane.

Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP121-5457, cyrkonie,  
ceramika, srebro rodowane.

Cena od 349 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Concerto 

203GQ02-SP33I-LN 
Cena od 2 040 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.

Kolczyki
wzór AP121-1877*, cyrkonie,  
onyks, srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Zawieszka
wzór AP121-1874*, cyrkonie,  
onyks, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Pierścionek
wzór AP121-2143, cyrkonie,  
ceramika, srebro rodowane.
Cena od 264 zł
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Pierścionek
wzór AP121-5450*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór AP121-2143*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 264 zł

Pierścionek
wzór AP121-8286*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP121-3608*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

ZAWIESZKA
wzór AP121-3606*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AP121-8278*,
ceramika, srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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Srebro



Pierścionek
wzór AP121-4628,
cyrkonia, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-5459*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP121-5457*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 349 zł

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

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

*micro 
setting

elegAnce
Kluczową rolę w koncepcji kolek-
cji zajmuje czerń – kolor elegan-
cji, ale również tajemnicy. Za jej 
głębię odpowiada powracający do 
łask onyks i supermodna cerami-
ka high-tech. cyrkonie w srebr-
nych elementach zapewniają 
efekt pociągającej migotliwości.
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Bransoleta
wzór AP121-9824,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP122-2133*,
cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

BRANSOLETA
wzór AP121-9825,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

KOLCZYKI
wzór AP121-9840,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP121-9845,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

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

Zawieszka
wzór AP121-9844,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Zawieszka
wzór AP121-9850,
cyrkonie, ceramika, 
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Srebro

79zł

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

*micro 
setting



Kolczyki
wzór AP121-9840,

cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.

Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP121-9844,

cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.

Cena od 114 zł

Bransoleta
wzór AP122-2133,

cyrkonie, onyks,
srebro rodowane.

Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP121-5446,

cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.

Cena od 249 zł
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cZArne  
cyrKonie
cieszą się niesłabnącą popularno-
ścią. tworzą ze srebrem i klasycz-
nymi białymi cyrkoniami fanta-
styczne kontrastowe połączenia.
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Pierścionek
wzór AP01-3688,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP121-6799*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

KOLCZYKI
wzór AP121-6800*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP32-3607,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 224 zł

Kolczyki
wzór AP121-4407*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 144 zł 

ZAWIESZKA
wzór AP04-6682,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Srebro



micro  
setting
to właśnie sekret olśniewającej 
gładkości, regularności i precyzji 
osadzenia cyrkonii. efekt potęguje 
przeplatanie się czerni z bielą.

*micro 
setting

139www.apart.pl

Zawieszka
wzór AP121-4004*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP121-4416*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP121-4418*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP121-4003*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP121-9135*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Pierścionek
wzór AP121-9140*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł
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Srebro



Kolczyki
wzór AP121-4406*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór AP121-5298*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP121-4422*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 639 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Premiere 

704GQ07-SS31I-LB-K1 
Cena od 3 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.

141www.apart.pl

Kolczyki
wzór AP121-4406*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór AP121-5298*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AP121-4422*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 639 zł

*micro 
setting



WspAniAłA  
różnorodność 
klasycznych, srebrnych wzorów z cyrko-
niami. niewyczerpane źródło inspiracji  
i blasku na piękne zimowe dni i wieczory.
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP120-7836*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Kolczyki
wzór AP32-3358,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 224 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9436,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-4431*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór AP121-4429*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP121-0696,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

99zł



*micro 
setting
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Pierścionek
wzór AP121-4423*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP121-0061*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3746,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9590,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór AP121-4410*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 489 zł

Kolczyki
wzór AP46-3944,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Bransoleta 
wzór AP121-5219,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł



Srebro
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Zawieszka
wzór AP121-3542*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł Zawieszka

wzór AP04-7291,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Zawieszka
wzór AP121-8056*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP122-1625*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP46-4491,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP121-3516*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP121-8050*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-8055*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-3540*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

149zł
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Bransoleta
wzór AP121-3579*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

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

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

Bransoleta
wzór AP122-1124*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór AP121-7022*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP121-0542*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 354 zł

Kolczyki
wzór AP121-9189*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

*micro 
setting



Zawieszka
wzór AP121-8479*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP121-3615*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 589 zł

*micro 
setting

Srebro
Kolczyki
wzór AP121-3615*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 589 zł

Zawieszka
wzór AP121-8479*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-3588*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP01-3682,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

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

Zegarek Męski 
Albert Riele Premiere 
704GQ07-SS31I-LB-K1 
Cena od 3 490 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Srebro
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Zawieszka
wzór AP121-3612*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AP121-3613*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP121-6536*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP121-4430*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór AP121-4426*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP121-6537*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Zawieszka
wzór AP121-4428*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 209 zł 179zł



*micro 
setting
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Pierścionek
wzór AP121-7998*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP121-7997*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-3595*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP121-3588*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

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

Pierścionek
wzór AP121-3593*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP121-7996*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł



Kolczyki
wzór AP121-3843*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór AP120-9846*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AP121-4409*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

150 Apart  Zima  2013 | 2014

Srebro



Zawieszka
wzór AP121-4016*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP121-3843*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-4409*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

*micro 
setting

1. olśnieWAjący
srebrny Komplet
liczne cyrkonie jak kryształki lodu w promieniach  
słońca, niby swobodnie unoszące się w powietrzu.

3. WyrAZistA  
srebrnA brAnsoletA
– jej kształt przywodzi na myśl organiczne formy,  
geometrycznie doskonałe, oddające geniusz natury.

2. eKstrAWAgAncKi  
podWójny pierścioneK
w tradycyjnym mariażu srebra i cyrkonii.
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 Wyróżnij się  na 3 sposoby!



Srebro

Pierścionek
wzór AP121-6003,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-6782*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Kolczyki
wzór AP121-6783*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Zawieszka
wzór AP121-6780*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

W prezentowanych kompletach biżuterii mogą 
zdarzyć się różnice w odcieniach kolorów kamieni 
poszczególnych elementów kompletu.

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

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

Zawieszka
wzór AP121-5953,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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Pierścionek
wzór AP121-5962,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP121-4558*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149zł

Kolczyki
wzór AP121-6481,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

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

Kolczyki
wzór AP121-4553*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

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

Naszyjnik
wzór AP121-6482,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP121-4561*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

bAW się Kolorem! 
postaw na barwny akcent i kolorowe lśnienie,  
gdy wszystko wokół spowite śnieżną bielą.

*micro 
setting

153www.apart.pl

79zł



Pierścionek
wzór AP121-3284,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-6435,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-6423
cyrkonie, kryształ,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP121-3285, 
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP121-6433,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP121-6421,
cyrkonie, kryształ,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP121-3283,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP121-6434,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP121-6422,
cyrkonie, kryształ,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł

W prezentowanych kompletach biżuterii mogą 
zdarzyć się różnice w odcieniach kolorów kamieni 
poszczególnych elementów kompletu.

Srebro
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Pierścionek
wzór AP121-3338,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-3392,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 124 zł

Kolczyki
wzór AP121-3336,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-3395,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP121-3337,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Zawieszka
wzór AP121-3396,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 84 zł
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Srebro

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

Pierścionek
wzór AP121-6803*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Kolczyki
wzór AP121-6801*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Zawieszka
wzór AP121-6802*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

W prezentowanych kompletach biżuterii mogą 
zdarzyć się różnice w odcieniach kolorów kamieni 
poszczególnych elementów kompletu.

Kolczyki
wzór AP121-8323,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór AP121-8322,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł
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Zawieszka
wzór AP121-6793*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-6806*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AP121-6428,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP121-6804*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP121-6427,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP121-6429,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 359 zł
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Naszyjnik
wzór AP120-9940,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 469 zł 

Kolczyki
wzór AP120-9941,
cyrkonie, kwarc,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł 

Kolczyki
wzór AP120-9941, cyrkonie,  

kwarc, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór AP120-9940, cyrkonie,  

kwarc, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór AP121-4409*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł 

Pierścionek
wzór AP120-9846*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Zegarek męski 
Albert Riele Concerto 

206GQ02-SP33I-LN 
Cena od 1 640 zł

Prezentacja zegarków  
Albert Riele na str. 200.
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Srebro
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Zawieszka
wzór AP121-7485,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 114 zł

Kolczyki
wzór AP121-7492,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP121-7498,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 329 zł

Zawieszka
wzór AP121-7483,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP121-7489,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 159 zł



poZłAcAne srebro
poznaj olśniewające złotym blaskiem... srebro! szlachetna biżuteria 
ze srebra, pokryta warstwą najprawdziwszego złota. do tego efek-
towne cyrkonie, odcinające się na tle gładkich, złotych powierzchni.
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Bransoleta
wzór AP121-7494,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP121-7491,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP121-7493,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP121-7486,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 104 zł

Zawieszka
wzór AP121-7481,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP121-7488,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP121-7484,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 89 zł



Srebro
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Zawieszka
wzór AP122-1320,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 504 zł

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

od blisko 6 lat rozwijamy Arte  
– kolekcję, która uosabia 
wolność artystycznego wyrazu 
w jubilerstwie. Wytwarzana 
jest ręcznie i projektowana 
przy udziale artystów. Arte jest 
odważna, niepospolita, fascy-
nująca.

Kolczyki
wzór AP120-6186,  
cyrkonie, srebro oksydowane. 
Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór AP120-6185,  
cyrkonia, srebro oksydowane. 
Cena od 529 zł
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Kolczyki
wzór AP122-1321,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP122-1319,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 379 zł

Zawieszka
wzór AP122-1318,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 469 zł

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



Srebro
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Naszyjnik
wzór AP122-3144,
bursztyn, skóra,
srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 499 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3143,
bursztyn, srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 449 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3068,
bursztyn, srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP122-3066,
bursztyn, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP122-3141,
bursztyn, skóra,
srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 499 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3142,
bursztyn, srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 239 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3145,
bursztyn, srebro rodowane,
stal szlachetna.
Cena od 449 zł



Mosiądz
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Naszyjnik
wzór AP122-3140,
bursztyn, skóra,
mosiądz, stal szlachenta.
Cena od 439 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3069,
bursztyn, mosiądz,
stal szlachetna.
Cena od 209 zł

BRANSOLETA
wzór AP122-3138,
bursztyn, mosiądz,
stal szlachetna.
Cena od 379 zł

Kolczyki
wzór AP122-3062,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 69 zł

KoleKcjA  
KsiężycoWA
oto kolekcja Księżycowa. biżu-
teria przynależąca do innego, 
magicznego świata. Awangardo-
wo, choć z ukłonem dla dawno 
minionych dziejów. niepokornie, 
ale z nutą nostalgii. Z dedy-
kacją dla kobiet niezależnych, 
które nie obawiają się podążać 
samodzielnie wyznaczanymi 
ścieżkami.



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

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

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

Bransoleta 
wzór AP120-6779, cyrkonie, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Fun Fun Collection

Bransoleta
wzór AP121-8931, cyrkonie, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-8929, cyrkonia, 
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 259 zł
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69zł

Bransoleta
wzór AP35-3553, cyrkonie,  
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

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

Bransoleta
wzór AP35-3968, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

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

Bransoleta
wzór AP120-7237, 
cyrkonia, emalia, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP120-8261, emalia, 
rzemień, srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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1. 

5. 

2. 

6. 

3. 

7. 

4. 

8. 

1. Zawieszka Charms wzór AP03-0873, złoto pr. 585. Cena od 319 zł, 2. Zawieszka Charms wzór 105.258, diamenty 26 szt. – 0,06 ct, 
złoto pr. 585. Cena od 649 zł. Cena promocyjna od 455 zł, 3. Zawieszka Charms wzór 101.106, diamenty 6 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.  

Cena od 699 zł. Cena promocyjna od 490 zł, 4. Zawieszka Charms wzór Z-398.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 499 zł,  
5. Zawieszka Charms wzór 105.259, diamenty 18 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. Cena od 799 zł. Cena promocyjna od 560 zł, 6. Zawieszka 

Charms wzór 101.130, diamenty 10 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585. Cena od 419 zł. Cena promocyjna od 294 zł, 7. Zawieszka Charms  
wzór 101.105, diament – 0,007 ct, złoto pr. 585. Cena od 889 zł. Cena promocyjna od 623 zł, 8. Zawieszka Charms wzór Z-394,  

złoto pr. 585. Cena od 919 zł. Cena promocyjna od 644 zł

wsZystkie 
Charmsy 

diamentowe 
oraZ wyBrane 
Charmsy Złote 

Z raBatem 

30 %
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Czar zimowych i świątecznych charmsów  
– na wyciągnięcie ręki! Gdy przypniesz je do łańcuszka  

na swoim nadgarstku, będą Ci towarzyszyć i współtworzyć 
nastrój zimnych, lecz wyjątkowych i pełnych radości tygodni. 

Dostępne są również inne charmsy – oddalone 
od zimowych klimatów, ale może bliskie Tobie, 

Twoim myślom i wspomnieniom.

3. 4. 5. 

1. Bransoleta Charms z zawieszkami – zestaw wzór AP122-3728, emalia, srebro rodowane. Cena promocyjna od 199 zł, 
2. Zawieszka Charms wzór AP68-425, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł. Cena promocyjna od 39 zł, 3. Zawieszka Charms 

wzór AP68-121, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 59 zł. Cena promocyjna od 34 zł, 4. Zawieszka Charms wzór AP68-355, emalia, srebro 
rodowane. Cena od 64 zł. Cena promocyjna od 39 zł, 5. Zawieszka Charms wzór AP68-524, emalia, srebro rodowane.  

Cena od 74 zł. Cena promocyjna od 49 zł

wyBrane  
Charmsy 
sreBrne  

Z raBatem  

25 Zł

2. 

1. 
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Zawieszka Charms
wzór AP34-0098, złoto pr. 585.
Cena od 234 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-430.01, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka Charms
wzór 160.171, diamenty 5 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 619 zł
Cena promocyjna od 434 zł

Zawieszka Charms
wzór AP34-0099, złoto pr. 585.
Cena od 234 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-51.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 549 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-030, złoto pr. 585.
Cena od 329 zł
Cena promocyjna od 230 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-002, złoto pr. 585.
Cena od 454 zł

Zawieszka Charms
wzór 105.221, diamenty 22 szt. 
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 779 zł
Cena promocyjna od 546 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-023, złoto pr. 585.
Cena od 404 zł
Cena promocyjna od 283 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-004, złoto pr. 585.
Cena od 374 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-399.01, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Zawieszka Charms
wzór 160.144, diamenty 5 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 779 zł
Cena promocyjna od 546 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-349,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 679 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-400.01, cyrkonie,  
złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Zawieszka Charms
wzór Z-347,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 829 zł
Cena promocyjna od 580 zł

Charmsy
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Zawieszka Charms
wzór AP68-266,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-166, 
srebro rodowane.
Cena od 54 zł
Cena promocyjna od 29 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-031, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-389, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

Bransoleta Charms 
AP110-0002, rzemień,  
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta Charms 
wzór AP110-0003, rzemień, 
srebro rodowane.
Cenaod 89 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-273,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0911, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-593,  
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-058, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

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

Zawieszka Charms
wzór AP68-393, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-645,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-282, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł
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Beads Collection

Zawieszka Beads
kryształy, złoto pr. 585.
Cena od 175 zł* 

Bransoleta Beads
wzór AP24-0074, złoto pr. 585.
Cena od 3 179 zł
Cena promocyjna od 2 879 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 8 018 zł
Cena promocyjna od 6 594 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, złoto pr. 585.
Cena od 195 zł*

Bransoleta Beads
wzór BRZ-01.02,  
rzemień, złoto pr. 585.
Cena od 309 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 2 304 zł
Cena promocyjna od 1 722 zł

Zawieszka Beads
kryształy, złoto pr. 585.
Cena od 175 zł* 

Bransoleta Beads
wzór RZ-01.02,  
rzemień, złoto pr. 585.
Cena od 309 zł

naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 3 002 zł
Cena promocyjna od 2 072 zł

Zawieszka Beads
kryształy, złoto pr. 585.
Cena od 175 zł* 

naszyjnik Beads
wzór AP06-0701, złoto pr. 585.
Cena od 1229 zł
Cena promocyjna od 1 129 zł

naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 1967 zł
Cena promocyjna od 1 449 zł

kolczyki Beads
wzór AP122-3285,  
złoto pr. 585.
Cena od 999 zł/zestaw

Zestawy dostępne w wybranych 
salonach z kilkoma rodzajami 
zawieszek Beads.
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Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 49 zł* 

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 607 zł
Cena promocyjna od 432 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 49 zł* 

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

Bransoleta Beads 
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 924 zł
Cena promocyjna od 724 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 49 zł* 

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

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 919 zł
Cena promocyjna od 719 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 49 zł* 

naszyjnik Beads
wzór AP07-3482,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 476 zł
Cena promocyjna od 401 zł

Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 49 zł* 

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

naszyjnik Beads  
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 356 zł
Cena promocyjna od 281 zł

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 54 zł* 

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

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

Zawieszka Beads
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 54 zł* 

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

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

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

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie z rubinami  
lub szmaragdami.

Kolczyki
wzór 109.398, diamenty 4 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 186.101,  
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,  
rubiny, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Kolczyki
wzór 186.102, diamenty 18 szt. 
– 0,11 ct, rubiny, złoto pr. 585.
Cena od 849 zł

Kolczyki
wzór 103.517, diamenty 2 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 103.515, diamenty 2 szt.  
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.428, brylanty 8 szt.  
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

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

Kids Collection
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kidsCollectioN
*Kolczyki

wzór 101.185, diamenty 2 szt.  
– 0,004 ct, złoto pr. 585.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP121-6888,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 204 zł

Bransoleta
wzór AP121-5919,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP121-6918,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 244 zł

Zawieszka
wzór AP121-6892,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP40-0013,  
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 604 zł

Kolczyki
wzór AP121-6890,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP121-6891,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 119 zł



Kids Collection

Zawieszka
wzór AP121-4432,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 34 zł

kolczyki
wzór AP121-2389,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Bransoleta
wzór AP120-7235,
emalia, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 64 zł

kolczyki
wzór AP122-0481,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł Bransoleta

wzór AP121-6336,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

kolczyki
wzór AP121-6325,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

kolczyki
wzór AP120-7244,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
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Bransoleta
wzór AP121-8634,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

kolczyki
wzór AP121-1348,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

kolczyki
wzór AP121-6323,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

kolczyki
wzór AP121-4042,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Bransoleta
wzór AP121-7500, emalia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

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



Kids Collection

Zawieszka
wzór AP121-6571,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł

kolczyki
wzór AP121-6570,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

kolczyki
wzór AP121-7275,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

kolczyki
wzór AP121-3467,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

kolczyki
wzór AP121-4043,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Zawieszka
wzór AP121-3468,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

kolczyki
wzór AP121-7274,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł
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kolczyki
wzór AP121-7272,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

kolczyki
wzór AP121-9883,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

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

kolczyki
wzór AP121-7277,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP121-8630,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

kolczyki
wzór AP121-6318,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł



Elixa

naszyjnik
wzór EL121-3927,
cyrkonia, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

kolczyki
wzór EL121-3932,
cyrkonie, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

kolczyki
wzór EL121-3928,
cyrkonie, stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór EL121-3931,
cyrkonie, stal szlachetna.
Cena od 139 zł
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Bransoleta
wzór EL121-8531, EL121-8534,  
EL121-8536, EL121-8533,  
EL121-8530, stal szlachetna.
Cena od 119 zł
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Bransoleta
wzór EL121-2958,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór EL121-2812,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór EL121-1553,
stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Elixa
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  Prezentacja zegarków 
elixa na stronie 204.

Pierścionek
wzór EL121-2843,
stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Pierścionek
wzór EL121-2869,
stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór EL121-2857,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór EL121-2867,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł
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Biżuteria męska

Spinki do mankietów
wzór 103.529, diamenty 24 szt.  
– 0,06 ct, agaty, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Spinki do mankietów
wzór 103.526, diamenty 26 szt.  
– 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Spinki do mankietów
wzór 103.539, brylanty 2 szt.  
– 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Spinki do mankietów
wzór 103.528, diamenty 56 szt.  
– 0,14 ct, agaty, złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Spinki do mankietów
wzór 103.538, diamenty 56 szt.  
– 0,22 ct, agaty, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Biżuteria Męska
Linia biżuterii męskiej w apart dynamicznie 
się rozwija. Wzrasta także zainteresowanie 
wysokiej jakości dodatkami, podkreślającymi 
status, klasę i styl. stają się one więc doskona-
łymi propozycjami na upominek dla mężczyzny 
dbającego o swój wizerunek i świadomie go 
kreującego. katalog zima 2013/14 obejmuje 
zarówno luksusową biżuterię męską z diamen-
tami, jak i niezwykle modne, casualowe wzory 
marki aztorin, ze stali szlachetnej.
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Spinki do mankietów
wzór AZ121-7983,  
karbon, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ121-9672, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AZ121-9686,
kauczuk, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ122-0388, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Spinki do mankietów
wzór AZ121-8179, stal szlachetna.
Cena od 249 zł

Brelok
wzór AZ121-7980,  
mosiądz, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Klips do banknotów
wzór AZ121-7987,  
karbon, stal szlachetna.
Cena od 149 złSpinki do mankietów

wzór AZ121-7978,  
mosiądz, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

159zł

  Prezentacja zegarków  
aztorin na stronie 202.
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Poznaj z nami

Grande Maison
Antoine LeCoultre od naj-
młodszych lat miał do czynie- 
nia z ciężką pracą w kuźni. 
Jego ojciec był kowalem 
i pragnął, by syn przejął 
warsztat. Niespokojny mło-
dzieniec nie dopuszczał 

jednak możliwości stania przez całe życie przy ko-
wadle, dlatego postanowił ukończyć szkołę zegar-
mistrzowską w Genewie. Na drodze do spełnienia 
tego marzenia stanęła choroba i zamiast pobierać 
nauki, Antoine założył z ojcem fabrykę pozytywek. 
Marzenia o zegarmistrzostwie mimo wszystko nie 
pozwoliły o sobie zapomnieć i w 1833 roku mło-

dy LeCoultre uruchomił swój własny warsztat.  
Początkowo wykorzystywał wiedzę zdobytą przy 
produkcji pozytywek i dostarczał koła zębate oraz 
przekładnie zegarmistrzom. Opracował w tym 
czasie urządzenie do precyzyjnego wycinania 
zębatek oraz wynalazł „milionometr”, który jest 
w stanie zmierzyć przedmioty z dokładnością do 
0,001 mm. Na owe czasy było to wielkie osiągnię-
cie. W 1847 roku LeCoultre stworzył rewolucyjny 
system, w  którym kluczyk do ustawiania czasu 
został zastąpiony przyciskiem. Rozwiązanie to 
stało się w owym czasie bardzo popularne wśród 
szwajcarskich zegarmistrzów. Za swoje wynalaz-
ki i wkład w mechanizację, w 1851 roku otrzymał 
złoty medal na londyńskiej Universal Exhibition. 
Kilkanaście lat później, z kolei syn Antoine’a, Elie, 

przekształcił mały warsztat w prawdziwą manu-
fakturę, która w latach 80. XIX wieku zatrudniała 
już 500 osób. Ze względu na ogromny rozmach 
tego przedsięwzięcia, firmę LeCoultre’a nazywano 
w tamtych czasach Grande Maison. Była to pierw-
sza manufaktura zegarkowa w szwajcarskiej Vallée 
de Joux, gdzie dziś swe siedziby ma wielu znamie-
nitych producentów luksusowych czasomierzy. 
W XIX wieku z rąk zegarmistrzów zatrudnia-
nych przez niedoszłego kowala wyszło ponad 350 
różnych kalibrów, natomiast w 1895 roku manu-
faktura wypuściła swoje pierwsze mechanizmy 
zasługujące na miano „grande complication”. 
Wyposażono je bowiem w takie komplikacje, jak 
chronograf, wieczny kalendarz i repetier minuto-

wy. Szefem zakładu był już wtedy Jacques-David 
LeCoultre, wnuk założyciela. Pod koniec XIX wie-
ku firma zaczęła produkować pierwsze zegarki na-
ręczne i stała się tym samym jednym z pionierów 
takiego rozwiązania. 

Przyjacielskie wyzwanie
W 1903 roku paryski zegarmistrz Edmond Jaeger, 
który zaprojektował wyjątkowo cienkie mechani-
zmy, szukał wśród szwajcarskich producentów ko-
goś, kto je wykona. Wyzwania tego podjął się mło-
dy LeCoultre – tak zrodziła się nie tylko owocna 
współpraca, ale również piękna przyjaźń. Cztery  
lata później właściciel manufaktury wywiązał się  

z obietnicy i zaprezentował całą serię cienkich me-
chanizmów. Wśród nich Calibre 145 do zegarków 
kieszonkowych, który miał 1,38 mm grubości i był 
ówcześnie najcieńszym tego typu werkiem na 
świecie. W  1937 roku panowie ukoronowali lata 
przyjaźni i  wspólnej pracy utworzeniem marki  
Jaeger-LeCoultre. 
Zegarki kieszonkowe Jaeger-LeCoultre uważane 
były za tak precyzyjne, że szwajcarskie miasta oraz 
kolej traktowały je jako punkt odniesienia do usta-
wiania własnych zegarów. 

Na czerwonym dywanie
Aktualnie zegarki Jaeger-LeCoultre stanowią sym-
bol prestiżu w świecie show-biznesu. Ambasador-
ką marki jest słynna aktorka Diane Kruger, zna-
na m.in. z  filmu „Bękarty wojny”. Posiadaczami 
czasomierzy z Grande Maison są także Catherine 
Deneuve, Jean Dujardin, zdobywca Oscara w 2012 
roku, a także reżyser Martin Scorsese, który miał 
na sobie model Reverso podczas uroczystego ode-
brania członkostwa BAFTA.

Manufaktura Jaeger-LeCoultre wyrosła z małej fabryki pozytywek.  
W swej historii wprowadziła jednak tyle przełomowych innowacji,  
że nie ma sobie równych. Większość z nich jest do dziś stosowana  
w produkcji zegarków mechanicznych. W roku 2013 Jaeger-leCoultre  
obchodzi swoje 180 urodziny.

Antoine 
LeCoultre

Diane Kruger

W 1847 roku LeCoultre stworzył rewolucyjny system,
w którym kluczyk do ustawiania czasu został zastąpiony 

przyciskiem. Rozwiązanie to stało się w owym czasie bardzo 
popularne wśród szwajcarskich zegarmistrzów.
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Rendez-Vous. Nowa propozycja Jaeger-LeCoultre 
dla pań. Sercem zegarków są oczywiście auto-
matyczne mechanizmy, wyeksponowane dzięki 
transparentnym deklom. 
Master Extreme. Zegarki ekstremalne – doskonałe 
technicznie, ze wsparciem najnowszych zdobyczy 
technologii i niezawodne. Kolekcja rozgałęzia się 
na 3 linie:
Jaeger-LeCoultre Deep Sea. Linia czerpiąca z le-
gendarnego już modelu Deep Sea i konsekwent-
nie udoskonalająca swój pierwowzór. 
Master Compressor. Przeznaczona na ekstremal-
ne warunki. Czasomierze w nowoczesnym, spor-
towym stylu, uwielbiane przez śmiałków, którzy 
nie unikają żadnych wyzwań. 
Extreme LAB. Linię tworzą dwa modele. Ostatni 
z nich to głośny Master Compressor Extreme LAB 
2 Tribute to Geophysic. Jest to mechaniczny chro-
nograf z funkcją GMT, opracowany z myślą o użyt-

kowaniu w najbardziej ekstremalnych warunkach. 
AMVOX. Zegarki, które powstały we współpracy 
z marką Aston Martin. Oddają one ducha tej szla-
chetnej brytyjskiej marki. 
Atmos. Perełka i prawdziwa ciekawostka w kata-
logu manufaktury. Atmos „nie wymaga” zasilania 
– do sprawnego funkcjonowania zegara wystarczą 
naturalne, minimalne wahania temperatury. 
Hybris Mechanica. W tej kolekcji znajdują się po-
pisowe czasomierze, w tym, obowiązkowo, z wiel-
kimi komplikacjami. 
Extraordinary. Zegarki Haute Joaillerie tworzące 
bajkowy swiat, w którym magia zegarmistrzostwa 
doskonale podkreślana jest urokiem sztuki deko-
racyjnej. 

Szwajcarskie ikony
W swej długiej i bogatej historii manufaktura 
wielokrotnie zaskakiwała świat rewolucyjnymi 
rozwiązaniami. Jednym z nich był zegar Atmos 
z 1928 roku, który nawet dziś wydaje się niezwy-
kły. Można go bowiem śmiało określić terminem 
perpetuum mobile, gdyż czerpie energię ze zmian 
temperatury. Opatentował go Jean-Leon Reutter, 
a manufaktura LeCoultre’a zajęła się produkcją 
i promocją nietypowego zegara. Atmos przez po-

nad 50 lat był oficjalnym prezentem wręczanym 
przez szwajcarski rząd jego honorowym gościom. 
Został on podarowany m.in. papieżowi Janowi 
Pawłowi II, Johnowi F. Kennedy’emu i Winstono-
wi Churchillowi. Manufaktura ma też duży wkład 
w rozwój linii zegarków dla kobiet. W latach 20. 
ubiegłego wieku popularne były bardzo małe dam-
skie czasomierze. Niestety, miniaturyzacja zawsze 
prowadziła do ustępstw pod względem technolo-
gii. Grande Maison pokazała wtedy, że nie uznaje 
kompromisów i stworzyła model Duoplan. Ze-
garek ten wpisywał się idealnie w modę na małe 
tarcze, a jednocześnie miał tak doskonały me-
chanizm, jak duży męski czasomierz. Osiągnięto 
to dzięki stworzeniu dwupoziomowego werku. 
Oprócz doskonałego wnętrza, model miał także 
piękną kopertę. Inkrustowany kamieniami szla-
chetnymi, zapoczątkował tworzenie przez firmę 
zegarków jubilerskich. Dalszy rozwój Duoplanu 
zaowocował jeszcze jedną rewolucją. W 1929 roku 
manufaktura opracowała Calibre 101, najmniej-
szy mechanizm świata. Waży on zaledwie 1 gram. 
Jaeger-LeCoultre stworzył także w linii Memovox 
pierwszy na świecie automatyczny zegarek naręcz-
ny z funkcją alarmu, a w ostatnich latach zaskoczył 

świat czasomierzem Gyrotourbillon 3, w którym 
dwie klatki obracają się względem siebie pod ką-
tem 900. Daje to całkowitą niezależność pracy me-
chanizmu zegarka od wpływu sił ciążenia.

Kolekcje
Reverso. Znakiem szczególnym kolekcji jest ob-
rotowa koperta – zaprojektowana tak, by chronić 
tarczę i mechanizm podczas gry w polo. Kolekcja 
jest cały czas rozwijana. Nowością jest np. zegarek 

Grande Reverso Ultra Thin Duoface, czyli Ultra 
Thin z dwiema tarczami – dla dwóch stref czaso-
wych.
Master. Powrót do korzeni – klasycznej formuły 
zegarka o okrągłej tarczy. Kolekcja ta podzielona 
jest na 3 linie:
Master Control. Synonim szyku. Klasyczne zegarki  
z okrągłymi tarczami kryją wiele nowoczesnych 
niespodzianek. 
Master Ultra Thin. Jak sama nazwa wskazuje, jest 
to rozwinięcie idei Master w formacie ultracienkim  
– mechanizm czasomierzy Ultra Thin mierzy za-
ledwie 1,85 mm. 
Master Grande Tradition. Linia zainaugurowana 
w 2009 roku wprowadzeniem dwóch modeli, które 
są wspaniałym świadectwem zegarmistrzowskiego 
kunsztu manufaktury. Aktualnie linia Master Gran-
de Tradition zawiera 7 znakomitych zegarków.
Duomètre. Dwa niezależne mechanizmy – jeden 
odpowiedzialny za wskazywanie aktualnego cza-
su, drugi obsługujący funkcje dodatkowe – zsyn-
chronizowano za pomocą tego samego elementu 
regulacyjnego, dzięki czemu nie przekazują sobie 
energii. Chronometr zyskuje w ten sposób na do-
kładności wskazań. 

W swej długiej i bogatej historii manufaktura
 wielokrotnie zaskakiwała świat rewolucyjnymi 
rozwiązaniami. Jednym z nich był zegar Atmos  

z 1928 roku, który nawet dziś wydaje się niezwykły.

Zegarki Grande Reverso  
Lady Ultra Thin

Gyrotourbillon 3
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2. Master Ultra Thin  
Reserve de Marche
1378420, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 938, 43-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 33 150 zł

3. Master Control
1542520, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 39 mm, mechanizm automa-
tyczny, 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. Master Ultra Thin Perpetual 
1302520, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber J-LC 868, 43-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wieczny 
kalendarz, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 114 080 zł

5. Rendez-Vous Night & Day
3468421, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 29 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 967A, 
42-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, wskaź-
nik dnia i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 46 500 zł

1. Deep Sea  
Chronograph Cermet
208A570 
Jaeger-LeCoultre zaprezentował nową wersję czasomierza z nieco 
większą, 44-milimetrową kopertą, która wykonana została z ultranowo-
czesnego materiału o nazwie Cermet. Cermet to kompozyt z matrycą 
aluminiową, wzmacniany cząstkami ceramiki. Cermet jest zdecydowa-
nie bardziej odporny na uderzenia i oddziaływanie ciśnienia, niż czysta 
ceramika. Atut ten z pewnością w pełni docenią nurkowie. Ze względu 
na obojętność kompozytu na ekstremalne temperatury, jest on szeroko 
stosowany w aeronautyce. Służy także jako materiał konstrukcyjny do bu-
dowy silników napędzających bolidy Formuły 1. Podobnie jak w przypadku 
modelu ze stali o średnicy 42 mm, Deep Sea Chronograph Cermet wyposa-
żony został we wskaźnik trybu pracy chronografu złożony z dwóch dysków 
(czerwonego i białego). Funkcja ta zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo 
pod wodą, pozwalając na szybkie sprawdzenie stanu chronografu.  
Cena od 65 010 zł
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6. Rendez-Vous Night & Day
3462521, zegarek damski, koperta z 18K  
różowego złota o średnicy 29 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber 
J-LC 967A, 42-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 77 490 zł 

7. Master Hometime  
Aston Martin 
162847N, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 975H, 48-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, wskaźnik 
24-godzinny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 31 430 zł 

8. Master Ultra Thin
1332511, zegarek męski, koperta z 18K 
różowego złota o średnicy 41 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber J-LC 898C, 43-godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 54 670 zł

9. Master Ultra Thin Jubilee 
1296520, zegarek męski, koperta z platyny 
o średnicy 39 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber J-LC 849, 35-godzinna rezerwa 
chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 64 140 zł

10. AMVOX 5 World  
Chronograph Cermet
193A470, zegarek męski, koperta z cermetalu 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 752/1, 65-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 80 070 zł

11. Duomètre à Chronographe 
6012521, zegarek męski, koperta z 18K różowe-
go złota o średnicy 42 mm, mechanizm nakręca-
ny ręcznie, kaliber J-LC 380A, 50-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, sekundnik, wskaźnik 
rezerwy chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 169 620 zł

12. Grande Reverso Lady  
Ultra Thin Duetto Duo
3302421, zegarek damski, koperta z 18K różo-
wego złota o wymiarach 40 x 24 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm nakręcany ręcznie, kali-
ber J-LC 864A, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 87 390 zł

13. Grande Reverso
3788570, zegarek męski, koperta stalowa o wy-
miarach 46,8 x 27,4 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber J-LC 854/1, 45-godzinna rezer-
wa chodu, sekundnik, wskaźnik 24-godzinny, 
wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 36 160 zł

8

11

10

12

7

13

9

189www.apart.pl



1. Patrimony Contemporaine  
Lady Gold Bracelet
X85R6435 
Model uwieńczono opalizującą tarczą w kolorze srebrnym, oprawioną  
w pierścień inkrustowany diamentami. Oryginalna, wysadzana diamentami 
podziałka minutowa to kolejna cecha wpisująca zegarek w aktualnie obowiązu-
jące trendy. Nakładane indeksy godzin oraz wysmukła wskazówka godzinowa 
i minutowa wyprofilowane zostały tak, jak zewnętrzny kontur tarczy. Centralna 
wskazówka sekundowa zatacza koło nad znacznikami z diamentów i złota. 
Efekt doskonałej harmonii i równowagi dopełnia okienko datownika na godzinie 
szóstej. Bransoleta z różowego złota jest synonimem dystyngowanej, miejskiej 
elegancji. Delikatne ogniwa pięknie układają się na nadgarstku. Przezroczysty 
dekiel koperty ukazuje mechanizm 2450 z napędem automatycznym, opracowa-
ny i wyprodukowany w pracowniach Vacheron Constantin.
Cena od 200 180 zł

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

3. Patrimony Traditionnelle
X87G9194, zegarek męski, koperta z 18K  
białego złota o średnicy 38 mm, mechanizm  
automatyczny, kaliber 2455, 40-godzinna rezer-
wa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 91 670 zł

4. Overseas Chronograph
X49A5593, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 1137, 40-godzinna rezerwa chodu, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 150 m. Cena od 86 530 zł 

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

6. Malte Lady 
X25G9832, zegarek damski, koperta z 18K 
białego złota o wymiarach 38,67 x 28,40 mm, 
zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy,  
kaliber 1202, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 90 840 zł
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1. Lange 1
101.039 
LANGE 1 pozostaje wizytówką manufaktury A. Lange & Söhne 
od czasu swojej premiery w październiku 1994 roku. Czasomierz ten 
uhonorowany został prestiżowymi nagrodami, zyskując świato-
we uznanie za wysmakowany design i chroniony patentem duży 
datownik – pierwszy w historii zegarmistrzostwa naprawdę czytelny 
tego typu wskaźnik  w zegarku naręcznym. Dzisiaj Lange 1 jest 
niekwestionowanym symbolem kunsztu manufaktury, kwintesencją 
wiedzy i ponadprzeciętnych umiejętności całej dynastii niezwykle 
uzdolnionych zegarmistrzów. Asymetryczna, olśniewająca harmonią 
tarcza jest efektem niestrudzonego dążenia do doskonałości. Mecha-
nizm zapewniający  trzydniową rezerwę chodu zamknięto w kopercie 
z 18K białego złota o średnicy 38,5 mm, która okazale prezentuje się 
na skórzanym pasku w kolorze czarnym.
Cena od 125 270 zł 

1

2. Saxonia Automatik 
315.033, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 37 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber L921.4 SAX-MAT, 46-godzinna rezer-
wa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 88 700 zł

3. 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 86 530 zł

4. Lange 1 Time Zone 
116.025, zegarek męski, koperta z platyny  
o średnicy 41,9 mm, mechanizm nakręcany  
ręcznie, kaliber L031.1, 72-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 225 580 zł

5. 1815 Up & Down 
234.026, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38,5 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L051.2, 72-godzinna rezerwa 
chodu, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 106 760 zł

6. Lange 1 Time Zone 
116.032, zegarek męski, koperta z 18K różo-
wego złota o średnicy 41,9 mm, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber L031.1, 72-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 172 200 zł
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2. Portuguese  
Chronograph Classic 
IW390405, zegarek męski, koperta z 18K czerwonego 
złota o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 89361, 68-godzinna rezerwa chodu, chrono-
graf, datownik, sekundnik, funkcja flyback, pasek 
skórzany, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 101 050 zł 

3. Pilot's Watch Chrono Edition 
Antoine de Saint-Exupéry
IW387806, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
43 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89365, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, funkcja flyback, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 60 m. 
Cena od 55 530 zł

4. Portofino Hand-Wound
IW510107, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 45 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 59210, 8-dniowa rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo-
szczelność do 30 m. Cena od 79 980 zł

5. Ingenieur Chronograph
IW378507, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
45 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena od 51 600 zł

6. Ingenieur Chronograph
IW378509, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
45 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena od 51 600 zł

1. Ingenieur Automatic
IW323906 
Ze wszystkich zegarków Ingenieur na rok 2013, Ingenieur 
Automatic w stali nierdzewnej jest modelem, który w najbardziej 
widoczny sposób oddaje cechy definiujące tę linię czasomierzy. 
Zegarek ten, z trzema wskazówkami, ma ponadczasowy, nie 
pozostawiający wątpliwości design. Ze względu na małą grubość 
koperty, sercem zegarka jest cienki automat z kalibrem 30110. 
Wodoodporny do 12 barów zegarek wyposażony został także  
w wewnętrzną kopertę z miękkiego żelaza, doskonale zabezpie-
czającą mechanizm przed wpływami pól magnetycznych. Ochro-
na ta – aż do 40 000 amperów na metr – jest przeszło 8 razy 
wyższa, niż minimalna wymagana przez szwajcarskie standardy 
dla antymagnetycznych zegarków. Pomimo eleganckiej stylistyki, 
Ingenieur Automatic jest bardzo solidny, z przeznaczeniem  
do codziennego użytku. Koperta zegarka ma średnicę zaledwie  
40 milimetrów, dzięki czemu model ten będzie doskonale prezen-
tował się także na drobniejszych nadgarstkach.
Cena od 26 020 zł
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1. Pilot Montre  
d'Aeronef Type 20 GMT
03.2430.693/21.C723
Nowy Pilot Montre d’Aéronef Type 20 GMT jest godnym sukcesorem 
pierwszych lotniczych zegarków Zenitha. Ten spory, bo z kopertą o średnicy 
48 mm model, odznaczają te same stylistyczne atrybuty: szeroko żłobiona, 
przykręcana koronka, okazałe arabskie indeksy, w całości wykonane z białej 
Super-LumiNovy, jak również tarcza w matowej czerni – stwarzająca 
doskonałe, kontrastujące tło dla pięknie satynowanych, rutenowanych, także 
pokrytych Super-LumiNovą wskazówek – odczyt wskazań nie może być 
łatwiejszy, niezależnie od warunków. W ukłonie dla systemu rejestracyjnego 
szwajcarskiego lotnictwa cywilnego, na boku koperty wygrawerowane są 
litery HB oraz numer seryjny modelu. Napędzany wyśmienitym automa-
tycznym kalibrem Elite 693 z 50-godzinną rezerwą chodu, ten stalowy 
czasomierz z brązowym skórzanym paskiem, wskazuje godziny, minu-
ty, sekundy małą wskazówką na godzinie dziewiątej, a także GMT. 
Cena od 25 830 zł 

2. Captain Chronograph
03.2110.400/22.C493, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber El Primero 400B, 50-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 50 m. Cena od 27 550 zł

3. Stratos Flyback Striking 10th 
Tribute to Felix Baumgartner
03.2062.4057/69.M206, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 45,5 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber El Primero 4057B, 50-godzinna rezerwa cho-
du, chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 34 430 zł

4. Stratos Flyback  
Rainbow Boutique Edition 
24.2063.405/21.R515, zegarek męski, koperta tyta-
nowo-aluminiowa o średnicy 45,5 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber El Primero 405B, 50-godzinna 
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 29 270 zł

5. Pilot Montre  
d'Aeronef Type 20 Lady
22.1930.681/31.C725, zegarek damski, koperta 
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, zdobiona 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber Elite 
681, 50-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 100 m. Cena od 72 320 zł

6. Chronomaster Power Reserve
51.2080.4021/01.C494, zegarek męski, koperta 
ze stali i 18K różowego złota o średnicy 42 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber El Primero 4021, 
50-godzinna rezerwa chodu, chronograf, wskaźnik 
rezerwy chodu, tachometr, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 39 180 zł
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2. Navitimer 01
RB012012/BA49/743P, zegarek męski, koperta 
z 18K czerwonego złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 01, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
suwak logarytmiczny, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 73 140 zł

3. Navitimer 1461
A1937012/C883/746P, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 19, chronograf, datownik, 
sekundnik, kalendarz, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, tachometr, wskaźnik faz 
Księżyca, suwak logarytmiczny, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 38 700 zł

4. Navitimer World 
A2432212/B726/442X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm  
automatyczny, kaliber Breitling 24, chronograf, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, suwak  
logarytmiczny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 23 290 zł

5. Transocean unitime pilot
AB0510U6/BC26/159A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, kaliber Breitling 05, 
chronograf, datownik, funkcja GMT, sekund-
nik, wskaźnik 24-godzinny, bransoleta stalowa, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 42 580 zł

1. Transocean  
Chronograph GMT
AB045112/BC67/154A
Limitowany do 2000 sztuk w stali, nowy Transocean  
Chronograph GMT zwraca uwagę elegancko powściągliwą 
tarczą z ukośnym bezelem oraz wysmukłymi uszami. Model 
wyróżnia czarna giloszowana tarcza, ozdobiona nakładanymi 
indeksami godzinowymi, subtelną podziałką sekundową  
i breitlingowskim „B”, od lat będącym logo marki. Transpa-
rentny szafirowy dekiel – rzadkość u Breitlinga – daje możli-
wosć podziwiania owocu doskonałej inżynierii w postaci kali-
bru Breitling B04, oczywiście certyfikowanego przez COSC 
jako chronometr. Ponadczasowa elegancja, doskonałe osiągi, 
niedościgniona ergonomia: dokładnie te przymioty, które 
niezbędne są do udanego połączenia modowego trendu  
i oceanicznego ducha z nieprzemijającym stylem i polotem. 
Cena od 34 480 zł
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6. Transocean Day & Date
A4531012/BB69/435X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 45, datownik, sekund-
nik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 18 810 zł

7. Navitimer 01 Limited
AB012312/G756/447A, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, suwak logarytmiczny, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 34 960 zł

8. Professional Emergency II 
E7632522/BC02/159E, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 51 mm, mechanizm kwarco-
wy, kaliber Breitling 76 SuperQuartz, chrono-
graf, datownik, funkcja GMT, mikronadajnik 
ratunkowy Cospas-Sarsat, sekundnik, wskaźnik 
zużycia baterii, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta tytanowa, wodoszczelność 50 m. 
Cena od 61 090 zł. Dostępny wkrótce.

9. Avenger Seawolf
A1733010/B906/147A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 45 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 17, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 3000 m. 
Cena od 14 680 zł

10. Super Avenger II 
A1337111/BC29/155S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 13, chronograf, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 20 660 zł

11. Chronomat 44 Flying Fish
AB011010/BB08/134S, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena od 28 630 zł

12. Chronomat 44
AB011011/B967/375A, zegarek męski,  
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
automatyczny kaliber Breitling 01, chronograf, 
datownik, sekundnik, tachometr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczel-
ność do 500 m. Cena od 27 250 zł

13. Superocean GMT 
A32380A9/A737/146S, zegarek unisex, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 32, datownik, funkcja 
GMT, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 500 m. 
Cena od 15 370 zł 

14. Galactic 36 Automatic
A3733053/A717/376A, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 36 mm, zdobiona brylantami, 
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 37, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, bransoleta stalowa, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 36 210 zł
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2. Clifton 
M0A10055, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Dubois Dépraz 9000, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 18 080 zł

3. Capeland 
M0A10067, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber Valjoux 7753, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, telemetr, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 15 110 zł

4. Hampton
M0A10030, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA 2894-2, chronograf, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 16 360 zł

5. Linea 
M0A10013, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, zdobiona diamentami, mecha-
nizm kwarcowy, kaliber ETA F04.111, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 17 870 zł 

6. Linea
M0A10116, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 27 mm, zdobiona diamentami, 
mechanizm kwarcowy, kaliber ETA F04.111, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 7 100 zł

1. Clifton
M0A10057, M0A10052  
Szwajcarska Maison d’Horlogerie Baume & Mercier  
od początku swego istnienia stawiała jako cel tworzenie 
czasomierzy podbijających serca klientów wysmakowaną 
stylistyką i niezrównaną jakością mechanizmów. Zegarko-
we kreacje Baume & Mercier, skierowane do szerokiego 
grona miłośników sztuki zegarmistrzowskiej, mają dawać 
poczucie luksusu, przy zachowaniu wyważonej, lecz 
swobodnej elegancji. Premiera kolekcji Clifton potwier-
dza to kolejny raz. Inspiracją do stworzenia męskich 
zegarków z kolekcji Clifton był historyczny czasomierz 
z lat 50-tych. Clifton Complete Calendar (M0A10057), 
z naciągiem automatycznym, w stalowej kopercie o roz-
miarze 43 mm, na czytelnej tarczy dumnie prezentuje 
wskazania faz Księżyca i kalendarz. Clifton Automatic 
(M0A10052) natomiast, w 39-milimetrowej kopercie ze 
stali oraz tarczy zdobionej słonecznym szlifem, przypad-
nie do gustu miłośnikom klasyki. Kolekcja adresowana 
jest do mężczyzn, którzy elegancję pragną harmonijnie 
łączyć ze sztuką życia.  
Ceny (od lewej) od 18 080 zł oraz od 10 760 zł 
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1. 1931
47217AA03.BDC85, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
ETA Peseux 7001, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne,  
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 600 zł

2. Heritage 
72268AA12.BDCL8, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2834-2, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 750 zł

3. Excellence 
68233AA01.BDC29, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm auto-
matyczny, kaliber ETA 2892, datownik,  
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 600 zł

4. Heritage 
69105AA12.BTD20, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek parciany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 100 zł

5. Heritage 
69105AB21.BMA21, zegarek męski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 40 mm, mechanizm 
automatyczny, kaliber ETA 2824, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 3 700 zł

6. Romance 
11810AB04.BMA27, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 33 mm, mecha-
nizm kwarcowy, kaliber Ronda 705, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 450 zł
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2. Chronorally 1 
10305 3NV NV, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 3 680 zł

3. Class 1
10020 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 300 m.  
Cena od 5 640 zł

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

5. Delfin The Original
10106 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachometr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 200 m.  
Cena od 4 040 zł

6. Grand Ocean  
10023 3 AIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 6 210 zł

1. Grand Ocean  
Chronograph Automatic
45004 357B BUIN, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
48 mm, mechanizm automatyczny, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 14 330 zł
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7. Les Vauberts
10408 3N NBN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwar-
cowy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 660 zł

8. Les Vauberts
10409 3A ABN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 41 mm, mechanizm kwar-
cowy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 290 zł

9. Les Vauberts
70172 37JG GID, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 39 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórza-
ny, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 400 zł 

10. Les Vauberts 
01505 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, funkcja 
retrograde, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 820 zł

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

12. Les Vauberts 
34005 37JG GID, zegarek męski, koperta  
stalowa w kolorze złota o średnicy 41 mm, 
mechanizm kwarcowy,  datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 3 660 zł

13. Les Vauberts 
85019 3A AIN, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 37 mm, mechanizm 
automatyczny, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 3 570 zł

14. Les Vauberts 
85019 37RG GIR, zegarek damski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 37 mm, 
mechanizm automatyczny, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 4 150 zł
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2. Premiere
201GQ02-SP35I-LN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 240 zł

3. Premiere 
201GQ02-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. 
Cena od 2 090 zł

4. Concerto 
207GQ10-SS33I-LB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. 
Cena od 1 690 zł

5. Concerto 
206LQ02-SP33I-LN, zegarek damski, koper-
ta stalowa w kolorze złota o średnicy 33 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 640 zł

6. Concerto
206LQ02-SS11I-LB, zegarek damski, koper-
ta stalowa o średnicy 33 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 490 zł 5
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Albert Riele
Jest rok 1881. W Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa –  powstaje  
tradycyjna manufaktura zegarkowa pod szyldem R. Albert Riele. 
Blisko 150 lat później, markę Albert Riele kupują właściciele Apart, 
by w XXI wieku nadać jej należną świetność. Albert Riele to teraz 
marka nowoczesna, z całą plejadą wyśmienitych czasomierzy, oczy-
wiście Swiss Made. Albert Riele – historia zaczyna się dzisiaj.

1. Concerto
207GQ10-SS13I-LB, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy  
43 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 1 690 zł
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7. Premiere 
704GQ07-SS31I-LB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórza-
ny, dodatkowa bransoleta stalowa w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 490 zł

8. Premiere
704GQ07-SS11I-SS-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, dodatkowy pasek skórzany w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 490 zł

9. Premiere 
505GQ06-SS21A-LB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachometr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, dodatkowa bransoleta stalowa 
w zestawie, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 890 zł

10. Premiere 
302GQ05-SS13I-LB-K1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, dodatkowa bransoleta stalowa 
w zestawie, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 490 zł

11. Gala 
208LQ11-SM11I-SM, zegarek damski, koperta 
stalowa bikolor o średnicy 35 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stalowa bikolor, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 440 zł

12. Premiere 
704GQ07-SP33I-LN-K1, zegarek męski, koper-
ta stalowa w kolorze złota o średnicy 44 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowy pasek skórzany w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 490 zł

13. Gala 
010LQ08-SY33I-SY, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o wymiarach 
39 x 21 mm, mechanizm kwarcowy, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 340 zł

14. Gala 
009LQ08-SY33I-SY, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o wymiarach 
35 x 23 mm, mechanizm kwarcowy, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa  
w kolorze złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 140 zł
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2. Sport 
A031.G186, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy,  
chronograf, datownik, sekundnik, szkło  
szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 1 220 zł

3. Casual
A042.G167, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 830 zł

4. Sport 
A031.G187, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 220 zł 

5. Classic
A024.G082, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
wskaźnik dnia tygodnia, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 690 zł

6. Classic 
A024.G183, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 690 zł

1

1. Casual
A042.G170, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 810 zł 
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7. Classic 
A041.G163, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 540 zł

8. Classic
A041.G166, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 590 zł

9. Classic 
A041.G164, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 540 zł

10. Classic 
A045.G190, zegarek męski, koperta tytanowa 
o średnicy 41 mm, mechanizm kwarcowy,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 740 zł

11. Classic
A045.L193, zegarek damski, koperta tytanowa 
o średnicy 32 mm, mechanizm kwarcowy,  
datownik, sekundnik, szkło szafirowe, bransoleta 
tytanowa, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 680 zł

12. Classic 
A045.G189, zegarek męski, koperta tytanowa 
bikolor o średnicy 41 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta tytanowa bikolor, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 870 zł

13. Casual 
A042.G169, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 810 zł

14. Casual
A043.G177, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodoszczel-
ność do 30 m. Cena od 690 zł
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  Prezentacja biżuterii  
Aztorin na stronie 185.
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1. Enjoy
E064-L202, zegarek damski, koperta stalowa o średnicy 38 mm, 
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 640 zł

1

2. Enjoy
E079-L288, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 840 zł

3. Enjoy
E079-L291, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 760 zł

4. Enjoy
E079-L305, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek satynowy, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 690 zł

5. Enjoy
E075-L270, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 39 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa w kolorze 
złota, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 870 zł

6. Enjoy
E075-L272, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, chro-
nograf, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 720 zł
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7. Beauty 
E074-L267, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 27 x 30 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran-
soleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 480 zł

8. Beauty
E074-L265, zegarek damski, koperta stalo-
wa o wymiarach 27 x 30 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 410 zł

9. Beauty
E074-L268, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 27 x 30 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, bran-
soleta stalowa w kolorze złota, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 480 zł

10. Ceramica
E077-L284, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, tarcza 
zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 24-godzin-
ny, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe, 
bransoleta stalowo-ceramiczna, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 1 140 zł

11. Ceramica
E077-L282, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 090 zł

12. Ceramica
E077-L281, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, tarcza zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe, bransoleta stalowo-ceramiczna, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 140 zł

13. Finesse
E071-L247, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarco-
wy, sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 520 zł

14. Finesse
E071-L246, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarco-
wy, sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 520 zł

15. Finesse
E071-L248 , zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 47 x 34 mm, mechanizm kwarco-
wy, sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 520 zł
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1. Classic
1-1654A, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
40 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek  
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 630 zł

2. Classic
1-1744B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 730 zł

3. Classic
1-1654F, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 630 zł

4. Classic
1-1654E, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 630 zł

5. UEFA 
U-32A1, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, wskaźnik 24-godzinny, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 780 zł 

6. UEFA
U-32D1, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, wskaźnik 24-godzin-
ny, datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 880 zł
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7. Classic
1-1788E, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 46 mm, 
mechanizm kwarcowy, LCD, datownik, 
sekundnik, funkcja GMT, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 630 zł

8. Sports
1-1749A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek parciany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 730 zł

9. Sports 
1-1749B, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek parciany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 730 zł

10. Classic 
1-1654P, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekund-
nik, szkło mineralne utwardzane, bransole-
ta stalowa bikolor, wodoszczelność  
do 100 m. Cena od 730 zł

11. Sports 
1-1785F, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 200 m.  
Cena od 490 zł

12. Classic
1-1744E, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło 
mineralne utwardzane, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 880 zł

13. Sports
1-1785D, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 200 m.  
Cena od 490 zł

14. Sports
1-1784C, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 50 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 200 m.  
Cena od 490 zł
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1. AM:PM
PD106-U040, zegarek  
unisex, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, me-
chanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 350 zł 1

2. AM:PM
PD106-U038, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 390 zł

3. AM:PM
PD106-U039, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

4. AM:PM
PD106-U041, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

5. AM:PM 
PD103-U021, zegarek unisex, koperta  
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 350 zł

6. AM:PM 
PD103-U023, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 390 zł

7. AM:PM
PD103-U020, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 310 zł
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8. AM:PM
PD103-U022, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

9. AM:PM
PD103-U024, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 350 zł

10. AM:PM
PD104-L027, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

11. AM:PM
PD104-L026, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

12. AM:PM
PD104-L029, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

13. AM:PM
PD104-U031, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

14. AM:PM
PD104-L028, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł

15. AM:PM
PD104-U030, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 34 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 370 zł
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16. AM:PM
PD101-G001, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, se-
kundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 480 zł

17. AM:PM
PD101-G003, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, se-
kundnik, szkło mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 590 zł 

18. AM:PM
PD101-G004, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 490 zł

19. AM:PM
PD102-G018, zegarek męski, koperta stalowa 
o wymiarach 46 x 35 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 420 zł

20. AM:PM
PD102-G012, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 46 x 35 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 390 zł

21. AM:PM
PD102-L011, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 33 x 25 mm, mechanizm kwar-
cowy, sekundnik, szkło mineralne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 290 zł

22. AM:PM
PD105-L037, zegarek damski, koperta sta-
lowa o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 320 zł

23. AM:PM
PD105-L033, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 37 x 22 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 360 zł

24. AM:PM
PD105-L034, zegarek damski, koperta sta-
lowa o wymiarach 37 x 22 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 320 zł
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zapraszamy do esklepu  
apart W NoWeJ odsŁoNIe

odwiedź esklep  
i poczuj się jak  
w salonie apart  
– o dowolnej porze 
i bez wychodzenia 
z domu!  

W esklepie apart 
czeka imponująca 
ilość wzorów  
biżuterii oraz 
modeli zegarków, 
wszystkie z moż-
liwością wygod-
nego i szybkiego 
zakupu, płatnego 
z góry lub przy  
odbiorze paczki  
z rąk kuriera. 

Nowa promocyjna oferta  
obrączek dostępnych  
wyłącznie w esklepie!  
Bardzo atrakcyjne złote 

wzory w cenach niższych  
aż o 25%.

przy zakupie online  
rozpoznamy i uwzględnimy  

twój rabat z karty  
apart diamond Club.

W esklepie dokonasz 
zakupu z opcją „upominek”, 
co znaczy, że obdarowana 
przez Ciebie osoba otrzyma 

wyłącznie prezent wraz  
z opcjonalnym liścikiem,  

dowód zakupu wraz z ceną 
trafi natomiast pod dowolny 

inny adres – osobną przesył-
ką i nieodpłatnie.

W esklepie apart wykorzy-
stujemy certyfikat extended 

Validation ssl, gwarantujący 
najwyższe bezpieczeństwo 
zakupów online. powszech-

nie wykorzystuje się go  
w bankowości elektronicznej, 

gdzie zaufanie to kwestia 
priorytetowa. W sklepach 

internetowych spotykany jest 
niezwykle rzadko.

piękne
opakowanie 

gratis

charmsy z opcją 
grawerunku

dostawa 
gratis
od 75 zł

przejrzysty 
wygląd

strony

48 godzin 
czas realizacji
dla większości

produktów

promocja 
obrączek

30 dni
na zwrot 

zamówienia

opcja
upominek

extended
validation 

ssl

apart 
diamond

club

ulepszona 
nawigacja

i wyszukiwanie
produktów

Wydawca: Apart Sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Redaktor Naczelny: Michał Stawecki. Apart Fashion & Style Magazine nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.  
Podane ceny zawieszek nie uwzględniają łańcuszków. Zdjęcia biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki. Druk: Ortis Sp. z o.o.

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.

25%



Albert Riele przedstawia zupełnie nowy standard. Znakomita jakość komponentów oraz 
wykonania przy bezkonkurencyjnej cenie. Oznaczenie Swiss Made gwarantuje szwajcar-
skie pochodzenie zegarków, co samo w sobie jest wiarygodną rekomendacją. Albert Riele: 
niezawodne szwajcarskie mechanizmy Ronda, szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną, 
wysokogatunkowa stal szlachetna, motylkowe zapięcie pasków. Albert Riele to także 
wyjątkowe wzornictwo, stwarzające uzasadnione wrażenie nienagannych manier, a zarazem 
nowoczesnej elegancji. 

www.albertriele.ch
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