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MArkA szwAjcArskich zegArków Albert riele juŻ 
po rAz drugi byłA sponsoreM głównyM regAt ŻeglArskich 
sopot MAtch rAce, zAwodów zAkwAlifikowAnych do rAngi  

Mistrzostw ŚwiAtA AlpAri world MAtch rAcing tour.  
w regAtAch tego typu jAchty wAlczą w wyŚcigAch jeden nA 

jednego – tAk jAk w puchArze AMeryki, nAjwAŻniejszych 
zMAgAniAch regAtowych ŚwiAtA.

sopot 
MAtch rAce 2014

więź marki z prestiżowymi regatami 
stała się w tym roku szczególna za 
sprawą specjalnie stworzonego, kolek-

cjonerskiego modelu zegarka Albert Riele z  linii 
Premiere – limitowanego do 250 sztuk. Wyróżnia 
się on m.in. marynistycznymi barwami tarczy, 
wskazówkami  imitującymi te z urządzeń pokła-
dowych łodzi, czy podwyższoną do 100 m wodo-
szczelnością. Obecność Albert Riele w żeglarstwie 
światowego formatu jest naturalną koleją rzeczy: 

sport ten uosabia elegancję, daje poczucie wolno-
ści, pozwala czuć życie i delektować się nim. Po 
raz pierwszy w jedenastoletniej historii sopockie 
regaty – Sopot Match Race by Samsung – znalazły 
się w elitarnym cyklu Alpari World Match Racing  
Tour. To w  nim wyłaniany jest mistrz świata, 
a łączna pula nagród zbliża się do 1,5 miliona do-
larów. Mistrzostwa Świata to cykl sześciu imprez 
na trzech kontynentach (Europa, Azja, Ameryka 
Północna), rywalizuje ze sobą ponad 30 załóg. 

Wydarzenia
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po rAz pierwszy 
w jedenA stoletniej 

historii sopockie regAty  
– sopot MAtch rAce by  

sAMsung – znAlAzły się  
w elitArnyM cyklu 

AlpAri world 
MAtch rAcing tour.

Wydarzenia
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Wydarzenia

k olejne przystanki walki o  mistrzostwo 
wyznaczono w Chicago, na Bermudach 
oraz w  Malezji. Sopocka impreza była 

trzecią eliminacją i wygrał ją sternik Ian Williams, 
który otrzymał jeden z limitowanych modeli zegar-
ka Albert Riele. Brytyjczyk to żywa legenda match 
racingu, zwyciężał już czterokrotnie, jest aktualnie 
liderem rankingu ISAF. W regatach startowali też 
Polacy, m.in. załoga Przemysława Tarnackiego, 
który rywalizuje na świecie w barwach Albert Riele, 
jest najlepszym polskim żeglarzem, 9. skipperem 
świata i zeszłorocznym triumfatorem regat Sopot 
Match Race. 
Wejście Polski do grona państw organizatorów  
Alpari World Match Racing Tour to duże wyróż-
nienie i  uznanie dla dotychczasowego dorobku 
sportowego i organizacyjnego polskich żeglarzy. 
To kolejny etap rozwoju tej imprezy, ugruntowują-
cy jej pozycję w  polskim i światowym kalendarzu 
regat żeglarskich z tradycjami. Relację z sopockich 
zmagań obejrzeć można było m.in. w CNN, SKY, 
Bloomberg, CNBC, Eurosport oraz na pokładach sa-
molotów linii Emirates na całym świecie. To dosko-
nała okazja do globalnej promocji naszego kraju, 
polskich sportowców oraz Polski, jako miejsca zdol-
nego do organizacji imprez sportowych najwyższej 
rangi. Sopockie zawody to nadal najważniejszy mię-
dzynarodowy cykliczny projekt żeglarski w Polsce.

 więcej informacji na www.apart.pl

relAcję z sopockich zMAgAń trAnsMi-
towAły M.in. cnn, sky, blooMberg, cnbc, 

eurosport. MoŻnA ją było równieŻ 
obejrzeć nA pokłAdAch sAMolotów  

linii eMirAtes nA cAłyM Świecie.

Prysznic z szampana 
co rok czeka na zwycięską drużynę! 

Tym razem była nią załoga 
Iana Williamsa

Jedyny w swoim rodzaju, limitowany 
do 250 numerowanych sztuk Albert 
Riele Sopot Match Race Limited 
Edition
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Rozmowa

Od dziecka jest Pan związany z żeglarstwem i jach-
tami. Jest Pan mistrzem Polski w kategorii match 
racing. Zawody wygrywał Pan pięć razy z rzędu, 
a ostatni tytuł mistrza Polski zdobył Pan kilka tygo-
dni temu. Jak to się zaczęło?
W moim przypadku to jest przedłużenie pasji ro-
dzinnej. Mój ojciec żegluje po morzach i oceanach 
już od ponad 50 lat, jest też projektantem jachtów. 
Cała moja rodzina – ojciec, ja i dwóch moich młod-
szych braci, wszyscy kochamy żeglowanie. Zawsze  
jachting był w domu – morski, oceaniczny, wyczy-
nowy, ten sportowy. Jesteśmy przesiąknięci tą pasją. 

A pamięta Pan, jak po raz pierwszy znalazł się na 
łodzi?
Tak, bardzo dokładnie. To było na Seszelach, gdzie 
dorastałem, bo tata pracował tam w połowie lat  
80-tych jako konstruktor łodzi na placówce ONZ. 
Tam chodziłem do szkoły, poznałem język kreolski, 
tam też po raz pierwszy żeglowałem. Mój pierwszy 
trening sportowy miał miejsce na Optimiście, już 
w Polsce, w 1988 roku w Gdyni, miałem wtedy 10 lat. 
Dość późno, jak na karierę sportową – zazwyczaj 
dzieci zaczynają treningi w wieku 6-7 lat. Nie prze-
szkodziło mi to jednak odnosić później sukcesów.  

Pamiętam dokładnie, że nie mogłem spać przed 
tym pierwszym żeglowaniem, byłem tak podnieco-
ny, tak się nie mogłem tego rejsu doczekać. Potem 
nie mogłem spać z emocji, bo czułem, jak ta łódka 
prze do przodu, jak mogę ją okiełznać, jak ster re-
aguje na moje ruchy. To jest uczucie, które uzależ-
nia. Potem wszedłem do kadry regatowej w klubie 
w Gdyni i tak już zostało. 

Wychowując się w rodzinie z tradycjami żeglarski-
mi, pewnie Pana pierwszymi zabawkami były liny, 
z których robił Pan węzły żeglarskie?

wiAtr w ŻAgle
 PRZEMYSŁAW TARNACKI

konsekwencjA, wytrwAłoŚć, chArAkter, nieprzeciętne zdolnoŚci. 
i nAjwAŻniejsze – pAsjA. to dzięki niM przeMysłAw tArnAcki jest  

dziŚ ŻeglArzeM klAsy ŚwiAtowej i MistrzeM polski w MAtch rAcingu.  
opowieŚć AMbAsAdorA MArki zegArków Albert riele MoŻe  

zAinspirowAć nie tylko łowców przygód! 
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Dokładnie! (śmiech). Liny były zawsze wokół  nas, 
chociaż piłkę też kopałem, jak każdy dzieciak. 
Do dziś uprawiam kilka dyscyplin sportowych, żeby 
mieć kondycję potrzebną w żeglarstwie. Ale za-
wsze w domu pełno było tych lin i bloczków, więc 
się nimi bawiłem, zresztą to samo obserwuję teraz 
u mojego 3,5-letniego syna. Stanisław może plątać 
i rozplątywać liny godzinami. 

Czy, tak jak tata, Pan też zajmuje się projektowa-
niem i budowaniem łodzi?
Tak, żeglowanie od małego rozwinęło we mnie 
miłość również do tej skomplikowanej struktury, 
jaką jest jacht, można go porównać do samolotu  
– bo cały czas balansuje między dwoma żywiołami 
– wodnym i powietrznym – czyli hydrodynamika 
i aerodynamika. Mam za sobą studia w tym kierun-
ku, dosyć ciężkie, na Politechnice Gdańskiej. Fan-
tastyczne jest realizowanie tej wiedzy w praktyce, 
ja mam to szczęście, że umiem sobie podczas wy-
ścigu przełożyć ruch łodzi na strzałki i wektory. To 
z pewnością pomaga w zawodach. Dziś łączę pasję 
z doświadczeniem i wykorzystuję tę wiedzę, będąc 
współwłaścicielem jednej z największych firm na 
polskim rynku, która sprzedaje jachty pełnomor-
skie. Jest ona przedstawicielem liderów światowych 
stoczni na polskim rynku. 

A kiedy zaczął Pan starty sportowe?
W wieku 11-12 lat, najpierw były Optimisty, Cadety, 
potem kolejne klasy sportowe. Jako nastolatek jeź-
dziłem już na zawody w Polsce i zagranicą. A moje 
pierwsze regaty w żeglarstwie profesjonalnym od-
były się w 1997 roku. To już były starty w formułach 
zawodowych, ale do pewnego momentu najważniej-
sza była szkoła. Z tego też powodu ojciec zdecydo-
wał o powrocie do Polski z Szeszeli, bo tam poziom 
nauczania pozostawia wiele do życzenia, a nasza 
edukacja była dla niego bardzo ważna. I chwała mu 
za to, na Seszele wracam teraz dwa razy do roku i to 
jest zawsze podróż sentymentalna. Zawsze był też 
taki warunek rodziców, że będę żeglował, jeżeli oce-
ny na świadectwie będą zgodne z oczekiwaniami.

Dziś startuje Pan w formule match race – na czym 
ona polega?
Żeglarstwo ma bardzo wiele odmian, klas i typów 
– jeziorowe, przybrzeżne, morskie i oceaniczne, 

dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Jest nato-
miast taki ranking, który może nie daje pełnego 
spektrum, ale na pewno duże rozeznanie – coś 
w  stylu rankingu WTA w tenisie – w żeglarstwie 
to jest właśnie ranking match racingowy, nazywany 
też rankingiem sterników. I ja się właśnie w tej for-
mule ścigam. To są wyścigi jeden na jeden, bardzo 
taktyczne, wymagające doskonałego zgrania zało-
gi. Są one przedsionkiem do legendarnych regat 
America’s Cup. Dają też idealne przygotowanie do  
żeglowania na jakichkolwiek dużych jachtach mor-
skich. To jak kuźnia. Dowodem tego był tegoroczny 
skład zawodników Sopot Match Race – gościliśmy 
wielu uczestników prestiżowego Pucharu Ameryki, 
w których pewnie nigdy polska załoga nie wystar-
tuje, bo są tam budżety większe niż w Formule 1 
(śmiech). Ludzie ci trenują jednak w kategorii 
match racing, ponieważ jest ona doskonałą formą 
konfrontacji z najlepszymi na świecie. Nic bardziej 
nie buduje kompetencji sportowca. Żeby wybić się 
na szczyt tego świata, trzeba wszystko poświęcić 
jachtingowi sportowemu. To jest tak, jak w zawodo-
wym tenisie, od dziecka trzeba mu wszystko pod-
porządkować.

Pan, jak rozumiem, nie ma przed tym oporów 
(śmiech)
Tak, ja poświęcam żeglarstwu całe moje życie 
w różnych jego odmianach. Nie jestem tylko spor-
towcem, zajmuję się też projektowaniem i sprzeda-
waniem jachtów. To wszystko się łączy, natomiast 

sam program sportowy zajmuje mi połowę dni 
w roku. Wcześniej, zanim jeszcze zacząłem żeglo-
wać w klasie match racing, czterokrotnie zdobywa-
łem mistrzostwo świata w najmniejszej klasie mor-
skiej. Obecnie koncentrujemy się z naszą załogą 
głównie na match racingu – bo, tak jak mówiłem, 
pewnie nigdy nie będzie nas stać, żeby wystartować 
w Pucharze Ameryki. Tam na wejście trzeba mieć 
jacht za 25 milionów euro – nie ma w Polsce takich 
sponsorów. W formule match racing możemy jed-
nak spotkać się i mierzyć z żeglarzami startującymi 
w tych legendarnych zawodach. 

Pan też jest współtwórcą tego wielkiego sukcesu, ja-
kim jest sprowadzenie do Sopotu regat match racin-
gowych – Sopot Match Race. Czy marzył Pan o tym, 
by tak prestiżowe zawody odbywały się w Polsce?
Jestem z tego bardzo dumny. Razem z moimi przy-
jaciółmi organizatorami udowadniamy, że można 
w mądry sposób ten jachting w Polsce skomercja-
lizować. Że regaty wcale nie są ciężkim zadaniem 
marketingowym, że stwarzają ogromne możliwo-
ści. I że warto propagować wśród Polaków wypo-
czynek nad wodą, żeglarstwo, które łatwo przekuć 
w pasję. Ja sam spotkałem w swoim życiu wielu lu-
dzi, którzy zaczynali swoją przygodę z żeglowaniem 
późno, w wieku 40-50 lat i dzielą swoje życie na dwa 
okresy – przed i po. To jest też bardzo demokratycz-
ny sport, który nie wyklucza zawodnika po trzydzie-
stce. Znany jest przypadek brytyjskiego mistrza  
Mike’a Goldinga, który był wcześniej strażakiem. 

poteM nie MogłeM spAć z eMocji, bo czułeM, 
jAk tA łódkA prze do przodu, jAk Mogę 

ją okiełznAć, jAk ster reAguje nA Moje ruchy. 
to jest uczucie, które uzAleŻniA.

Rozmowa



Dopiero w wieku 36 lat pierwszy raz wsiadł na łód-
kę, a mimo to od 15 lat wygrywa prawie wszystko, co 
jest do wygrania w żeglarstwie oceanicznym!

Te trudności marketingowe, o których Pan wspo-
minał, w Polsce pewnie w dużym stopniu wynikały 
też z historycznych, systemowych uwarunkowań. 
W PRL-u po prostu nie było dobrze widziane po-
siadanie jachtu. Jednostki należały do państwa albo 
zakładów pracy – prywatnych właścicieli łodzi prak-
tycznie nie było. Cały sport kontrolowany był cen-
tralnie. 
Trochę czasu zajęło, żeby odczarować tę rzeczywi-
stość, ale sporo z niej pozostało – chociażby bardzo 
skomplikowany system patentów żeglarskich, który 
funkcjonuje do dziś – a kiedyś był narzucony od-
górnie. Za komuny przecież w ogóle nie można 
było pływać po morzu, bo ludzie wsiadali na łódki 
i uciekali na Zachód. To też zbudowało fenomen 
żeglarstwa na Mazurach. Bo tam przeniósł się ten 
sport w całości. Zresztą na Mazurach bardzo dużo 
pływałem. Mamy mimo to piękną historię żeglar-
stwa, cieszę się, że mój ojciec również zapisał karty 
historii, startując w 1973 roku w pierwszych rega-
tach dookoła świata na polskim jachcie – teraz to 
się nazywa Volvo Ocean Race. Tak więc historia jest, 
natomiast model finansowania tego sportu po 1989 
roku zupełnie się zmienił i trzeba było szukać pry-
watnych środków, aby realizować taką pasję. 

Mam wrażenie, kiedy mówi Pan o walce z men-
talnością PRL-u, że podobną drogę przechodziła 
po 1989 roku firma Apart, która jako prywatny 
producent luksusowej biżuterii z brylantami oraz 
dystrybutor i ekspert w dziedzinie ekskluzywnych 
zegarków, też musiała wykonać pracę u podstaw 
w mentalności Polaków, którym luksus i jakość dłu-
go kojarzyły się z czymś nieosiągalnym czy wręcz 
niemoralnym. Chyba w dobrym momencie Apart 
spotyka się z żeglarstwem…
Bezwzględnie. Żeglarstwo, jachting  zawsze były 
platformą dla firm jubilerskich czy produkujących 
chronografy. Nie tylko ze względu na ten wątek od-
mierzania czasu do startu, ale też ze względu na 
wspólne grono ludzi zainteresowanych taką tematy-
ką. Zresztą zegarki były zawsze nieodłączną częścią 
żeglarstwa – kiedyś, gdy nie było prędkościomierzy, 
szybkość jachtu mierzyło się patrząc na zegarek, 

pozycję podobnie: zegarek i gwiazdy. Mamy ten za-
szczyt, że od dwóch lat czas do startu regat Sopot 
Match Race odmierzamy przy pomocy chronogra-
fów Albert Riele – luksusowej marki szwajcarskich 
zegarków. Uczestniczyliśmy w pracach nad stwo-
rzeniem wyjątkowego, dedykowanego jachtingo-
wi, pięknego modelu zegarka Albert Riele. Ja sam 
jestem właścicielem właśnie takiego egzemplarza 
Albert Riele z limitowanej edycji jedynie dwustu 
pięćdziesięciu sztuk. To z pewnością jest cenny 
przedmiot, który zostaje w rodzinie na lata i jest 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ja zacho-
wam go jako pamiątkę dla mojego syna. Już mocno 
się nim zainteresował – powiedziałem mu wtedy, że 
ten zegarek jeszcze musi trochę z tatą pożeglować, 
ale jeśli będzie robił postępy, to kiedyś go ode mnie 
dostanie.

Wygląda na to, że żeglarstwo przeżywa w Polsce od-
rodzenie. Wielu młodych ludzi kończy kursy, chce 
się uczyć, chce pływać. 
To wspaniale, bo żeglarstwo gromadzi wokół siebie 
bardzo wartościowych ludzi, mówi się, że jest eli-
tarne. Ale nie tylko w znaczeniu elity finansowej, 
to są ludzie o specyficznych cechach charakteru  
– ambitni, zdyscyplinowani, odpowiedzialni, otwar-
ci na świat. Żeglarstwo jest dla każdego – a bycie na 
wodzie daje dystans do życia na lądzie i do siebie  
– to jest naprawdę duża wartość.  
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska  
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do takich z pewnością należy jeździec-
two, stąd patronat marki nad zawodami 
jeździeckimi Grand Prix Wolnej Polski, 

rozegranymi w Warce oraz w Ciekocinku nad 
Bałtykiem. Zawody były transmitowane na żywo 
w TVP Sport i w TVP1. W klasyfikacji Generalnej 
Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski miejsca 
na podium zajęli Piotr Morsztyn przed Jarosławem 

Skrzyczyńskim i Oskarem Murawskim. Zwycięzca 
otrzymał puchar ufundowany przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego oraz szwajcarski zega-
rek Albert Riele. Dodajmy, że w Warce podczas III 
etapu Grand Prix zwyciężył Jarosław Skrzyczyński, 
który również został obdarowany eleganckim cza-
somierzem Albert Riele. 

 więcej informacji na www.apart.pl

Wydarzenia

Albert riele – MArkA elegAnckA i nowoczesnA,     
    AngAŻuje się jAko pArtner lub MecenAs  
         w prestiŻowe wydArzeniA nA polu kultury  
   i sztuki, jAk teŻ elitArnych sportów. 

Zawodom  
w Ciekocinku 
przyglądali się 
przedstawiciele 
marki, od lewej: 
Adam Rączyń-
ski, Helena 
Palej i Michał 
Stawecki

Po prawej 
Jarosław Skrzy-
czyński, Mistrz 
Polski Seniorów 
w skokach przez 
przeszkody

Albert riele 
  i jeździectwo
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Premiera 

Breitling Jet team 

w Polsce!

Wydarzenia
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Breitling, marka zegarków 
jednoznacznie kojarzona 

z awiacją, przyBliża szero-
kiej puBliczności swą 
lotniczą pasję. Firma 

powołała do życia Breitling  
jet team, największą 

na świecie cywilną grupę 
akroBacyjną.

Breitling Jet team 

B reitling Jet Team tworzy jedenastu zawodo-
wych pilotów najwyższego formatu pod do-
wództwem Nigela Lamba i jest unikatową 

w skali globu grupą akrobacyjną. Grupa słynie z wy-
konywania spektakularnych podniebnych ewolucji 
na samolotach odrzutowych Aero L-39C Albatros. 
Formacja Breitling Jet Team po raz pierwszy przyle-
ciała do Polski. W przeddzień pokazów dla publicz-
ności w ramach Red Bull Air Race w Gdyni, odbyła 
się konferencja prasowa, na której zespół zaprezen-
tował się polskim mediom (konferencja stworzyła 
też okazję dla prezentacji nowej wersji legendarne-
go modelu Breitling Emergency). Znakomita gru-
pa akrobacyjna BJT hołduje wartościom, z którymi 
identyfikuje się też Breitling: tu liczą się najwyższe 
osiągi, precyzja, estetyczna finezja i innowacyjność. 
Publiczność zachwyca perfekcyjnie skoordynowany 
podniebny taniec odrzutowców lecących zaledwie 
3 metry od siebie, z prędkością ponad 700 km/h! 
Błyskawicznie następujące po sobie sekwencje fi-
gur, idealna synchronizacja, mistrzowskie opano-
wanie, maestria w najdrobniejszym szczególe. Do-
kładnie tak, jak w chronometrach marki Breitling. 



14 Apart  Zima  2014 | 2015

Breitling Emergency II
Niesamowity tytanowy zegarek, zapre-
zentowany na konferencji w Gdańsku 
z udziałem pilotów Breitling Jet Team.
Łączy funkcje ultraprecyzyjnego chro-
nografu, napędzanego high-endowym 
mechanizmem kwarcowym certyfikowa-
nym przez COSC, z mikronadajnikiem 
Cospas-Sarsat, który pozwala wezwać po-
moc z dowolnego miejsca na świecie. To 
jedyny tego typu czasomierz.

Breitling Professional Emergency II
E76325P1/BC02/159E. Cena od: 59 450 zł 

B reitling to manufaktura zegarmistrzowska 
założona w 1884 roku przez Leona Breitlin-
ga w szwajcarskim St. Imier. Uznawana 

jest dzisiaj za niekwestionowanego eksperta w pro-
dukcji zegarków technicznych. Oficjalnym i głów-
nym dystrybutorem zegarków Breitling w Polsce 
jest Apart. 
Breitling, jako oficjalny partner Mistrzostw Świata 
Red Bull Air Race 2014, był odpowiedzialny za chro-
nometraż, czyli odmierzał czas najlepszym z naj-
lepszych, z dokładnością do setnych części sekundy, 
również w Gdyni. Breitling Racing Team także sta-
nął do zaciętej rywalizacji w tej edycji Mistrzostw, 
z sukcesem – Nigel Lamb, wspomniany dowódca 
BJT, wywalczył drugie miejsce na podium.

 więcej informacji na www.apart.pl
 prezentacja zegarków Breitling strona 197

Pamiątkowe zdjęcie śmiałków, którzy spróbowali, co to znaczy lecieć  
Albatrosem Breitling Jet Team! Wśród nich znaleźli się: Krzysztof Komar, 
redaktor naczelny Men's Health, Krzysztof Niewiadomski z Top Wings, 
Marcin Dulat z Top Gear, Maciej Nikodemski z Focus i Tomasz Kammel
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    raJd dakar 
z edoxem!

P
rzyrządy pomiarowe marki Edox muszą do-
konywać absolutnie perfekcyjnych pomiarów 
w warunkach ekstremalnych, stając do wyści-

gu z najlepszymi: zegarki mierzą się z morderczym 
upałem, bezlitosnym zimnem, wstrząsami, kurzem, 
piaskiem i wodą.
W Warszawie odbyła się konferencja prasowa z cy-
klu Dakar World Tour, na której zaprezentowano 
trasę wyścigu na rok 2015. Gośćmi specjalnymi 
konferencji byli polscy zawodnicy, a o swoich wra-
żeniach z rajdowej przygody opowiadali zebranym 
Jacek Czachor oraz Krzysztof Hołowczyc. Na kon-
ferencji nie mogło zabraknąć prezentacji zegarków 
Edox, której wyłącznym przedstawicielem w Polsce 
jest firma Apart.
Zegarki z kolekcji Chronorally marki Edox noszą za-
wodnicy i ekipy techniczne Rajdu Dakar. Czasomierze 
stawiają czoła bezwzględnym siłom natury na dy-
stansie tysięcy kilometrów. Mają solidną, wytrzymałą 

konstrukcję, przy zachowaniu technicznej finezji me-
chanizmu. Precyzyjny pomiar czasu jest kwestią abso-
lutnie priorytetową, decydującą o finałowej klasyfikacji 
w tym emocjonującym wyścigu. Edox Chronorally  
Automatic – staje do wyścigu z najlepszymi! 
Zegarki Edox z „kolekcji rajdowej” mają szereg wyróż-
niających je elementów, jak np. tarcza z włókna wę-
glowego, kauczukowy pasek z wytłoczeniem przypo-
minającym bieżnik opony, szkło szafirowe z powłoką 
antyrefleksyjną, ułatwiającą odczyt wskazań. Uwagę 
przykuwają ciekawie wyprofilowane dekle w kształcie 
koła samochodu. To perfekcja w najlepszym wydaniu: 
zegarki równie dobrze sprawdzą się na co dzień, jak 
i na trasie Rajdu Dakar – w wyścigu z najlepszymi. 
Edox jest oficjalnym chronometrażystą Rajdu Dakar, 
Extreme Sailing Series i mistrzostw Class 1 World  
Powerboat.

 więcej informacji na www.apart.pl
 prezentacja zegarków Edox strona 190

Edox jest oficjalnym chronometrażystą Rajdu Dakar, 
niewątpliwie najbardziej spektakularnego 
terenowego wyścigu świata, jednego 
z najważniejszych wydarzeń sportowych.

Wydarzenia

Napędzany nieprzeciętnie precyzyjnym, 
szwajcarskim mechanizmem chronografu, 

Edox Chronodakar, limitowany do 1000 sztuk, 
jest oficjalnym zegarkiem Dakar 2015

Edox Chronodakar 
10303 TIN NV. Cena od 6 210 zł

Dostępny wkrótce
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Aztorin  
i kitesurfing
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W  tym roku szczególnie silna była 
grupa 11 kitesurferów z zagra-
nicy. Niesamowite popisy kite-

surfingowego kunsztu pokazali zawodnicy 
o egzotycznej urodzie – Brazylijczyk Eudazio 
da Silva i mieszkaniec Dominikany Posito 
Martinez. W najliczniej reprezentowanej 
konkurencji Race udział wzięła cała polska 
czołówka zawodników.
Tytuł mistrza Polski przypadł Markowi Ro-
wińskiemu. Wśród kobiet pierwsze miejsce 
ex aequo zajęły Natalia Grabowska, Agnieszka  
Grzymska, Julia Wira i Oliwia Fittkau. Zwy-
cięstwo w klasyfikacji Pucharu Polski FKC 
2014 zapewniła sobie już wcześniej zawod-
niczka Karolina Winkowska, kilkukrotna mi-
strzyni świata.

 prezentacja zegarków Aztorin strona 202

Aztorin nie od dziś związAny jest z zAwodAmi kite
surfingowymi ford kite Cup. tego lAtA poszCze
gólne etApy odbywAły się w ChAłupACh, rewie, łe
bie i jAstArni, którA gośCiłA ogólnopolskie zAwody 
zAmykAjąCe sezon. trAdyCyjnie, nAjlepsi zAwodniCy 
mieli szAnsę wygrAć zegArki Aztorin z kolekCji diver 
o podwyższonej do 200 m wodoszCzelnośCi. to nie
zrównAne w swojej klAsie CzAsomierze przeznACzo
ne dlA miłośników Aktywnego trybu żyCiA i wody.
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Takiego wydarzenia jeszcze nie było! W ostatnią nie-
dzielę sierpnia na stadionie Legii w Warszawie po 
raz pierwszy w historii zmierzyły się drużyny piłkar-
skie TVP i TVN. Wygrali mali pacjenci – udało się 
zebrać prawie milion złotych, które przeznaczone 
zostaną na odbudowę Kliniki Rehabilitacji Instytutu 
Matki Polki w Łodzi. Charytatywny mecz oejrzało 
łącznie 3,33 mln widzów obu stacji! Mecz wygrała 
TVP wynikiem 2:1. Gole dla telewizji publicznej 
strzelili Marcin Mroczek i Kamil Jankowski, a dla 
TVN – Dariusz Kmiecik (zmarły tragicznie wraz  
z rodziną). Dzięki organizacji meczu charytatywne-
go TVP kontra TVN, na konto fundacji TVN „nie 
jesteś sam” wpłynęło 988 tysięcy zł.

Sport żużlowy, żużel, speedway – jeden z najpopularniejszych sportów 
motorowych w Europie. Jego entuzjastów nie brakuje również, a może 
przede wszystkim w Polsce. Fakt ten nie może dziwić, mamy w koń-
cu doskonałych zawodników, tak utalentowanych, jak utytułowanych,  
oraz najlepszą na świecie ligę, oficjalnie zwaną Speedway Ekstraligą. 
W emocjonujących rozgrywkach Ekstraligii ma swój udział marka 
Aztorin, jako oficjalny partner technologiczny i chronometrażysta. 
Rozrywki finałowe odbywały się na przełomie września i  paździer-
nika. Tegorocznym zwycięzcą wielkiego finału został Amerykanin 
Greg Hancock, tuż za nim na podium znaleźli się, kolejno: Krzysztof  
Kasprzak i Duńczyk Nicki Pedersen. Gratulujemy!

Aztorin i nAjlepszA 
żużlowA ligA świAtA

Warszawska drużyna Warsaw Eagles to najstarsza i jedna z najbardziej 
utytułowanych drużyn futbolu amerykańskiego w Polsce.  Warszaw-
skie Orły, wspierane przez markę Aztorin, w tym sezonie ponownie 
walczyły o najwyższe cele. Co roku zespół zasilają profesjonalni za-
wodnicy z USA, w roku 2014 grało ich ośmiu.
Mecze Warsaw Eagles to fantastyczna rozrywka dla każdego. Na trybu-
nach zasiada więcej kobiet niż mężczyzn, co jest niespotykane w in-
nych dyscyplinach sportowych, ale trudno się temu dziwić – przecież 
na boisku występują prawdziwi atleci, więc jest na co popatrzeć! Im-
prezy futbolu amerykańskiego uświetniają piękne cheerleaderki, a na 
kibiców czeka zawsze moc atrakcji oraz konkursów, w których można 
wygrać zegarki marki Aztorin.

Aztorin nA meczAch  
futbolu AmerykAńskiego

Aztorin po rAz 
kolejny wspierA 
wielki mecz
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Wydarzenia

Aztorin 
i elixA 
u KupiszA

R
obert Kupisz znów zaskoczył! Tym razem 
na pokazie kolekcji Anarchy na lato 2015, 
w którą świetnie wpisały się zegarki Azto-

rin i Elixa, można było poczuć się jak na rockowym 
koncercie w Jarocinie w czasach jego świetności! 
Punkowo-rockowe elementy stały się wyróżnikiem 

kolekcji. Projektant zaproponował skórzane kurt-
ki i kamizelki, jeansowe spodnie, powyciągane 
koszulki, bluzy. Wszystko w charakterystycznym 
dla Kupisza stylu, z emblematem Anarchy lub na-
drukiem graffiti z wizerunkiem punka. Hasło tej 
kolekcji brzmiące „push your limits”, symbolizuje 

Robert Kupisz i Ania Borowska  
– manager, przyjaciel i dobry duch 
działalności projektanta, z lewej 
Wojtek Mazolewski, muzyk

bunt, wolność. Projektant w stylizacjach zestawił 
swoje awangardowe ubrania z zegarkami Aztorin 
i Elixa, a także z klasycznymi naszyjnikami Apart 
z pereł, które założył nietypowo zarówno damskim, 
jak i męskim modelom.

 więcej informacji na www.apart.pl
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u łukasza 
jemioła 

„Przygotowałem wiele propozycji sportowych, które 
przełamałem delikatnymi tkaninami. Złoto splatam 
z bladym różem, granat łączę z białymi satynami 
– chcę, aby kobieta wyglądała świeżo i twarzowo” 
– skomentował sam Łukasz Jemioł. W skrócie: to 
kwintesencja wyrafinowanej kobiecości w luksu-
sowej wersji. Projektant po raz kolejny w zimowej 
kolekcji proponuje futra i kożuchy, ale w formie 
nonszalanckiej elegancji. Kolekcja jest wysmakowa-
nym zestawem kolorystycznym: przeplatają się ze 
sobą blade róże, beże, granaty ozdobione pozłaca-

łukAsz jeMioł po rAz kolejny zAprezentowAł
swoją nAjnowszą kolekcję z biŻuterią ApArt.
pokAz stylizowAłA AgnieszkA Ścibior, którA
doskonAle dobrAłA do kreAcji brAnsoletki,
zAwieszki, pierŚcionki i kolczyki z kolekcji
Arte. pokAz odbył się w pięknyM biAłyM 
nAMiocie nA wArszAwskiM torze wyŚcigów
konnych nA słuŻewcu.

nymi akcentami. Projektant łączy elementy mini-
malizmu, który jest jego znakiem rozpoznawczym, 
z motywami militarnymi w wersji deluxe. Po raz 
pierwszy pojawiają się również wykończenia z na-
turalnych piór, podkreślające nieokiełznanie kobie-
cego charakteru. Kolekcja na sezon jesień/zima 
2014/2015 to rozwinięcie stylu projektanta, czyli 
nieostentacyjnego luksusu do noszenia na co dzień. 
Wisienką na torcie była biżuteria marki Apart.

 więcej informacji na www.apart.pl
 prezentacja biżuterii Arte na stronie 162
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WydarzeniaWydarzenia
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paprocki&brzozowski  
z perłami Apart  
w operze narodowej

P
okaz najnowszej kolekcji jesień / zima 
2014/15 duetu Paprocki&Brzozowski od-
był się na deskach Teatru Wielkiego Opery  

Narodowej. Tradycyjnie kreacjom duetu P&B towarzy-
szyła biżuteria Apart – tym razem projektanci rozwinęli 
koncepcję „perłowych golfów”, które zaproponowali  
na swoim ubiegłorocznym pokazie: postawili na fan-
tazyjnie splecione naszyjniki Apart z pereł w różnych 
odcieniach, od granatu, przez stal, do klasycznych,  
białych. Nie zapomnieli również o pierścionkach. 
Zimowe kreacje z mocnymi, perłowymi akcentami 
wyglądały znakomicie! Na pokazie zaprezentowano 
bardzo kobiece i zmysłowe sylwetki. Projektanci wy-
korzystali piękne tkaniny: przede wszystkim kaszmi-
ry i jedwabie, jak również dżerseje i żorżety.

 więcej informacji na www.apart.pl

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski  
tradycyjnie oddali reżyserię pokazu w ręce najlepszej 

specjalistki – Katarzyny Sokołowskiej

Modelki ozdabiały fantazyjnie splecione 
           naszyjniki apart z pereł w różnych  
      odcieniach, od granatu, przez stal,  
                                       do klasycznych, białych.

Wydarzenia
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T
omasz Ossoliński ostatni pokaz swojej 
kolekcji we wrześniu 2013 r. zrobił bez 
specjalnego rozgłosu i błysku fleszy. 

Mecenasem tego tajemniczego pokazu były 
marki Apart i Albert Riele. Praca nad pokaza-
ną wówczas kolekcją zarejestrowana została 
w filmie dokumentalnym „Tomasz Ossoliński. 
Before the Show", którego premiera odbyła się 
niemal rok później, w czerwcu 2014. Projek-
tant i mentor w telewizyjnym programie „Pro-
ject Runway”, który zawsze podkreślał, że jest 
przede wszystkim krawcem, wpuścił do swojej 
pracowni reżyserkę Judytę Fibiger i operatora 
Tomasza Nowaka. W filmie można obejrzeć 
fragmenty pokazu, który nie był prezentowany 
jeszcze szerszej publiczności. Film to historia 
trzytygodniowych przygotowań do wydarzenia, 
które niczym spektakl dopracowane jest w naj-
drobniejszych szczegółach. Dopiero teraz, po 
premierze filmowego dokumentu, możemy 
zaprezentować zdjęcia z pokazu, gdzie swoją 

ważną rolę gra biżuteria Apart z perłami oraz 
zegarki Albert Riele.
Na premierze filmu pojawili się przyjaciele 
i znajomi Tomasza Ossolińskiego, wśród nich 
muza projektanta Grażyna Szapołowska, której 
towarzyszył Eryk Stępniewski. Byli też: Sylwia 
Gliwa, Dominika Kulczyk, Agnieszka Szulim, 
Jacek Borcuch, Jerzy Antkowiak, a także Gosia 
Baczyńska, Joanna Klimas, stylistka Anna Mę-
czyńska.

 więcej informacji na www.apart.pl

tomasz 
ossoliński 

before 
the show

Wydarzenia
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teresa rosati z biżuterią 
Apart i elixa na pokazach  
w paryżu i Miami 

Marki Apart i Elixa były partnerami pokazu Teresy 
Rosati podczas Miami Fashion Week! Projektantka, 
jako jedyna z Polski, została zaproszona na 16. edycję 
prestiżowego i uznanego w światowej branży mody 
MFW. Pokaz sukni koktajlowych i wieczorowych 
odbył się w Miami Convention Center na Florydzie. 
Kreacjom Teresy Rosati towarzyszyła biżuteria Apart  
i Elixa. Choreografię pokazu przygotowała ekipa Ser-
gio Salerni – jednego z najlepszych producentów pro-

Wydarzenia

Biżuteria  
i zegarki z kolekcji Elixa 

zadebiutowały wraz z Teresą Rosati 
podczas Miami Fashion Week na Florydzie

jektów modowych na świecie, współpracującego m.in. 
z takimi domami mody, jak Versace czy Valentino.
Jeszcze podczas pobytu w Miami, Teresa Rosati otrzy-
mała zaproszenie do... stolicy mody – Paryża. Pokaz 
w  hotelu Marriott na paryskich Polach Elizejskich 
odbył się kilka miesięcy później podczas Tiffany's 
Fashion Week, jednej z imprez towarzyszących ofi-
cjalnemu paryskiemu tygodniowi mody.

 więcej informacji na www.apart.pl
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teresa rosati z biżuterią 
Apart i elixa na pokazach  
w paryżu i Miami 

ELLE Style Awards
ELLE Style Awards to nagrody dla tych, którzy na 
co dzień sprawiają, że o polskiej modzie mówi się 
na całym świecie. Statuetkami od Apart nagrodzo-
no modelki Anję Rubik i Magdalenę Jasek, projek-
tantkę Gosię Baczyńską, fotografkę Agatę Pospie-
szyńską oraz marki: La Mania i Rilke Philosophy. 
Gratulujemy! Uroczystości ESA 2014 nie można 
odmówić modowego tła: na imprezie pojawiło się 
kilkunastu projektantów polskiej mody, z których 
każdy przyszedł ze swoją modelką – muzą, prezen-
tującą ich kreacje, często w towarzystwie biżuterii 
Apart. Dopisały też gwiazdy, jak i przedstawiciele 
polskiej branży modowej. To się nazywa naprawdę 
stylowe wydarzenie!

Kryształowe Gwiazdy
Nagrody filmowe magazynu „Elle” – Kryształowe 
Gwiazdy, zostały w tym roku przyznane po raz pią-
ty. Tomasz Kot oczarował wszystkich i  – co rzadko 
się zdarza – bezdyskusyjnie! Odtwórca niezwykłej 
roli profesora Zbigniewa Religi w filmie „Bogowie” 
i bohater tegorocznego 39. Festiwalu Filmowego 
w Gdyni (Złote Lwy), został również nagrodzony 
Gwiazdą Gwiazd magazynu „Elle”. Obok niego sta-
tuetkę ufundowaną przez Apart otrzymała Jowita 
Budnik za film „Jeziorak”, a w nim imponującą, 
silną osobowość i konsekwencję artystyczną, oraz 
Anna Próchniak, Wschodząca Gwiazda „Elle”, za 
rolę w głośnym obrazie „Miasto 44”. Gratulujemy!

 więcej informacji na www.apart.pl

stylowe 20-lecie 
„elle” ze statuetkaMi 

od apart! 

Wydarzenia

Magazyn „elle”, obecny w ponad 60. krajach  
świata od niemal 70. lat, w polsce obchodzi w tym 
roku swoje 20. urodziny. apart został zaproszony 

do zaprojektowania i wykonania statuetek na dwie 
ważne uroczystości miesięcznika: elle style awards 

oraz kryształowe gwiazdy „elle”.

Piękna i znana na całym świecie polska 
modelka Anja Rubik, ambasadorka marki 
Apart, otrzymała wyróżnienie w kategorii 
„ikona stylu”. Gwiazda została wybrana 
przez czytelników „Elle”, którzy docenili 
styl top modelki i fakt, że promuje Polskę  
w różnych zakątkach świata
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Wydarzenia

Tradycją dla Apart stało się uczestnictwo 
w znanych i lubianych telewizyjnych show 
odbieranych z niesłabnącym entuzjazmem 
przez widzów, którzy licznie kibicują swoim 
faworytom w emocjonujących zmaganiach 
na ekranie. Apart w ten sposób wspiera też 

młodych i utalentowanych. Wśród progra-
mów, w których marka jest obecna, wymie-
nić należy: „Dancing with the Stars. Taniec 
z  Gwiazdami” Polsatu, a także „X Factor” 
i „Top Model” stacji TVN.

 więcej informacji na www.apart.pl

Świąteczna  
sesja zdjęciowa  
z Anją rubik

Apart 
w produkcjach 
telewizyjnych

Magia Świąt, z ich wyjątkową, pełną ciepła 
atmosferą pośród zimy, jak gdyby jej na 
przekór, znów została bezbłędnie odtworzo-
na przy obowiązkowym udziale Anji Rubik 
i Sashy Knezevica. Jedyna taka para, w zna-
komitych stylizacjach Agnieszki Ścibior, 
uwieczniona została obiektywem Marcina 
Tyszki, uznanego fotografa o światowej re-
nomie. Sesja przedstawia m.in. tradycyjne 

świąteczne rytuały, jak choćby dekorowanie 
pierników czy rozpakowywanie upominków. 
Prawdziwą jej ozdobą jest oczywiście biżute-
ria Apart, uwodząca pięknem szlachetnych 
materiałów i zmysłowych kształtów. Świat 
oczami Apart to chwile, w których blask roz-
świetlonej choinki spotyka się z lśnieniem 
biżuteryjnych prezentów.

 więcej informacji na www.apart.pl

Zjawiskowi 
Anna Wyszkoni 
i Jan Kliment

Nagrodę od Apart w czwartej 
edycji programu „X Factor” 
wyśpiewał Artem Furman



27www.apart.pl

kobieta glamour

Jedną z laureatek 
tegorocznego 
plebiscytu została 
Katarzyna Sokołowska

Wyjątkowe, okrągłe statuetki od Apart po raz kolejny zostały wręczone Kobietom 
Glamour, kobietom pięknym, inspirującym, z osobowością, talentem i stylem. 
W tym roku laureatkami zostały: Ewa Farna, Zuzanna Bijoch, Margaret, Katarzy-
na Sokołowska, Anna Lewandowska i Elisa Minetti. Statuetki wręczała redaktor 
naczelna Glamour, Anna Jurgaś oraz gwiazdy świata mody, muzyki i show-bizne-
su, m.in. Reni Jusis, Gosia Baczyńska, Dawid Woliński czy Michał Piróg.

Po rocznej przerwie Justyna Steczkowska wiosną po-
wróciła na fotel trenerski show „The Voice of Poland”. 
Aktualnie trwa piąta edycja tego popularnego progra-
mu, odkrywającego najlepsze głosy w Polsce, w której 
Justyna również uczestniczy. Dała się w programie 
poznać jako profesjonalna i życzliwa mentorka – nic 
dziwnego, że stała się jego prawdziwą wizytówką. 

Justyna Steczkowska jest ikoną polskiej muzyki roz-
rywkowej. Po swoim spektakularnym debiucie w la-
tach 90., błyskawicznie zyskała popularność, robiąc 
duże wrażenie wyrazistą urodą, charyzmą sceniczną 
i wspaniałym głosem.
Powrót Justyny do programu był jednocześnie de-
biutem marki Apart w „The Voice of Poland”. Piękna 
artystka pojawia się w biżuterii z kolekcji Lśnienie, 
Elixa, Beads Collection oraz oryginalnych bransole-

tach Athomie. Biżuteryjne dodatki wspaniale dopeł-
niają jej klasę i urodę. Justynę można było podziwiać 
także podczas tegorocznego Polsat Sopot Festiwal,  
a jej kreacje uzupełniała biżuteria Apart oraz zega-
rek Albert Riele. Należy dodać, że Justyna, obdarzona 
wysublimowanym gustem, została też ambasadorką 
tej marki zegarkowej. Albert Riele z uznaniem podjął 
się sponsorowania jej najnowszej trasy koncertowej, 
wieńczącej 20 lat pracy twórczej.

justyna steczkowska  
z biżuterią Apart i zegarkami  
Albert riele
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w cieniu  
i blAsku 
pokAzów 

Mody
kAtArzynA  

sokołowskA
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Trudno w to uwierzyć, ale w tym roku mija 20 lat, 
odkąd zajmujesz się reżyserowaniem pokazów 
mody. Przetarłaś szlaki, ale nadal nikt nie jest w sta-
nie Ci dorównać.
Bardzo Ci dziękuję, ale nie uważam się za monopo-
listkę. Mam po prostu ten komfort, że mogę praco-
wać ze wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi, a moja 
praca jest moją pasją. I ja też jestem zdziwiona, że 
minęło aż tyle czasu. Modelki z którymi pracowa-
łam przez  te wszystkie lata, ciągle mi zapowiadają, 
że w końcu zorganizują mi jubileuszowy pokaz ży-
cia (śmiech). Ale ja myślę, że moim największym 
benefitem płynącym z doświadczenia w tej pracy 
jest to, że dziś mogę już sobie dobierać klientów. 
Mogę pozwolić sobie na to, żeby czegoś nie zrobić, 
jeśli czuję, że trudno mi będzie nadać temu kształt, 
pod którym mogę i chcę się podpisać. I tu absolut-
nie nie chodzi o kwestie finansowe – bo można 
zrobić wspaniały mały, kameralny pokaz dla „kilku” 
osób i tak samo dobrze zrobić wielki modowy event 
w centrum handlowym. Pod warunkiem, że będzie 
to miało jakość. 

Ale kiedy zaczynałaś swoją pracę, taki zawód w Pol-
sce jeszcze nawet nie istniał. Mylono go z projektan-
tem, choreografem…
Stereotyp myślenia o tym zawodzie, jak również 
o  zawodach reżysera mody, stylisty, makijażysty 
i innych związanych z modą bardzo się odczarował. 
Znacznie się ten świat sprofesjonalizował. I bardzo 
dobrze. Trzeba mieć „czuja” do mody. Bo wcale nie 
jest powiedziane, że choreograf, który zajmuje się 
tańcem, poradzi sobie  świetnie z choreografią po-
kazu mody albo wybitny reżyser filmowy zrobi do-
skonały pokaz. To jest bardzo wąska specjalizacja. 
Uważam jednak, że to dobrze, kiedy przy projektach 

pracują zawodowcy, którzy mają pasję do mody. Ja 
sama, kiedy decydowałam się zająć tą pracą, też 
miałam raczej tylko intuicję, że jest to coś, w czym 
się zrealizuję. Mnie po prostu szalenie pociągał taki 
rodzaj wypowiedzi scenicznej, związany z modą – 
zawierający i ruch sceniczny, i muzykę, i światło, jak 
również element spektakularnego show.

A pamiętasz swój pierwszy pokaz?
Oczywiście, to był pokaz dyplomowy Katedry Pro-
jektowania Ubioru i mój profesor od reżyserii do-
strzegł, że mnie to niezwykle interesuje. Miał też 
w  pamięci to, że od dziecka byłam związana ze 
sceną, koncertując po świecie z zespołem muzyki 
dawnej. I tak to się zaczęło. Przy tym eksperymen-
cie od razu poczułam, że bardzo mi się podoba. Tę 
emocję, tę adrenalinę, która kiedyś towarzyszyła 
mi na scenie, znowu poczułam reżyserując pokazy 
mody. Okazało się, że oprócz wrażliwości artystycz-
nej mam też predyspozycje do zarządzania ludźmi, 
egzekwowania i realizowania zadań, co w tej pracy 
jest niezbędną umiejętnością. To jest bardzo męski 
świat, świat facetów, którymi zarządzam. Ja muszę 
umieć zrobić pokaz, który będzie trwał 10 minut,  
5 godzin albo trzydniową imprezę modową, na którą 
składa się kilka pokazów dziennie – to jest właśnie 
mój warsztat. Ale od eksperymentu do decyzji, że to 
będzie mój sposób na życie, minęło trochę czasu. 

Dla wielu młodych ludzi jesteś autorytetem. Pytają 
jaka była Twoja droga, imponujesz im, podziwiają 
Cię. Proszą o receptę na sukces. 
Nie mam recepty. Moja droga była trudna i skompli-
kowana. Czasem przez łzy, eksperyment i ryzyko. 
Nie wiedziałam, czy będę miała pracę i czy będę 
miała się z czego utrzymać. Rynek też wtedy nie 

był imponujący – polska moda dopiero się tworzyła 
na duża skalę. Pokazy mody, prezentowanie ubrań 
to jest sprzedaż emocji. Tego nie da się dokładnie 
zmierzyć, bo kwestią indywidualnej wrażliwości 
pozostaje jakie emocje do nas docierają bardziej, 
a jakie mniej. I z tym trzeba się liczyć, że tu zawsze 
wystawiamy się na ocenę, która jest pozbawiona ra-
cjonalnych przesłanek. Albo coś nas zachwyci, albo 
nie. Więc decydując się na uprawianie tego zawodu, 
podejmowałam spore ryzyko. Ale dziś wiem, że było 
warto.

Pracowałaś ze wszystkimi najsłynniejszymi polski-
mi top modelkami. Nie szkoda Ci, kiedy „wyfruwa-
ją” w świat i robią wielką karierę?
Nie, ogromnie się cieszę, że im się udaje. Taka 
jest kolej rzeczy, że jeśli chcą być najlepsze, muszą 
sprawdzać się w świecie. A potęga polskich mode-
lek w świecie jest faktem. Poza tym, jest to zawód, 
w  którym co sezon pojawiają się nowe twarze, 
z którymi współpracować jest wielką przyjemnością 
– obserwować, jak się pięknie rozwijają i odnoszą 
sukcesy. 

Twoje doświadczenie zaprowadziło Cię na fotel ju-
rora w Top Model. Czy było to dla Ciebie wyjątkowe 
doświadczenie?
Raczej konsekwencja mojej pracy. Oczywiście to 
również wspaniała przygoda – ale nie doprowadziło 
do niej marzenie o karierze w telewizji, tylko reżyse-
rowanie pokazów, nie na odwrót. Dziś w mojej pra-
cy spotykam finalistki trzeciej edycji, które przycho-
dzą na castingi do pokazów i świetnie sobie radzą 
w tej branży. Sprawia mi satysfakcję, że program 
ten rzeczywiście pomaga dziewczynom spełniać 
ich marzenia o pracy modelki. Ale nasza rola, rola 

obchodzi w tyM roku dwudziestolecie prAcy 
w brAnŻy, którA nieMAl nie istniAłA w polsce, 

gdy zAczynAłA kArierę. tAk nAprAwdę współtworzyłA 
i wpływAłA nA dzisiejszy ksztAłt tej brAnŻy. to onA 

stoi zA nAjlepszyMi reAlizAcjAMi pokAzów Mody 
polskich projektAntów orAz MArek. pełnA energii, 

ciepłA, zAwsze uŚMiechniętA, A jedno czeŚnie 
zdyscyplino wAnA, chAryzMAtycznA i profesjonAlnA. tAkA 

jest gwiAzdA ziMowego wydAniA MAgAzynu ApArt! 

Rozmowa
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jurorów, kończy się na finale programu, potem mu-
szą radzić sobie same. Trzeba pamiętać, że, oprócz 
urody, w tym zawodzie trzeba mieć, przede wszyst-
kim, mocną psychikę, determinację i inteligencję 
emocjonalną. Nawet najpiękniejsza dziewczyna bez 
tego nie dojdzie na szczyt. To są często naprawdę 
bardzo młodziutkie dziewczyny. Kiedyś byłam dla 
nich starszą koleżanką, teraz mogłabym być ich 
matką. Dlatego staram się, na ile to możliwe, pro-
wadzić je przez tę drogę zawodową, w czasie na-
szej współpracy. Nie traktuję ich bezosobowo, nie 
są tylko kolejnymi ładnymi buziami. Mam do nich 
matczyny stosunek. One to widzą i doceniają efek-
ty. Pokaz mody czy sesja zdjęciowa to jest ogromna 
presja i wysiłek wielu ludzi – trzeba umieć z nimi 
rozmawiać, współpracować. Rozwiązywać proble-
my i napięcia. I to wcale nie jest taki różowy świat, 
jak mogłoby się z zewnątrz wydawać. 

Ile trwa przygotowanie takiego spektakularnego po-
kazu mody?

Czasem miesiąc, czasem pół roku. Są projektanci, 
którzy już następnego dnia po pokazie dzwonią, 
żeby omówić koncepcję następnego. Tu nic się 
nie dzieje z dnia na dzień, przedsięwzięcia są zbyt 
duże i angażujące zbyt wiele osób, aby pozostawiać 
cokolwiek przypadkowi. Ten kalendarz pokazów 
się trochę unormował – dwa razy do roku projek-
tanci bądź marki pokazują swoje kolekcje. Dziś 
mogę się do tej pracy przygotować, nie działać cha-
otycznie. A na planie może zdarzyć się wszystko. 
Kiedyś nigdy nie wiedziałam jak będzie wyglądał 
mój kalendarz, musiałam być cały czas na stand 
by’u. Nic nie mogłam zaplanować. To było też spo-
re utrudnienie życiowe.

Dziś pracujesz  dla najbardziej prestiżowych marek 
w Polsce. Wśród nich również z Apart, organizu-
jąc spektakularne pokazy podczas spotkań firmy 
z gwiazdami i dziennikarzami.
Apart jest marką, która wiele dla polskich pro-
jektantów i polskiej mody robiła i nadal robi. Jest 

świetnym mecenasem, stąd też moja obecność na 
tej sesji. Ale nie jestem modelką...! (śmiech). Jestem 
tutaj dlatego, że robimy wywiad i sesję zdjęciową. 
Nie mogę nie docenić wkładu marki Apart, która 
od lat w polskiej modzie jest i bardzo ją wspiera. 
Reżyserowałam dziesiątki pokazów, które wspierał 
Apart, nie są to przygody jednorazowe. Od lat pracu-
ję przy pokazach z projektantami, którzy wykorzy-
stują do nich właśnie biżuterię Apart. Projektanci, 
którzy mają przecież tak różny styl, zawsze znajdują 
w  kolekcjach Apart biżuterię idealnie pasującą do 
ich ubrań, co mówi o różnorodności oferty marki. 
Ale z Apartem spotykam się też od lat przy organi-
zacji ich spektakularnych wydarzeń. Chociażby po-
kaz biżuterii połączony z kolacją dla 200 osób, które 
obsługiwało 200 kelnerów, czy ostatnie niezwykle 
luksusowe przyjęcie połączone z pokazem mody  
z okazji perłowego jubileuszu Apart. To było wielkie 
wydarzenie modowe i towarzyskie, na którym każdy 
chciał się znaleźć.  
Rozmawiała Agnieszka Jastrzębska

pokAzy Mody, prezentowAnie ubrAń to jest sprzedAŻ 
eMocji. tego nie dA się dokłAdnie zMierzyć. i  trzebA 

się liczyć, Że tu zAwsze wystAwiAMy się nA ocenę, 
którA jest pozbAwionA rAcjonAlnych przesłAnek.



31www.apart.pl



32 Apart  Zima  2014 | 2015

"uwielbiAM biŻuterię, którA przyciągA wzrok  
niebAnAlnyM wzornictweM, przykuwA uwAgę detAleM. 

bArdzo lubię łączyć ze sobą róŻne style  
biŻuterii, pozornie do siebie nie pAsujące, A jednAk, 

odpowiednio dobrAne, tworzące ciekAwy efekt.  
wyrAziste pierŚcionki i brAnsolety z diAMentAMi  

połączyłAM z nAszyjnikAMi z jednej z Moich ulubio-
nych kolekcji ApArt – MAgic MoMents."

—  kAtArzynA sokołowskA  —

Wybór gwiazdy
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diAMent 
Między lekkoŚcią 

i elegAncją

  Prezentacja biżuterii  
z diamentami od strony 42.

Bransoleta
wzór 176.120, brylanty 
36 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Bransoleta
wzór 176.121, brylanty
54 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Naszyjnik 
wzór 109.511, brylant 
– 0,008 ct, złoto pr. 585.  
Cena od 599 zł

Naszyjnik 
wzór 109.514, brylant  
– 0,008 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 599 zł
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srebro w wersji 
glAMour? Argento!

"lekkie pAstele są niezwykle trendy 
tAkŻe w tyM sezonie, dlAtego cieszę się, Że  

brAnsolety z linii Argento od ApArt występują 
terAz w trzech delikAtnych kolorAch. są 

niezwykle efektowne pojedynczo, Ale wArto 
zAłoŻyć kilkA, Aby osiągnąć efekt glAMour".

—  kAtArzynA sokołowskA  —

Wybór gwiazdy

  Prezentacja biżuterii  
ze srebra od strony 108.

Bransoleta
wzór AP123-2446,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 899 zł

Bransoleta
wzór AP123-2448,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 829 zł

Bransoleta
wzór AP123-2444,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 899 zł
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gdy oryginAlnoŚć 
spotykA 

egzotykę

"jesteM zAchwyconA, Mogąc jAko pierwszA zAłoŻyć 
nAjnowsze propozycje biŻuteryjne, które juŻ 

niedługo pojAwią się w ofercie ApArt. w łączonych 
łAńcuszkAMi pierŚcionkAch i brAnsoletkAch widAć 
inspirAcje trAdycyjną, A przy tyM niezwykle wysu-
bliMowAną biŻuterią, jAką noszą kobiety w indiAch.
bArdzo podobAją Mi się kolczyki, w których kobietA 

MoŻe się poczuć jAk wojowniczkA".

—  kAtArzynA sokołowskA  —

Wybór gwiazdy

  Produkty dostępne  
wkrótce w salonach Apart.

PIERŚCIONEK
wzór AP123-7945

BRANSOLETA  
NA PALEC
wzór AP123-8446

Nausznice
wzór AP123-8547
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chiMento, 
czyli nAjlepsze 

cechy złotA 
"złoto jest w tyM sezonie ModowyM nA fAli. 

nAleŻę do wielbicielek biŻuterii z klAsycznego 
złotA i cenię wyrAziste wzornictwo. tAkie, jAkie 

MA w swojej ofercie włoskA MArkA chiMento, 
którA dzięki ApArt włAŚnie wkrAczA nA polski 

rynek. szczególnie spektAkulArnie prezentuje 
się kolekcjA bAMboo over, czyli hArMonijne, 

orgAniczne forMy z Żółtego złotA, 
połączone z diAMentAMi." 

—  kAtArzynA sokołowskA  —

Wybór gwiazdy

  Prezentacja biżuterii  
z diamentami od strony 42.

Bransoleta
wzór 190.106, brylanty
12 szt. – 0,69 ct, złoto pr. 750.
Cena od 22 990 zł



39www.apart.pl



40 Apart  Zima  2014 | 2015



41www.apart.pl

pierŚcionki, które 
kuszą kolorAMi

"zAwsze MiAłAM słAboŚć do pięknych  
pierŚcionków. bArdzo lubię nosić ich kilkA 
nA jednej dłoni. oczywiŚcie uwielbiAM diA-

Menty, jAk kAŻdA kobietA, Ale wspAniAle  
tAkŻe prezentują się wzory z duŻyMi,  

kolorowyMi kAMieniAMi."

—  kAtArzynA sokołowskA  —

Wybór gwiazdy

  Prezentacja biżuterii  
ze srebra od strony 108.

Pierścionek
wzór AP123-4514,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4511, 
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4510,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł



Szlachetna 
paleta barw
Szlachetna 
paleta barw



Kolczyki
wzór 103.523, brylanty 

84 szt. – 0,59 ct,
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 5 490 zł

Naszyjnik
wzór 103.523, brylanty 

942 szt. – 11,12 ct,
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 89 990 zł

Bransoleta
wzór 103.523, brylanty 

378 szt. – 3,07 ct,
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 29 990 zł

Pierścionek
wzór 103.523, brylanty 

55 szt. – 0,52 ct,
szafiry, złoto pr. 585.

Cena od 4 890 zł

ZEGAREK MĘSKI  
ALBERT RIELE

704GQ07-SP33I-LN-K1
Cena od 3 840 zł



Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.523, brylanty 
407 szt. – 4,40 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 44 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.523, brylanty 
942 szt. – 11,12 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 89 990 zł

44 Apart  Zima  2014 | 2015



Zawieszka
wzór 103.523, brylanty 
46 szt. – 0,35 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 2 890 zł

Pierścionek
wzór 103.523, brylanty 
55 szt. – 0,52 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 890 zł

Kolczyki
wzór 103.523, brylanty 
84 szt. – 0,59 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 5 490 zł

Bransoleta
wzór 103.523, brylanty 
378 szt. – 3,07 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 29 990 zł
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Kolczyki
wzór 188.100, brylanty 
66 szt. – 0,38 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 188.100, brylanty 
35 szt. – 0,17 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 890 zł

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



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

Kolczyki
wzór 188.100, brylanty 
66 szt. – 0,38 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł

Wzór dostępny również w wersji
brylanty 50 szt. – 0,32 ct.
Cena od 8 990 zł

Pierścionek
wzór 188.100, brylanty 
35 szt. – 0,17 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 890 zł

WyjątkoWy 
efekt cienioWania, 

dzięki kompozycji 
WyselekcjonoWanych, 

WielobarWnych 
szafiróW.
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Diamenty

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

Zawieszka
wzór 103.414, brylanty 
30 szt. – 0,27 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 3 190 zł

Wzór dostępny również  
w wersji ze szmaragdami.

Bransoleta
wzór 103.414, brylanty 
216 szt. – 1,51 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 14 990 zł

Wzór dostępny również  
w wersji ze szmaragdami.

Kolczyki
wzór 103.414, brylanty 
58 szt. – 0,35 ct,
szafiry, złoto pr. 585.
Cena od 4 290 zł

Wzór dostępny również  
w wersji ze szmaragdami.

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

Wzór dostępny również  
w wersji ze szmaragdem.
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diamentoWa 
czerń

kolor, który nigdy nie wychodzi  
z mody. jego głębię i elegancję pod po-
stacią czarnego diamentu podkreślono  

białymi diamentami i dyskretną 
oprawą z białego złota. 

Zawieszka
wzór 109.493, diamenty
16 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór 109.493, diamenty
32 szt. – 0,11 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 105.350, diamenty
21 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 349 zł

Zawieszka
wzór 105.350, diamenty
43 szt. – 0,26 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 109.493, diamenty
16 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 375.
Cena od 529 zł

Kolczyki
wzór 105.350, diamenty
38 szt. – 0,23 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 349 zł

339zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 103.404, brylanty
7 szt. – 0,06 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirem.

Bransoleta
wzór 103.562, brylanty
380 szt. – 1,08 ct, tanzanity,
złoto pr. 585.
Cena od 12 990 zł

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

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirem, rubinem 
lub szmaragdem.

Pierścionek
wzór 103.393, brylanty
6 szt. – 0,09 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 1 849 zł

Kolczyki
wzór 103.404, brylanty
18 szt. – 0,11 ct, tanzanity,
złoto pr. 585.
Cena od 2 290 zł

Wzór dostępny również  
w wersji z szafirami.
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klejnot 
tanzanii

piękno klejnotu z serca afryki  
podkreślone delikatnymi 

szlifami. niezwykle rzadki tanza-
nit jest wydobywany jedynie  

u podnóży kilimandżaro.  
kamień, w oprawie z białego 
złota otoczony diamentowym 

blaskiem, uwodzi unikatowymi 
fiołkowymi refleksami.

Kolczyki
wzór 169.133, 
diamenty 8 szt. 
– 0,06 ct, tanzanity,
złoto pr. 585.
Cena od 2 490 zł

Zawieszka
wzór 169.133, brylanty
5 szt. – 0,04 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 169.133, 
brylanty 12 szt. 
– 0,10 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 2 990 zł

Pierścionek
wzór 103.224, brylanty

39 szt. – 0,12 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.

Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 103.222, brylanty

18 szt. – 0,07 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.

Cena od 1 690 zł
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Kolczyki
wzór 930, brylanty
186 szt. – 0,78 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 6 690 zł

Naszyjnik
wzór 180.116, brylanty
160 szt. – 1,64 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 45 990 zł

Bransoleta
wzór 180.116, brylanty
160 szt. – 1,64 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 41 990 zł

Pierścionek
wzór 930, brylanty
113 szt. – 0,41 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 4 590 zł

Diament 
w stylowych

oDsłonach
Fope, guy laroche, 

ititoli, chimento

Diament 
w stylowych

oDsłonach
Fope, guy laroche, 

ititoli, chimento



czy białe złoto może miękko otulać? 
tak, jeśli projekty, będące kwintesencją włoskiego 
wyczucia mody, wykonano w unikatowy sposób. 

flex’it, czyli specjalna kolekcja, oparta 
na łączeniu biżuteryjnych elementów tak, 

by dopasowywały się do ciała. 
plus doskonałej jakości złoto próby 750.

Naszyjnik
wzór 180.116, brylanty
160 szt. – 1,64 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 45 990 zł

Naszyjnik
wzór 180.117, brylanty
186 szt. – 2,00 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 35 990 zł

Bransoleta
wzór 180.116, brylanty
160 szt. – 1,64 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 41 990 zł

Bransoleta
wzór 180.118, brylanty 52 szt.  
– 0,41 ct, perła South Sea, złoto pr. 750.
Cena od 23 990 zł

Do kompletu naszyjnik.

Bransoleta
wzór 180.117, brylanty
186 szt. – 2,00 ct,
złoto pr. 750.
Cena od 31 990 zł

FLEX’IT 
to nowatorski 

sposób na 
elastyczną 

biżuterię
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Diamenty

Kolczyki
wzór 179.124, brylanty
10 szt. – 0,06 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 990 zł

Pierścionek
wzór 179.102, brylanty
11 szt. – 0,05 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 179.103, brylanty
6 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 179.121, brylanty
18 szt. – 0,13 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 790 zł

Zawieszka
wzór 179.124, brylanty
5 szt. – 0,04 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 590 zł
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Pierścionek
wzór 179.137, brylanty
3 szt. – 0,02 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 999 zł

Pierścionek
wzór 179.101, brylanty
4 szt. – 0,03 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 1 390 zł

Naszyjnik
wzór 179.100, brylanty
5 szt. – 0,03 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 4 790 zł

Pierścionek
wzór 179.106, brylanty
12 szt. – 0,08 ct, ceramika,
złoto pr. 750.
Cena od 2 890 zł

doskonale skrojone projekty 
z wybiegów, przeniesione 

na grunt jubilerstwa. W perfekcyj-
ny sposób łączą high-tech i high 

fashion, czyli ponadczasową czerń 
ceramiki z blaskiem diamentów,  

w oprawie z białego złota
próby 750.
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Naszyjnik
wzór 185.106, brylant
– 0,20 ct, złoto pr. 750.
Cena od 4 490 zł

Wzór dostępny również 
w wersjach: brylant – 0,30 ct. 
Cena od 7 990 zł
brylant – 0,43 ct. 
Cena od 9 990 zł

Naszyjnik
wzór 185.109, brylant
– 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 8 990 zł

Pierścionek
wzór 185.108, brylanty
2 szt. – 0,60 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Kolczyki
wzór 185.106, brylanty
2 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł

Wzór dostępny również w wersji
brylanty 2 szt. – 0,39 ct. 
Cena od 7 390 zł

Pierścionek
wzór 185.106, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 750.
Cena od 3 290 zł

Wzór dostępny również w wersjach: 
brylant – 0,20 ct. Cena od 4 990 zł
brylant – 0,25 ct. Cena od 5 990 zł
brylant – 0,30 ct. Cena od 8 990 zł
brylant – 0,46 ct. Cena od 12 990 zł

Pierścionek
wzór 185.106, brylant
– 0,15 ct, złoto pr. 750.
Cena od 3 990 zł

Diamenty
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Łagodne, zaokrąglone linie białego złota wyznaczają 
charakterystyczny styl marki, ale to nie wszystko. 

dla olśniewającego efektu kluczowa jest tu opatento-
wana metoda oprawy diamond Xl – idealnie gładka 
powierzchnia kruszcu o próbie 750, dzięki złudzeniu  

i grze refleksów, optycznie powiększa kamień.

Naszyjnik
wzór 185.110, brylanty
3 szt. – 0,47 ct, złoto pr. 750.
Cena od 7 990 zł

Do kompletu pierścionek.

Bransoleta
wzór 185.106, brylanty
43 szt. – 1,70 ct, złoto pr. 750.
Cena od 32 990 zł

Kolczyki
wzór 185.110, brylanty
6 szt. – 0,91 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Pierścionek
wzór 185.114, brylanty
5 szt. – 0,50 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 390 zł

Standard 
solitaire

Diamond XL
Optyczne powiększenie 

diamentu
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Kolczyki
wzór 190.106, brylanty
16 szt. – 0,13 ct, złoto pr. 750.
Cena od 11 990 zł

Bransoleta
wzór 190.106, brylanty
12 szt. – 0,69 ct, złoto pr. 750.
Cena od 22 990 zł

Diamenty

Wyrazista biżuteria, łącząca  
w sobie najlepsze włoskie  

rzemieślnicze tradycje z najnowszą  
technologią. od 50 lat zachwyca 
nie tylko mieszkańców italii, ale 

także największe gwiazdy świato-
wego formatu. Wśród nich  

– jennifer lopez, która uległa 
czarowi włoskiego designu.  

biżuterię chimento latynoska 
gwiazda zaprezentowała nawet 
podczas teledysku do utworu  

„We are one” – oficjalnej piosenki 
2014 fifa World cup w brazylii. 
pierwsza odsłona, czyli kolekcja 
bamboo over, debiutuje właśnie  

w polsce za sprawą apart.
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Pierścionek
wzór 190.106, brylanty
9 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł



Kolczyki
wzór 190.107, złoto pr. 750.
Cena od 5 990 zł

Bransoleta
wzór 190.107, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Pierścionek
wzór 190.107, złoto pr. 750.
Cena od 5 590 zł
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Kolczyki
wzór 191.102, 
brylanty 2 szt. 
– 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Zawieszka
wzór 191.104, brylant
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 459 zł



diament 
W delikatnych

splotach

Zawieszka
wzór 191.101, brylant
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór 191.102, brylanty
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Kolczyki
wzór 191.105, brylanty
6 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Zawieszka
wzór 191.104, brylant
– 0,005 ct, złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Zawieszka
wzór 191.105, brylanty
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

239zł
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Diamenty

Bransoleta
wzór 176.120, brylanty 
36 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Bransoleta
wzór 176.121, brylanty
54 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 176.121, brylanty
34 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 750.
Cena od 5 390 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 176.121, brylanty
34 szt. – 0,17 ct, złoto pokryte 
czarnym rodem pr. 750.
Cena od 5 390 zł

Bransoleta
wzór 176.121, brylanty

54 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Pierścionek
wzór 176.121, brylanty

34 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 750.
Cena od 5 390 zł
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WirtuozoWska 
biżuteria

linia, która zachwyca prawdziwą 
wirtuozerią wykonania. z ultracienkich 

splątanych nitek złota powstała 
spektakularna biżuteria dla prawdziwych 
koneserek. luksusowe projekty dopełnia 

blask diamentów, układających się 
w nieregularny kształt.

Precyzyjna 
oprawa diamentów 

w połączeniu 
z finezją delikatnych 

splotów złota

Bransoleta
wzór 176.121, brylanty
54 szt. – 0,27 ct, złoto pokryte 
czarnym rodem pr. 750.
Cena od 16 990 zł

Bransoleta
wzór 176.120, brylanty
36 szt. – 0,17 ct, złoto pr. 750.
Cena od 10 990 zł

Kolczyki
wzór 176.121, brylanty
28 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 750.
Cena od 9 990 zł

Wzór dostępny również w białym złocie 
i złocie pokrytym czarnym rodem.

63www.apart.pl



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

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

Zawieszka
wzór 103.182, diamenty
123 szt. – 0,55 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Bransoleta
wzór 103.488, brylanty
403 szt. – 2,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 14 990 zł



tradycyjne
WzornictWo 

i idealny blask
diamentóW

Zawieszka
wzór 109.470, brylanty
19 szt. – 0,27 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Bransoleta
wzór 109.475, diamenty
76 szt. – 0,23 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 2 990 zł

Pierścionek
wzór 109.470, brylanty
31 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 290 zł

Pierścionek
wzór 103.561, brylanty
63 szt. – 0,51 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 690 zł

Kolczyki
wzór 109.470, brylanty
62 szt. – 0,61 ct, złoto pr. 585.
Cena od 5 390 zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.495, diamenty
21 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 039 zł

Pierścionek
wzór 109.495, diamenty
21 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 429 zł

Pierścionek
wzór 109.496, diamenty
31 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Kolczyki
wzór 109.495, diamenty
42 szt. – 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

Kolczyki
wzór 109.497, diamenty
18 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 629 zł

629zł
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Pierścionek
wzór 160.294, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 769 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 160.322, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 729 zł

Pierścionek
wzór 105.425, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 160.303, diamenty
31 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 379 zł

Pierścionek
wzór 160.315, diamenty
43 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł

Pierścionek
wzór 160.314, diamenty
35 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

729zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 160.323, diamenty
51 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 049 zł

Pierścionek
wzór 160.321, diamenty
53 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 160.310, diamenty
65 szt. – 0,18 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 529 zł

Pierścionek
wzór 105.429, diamenty
41 szt. – 0,12 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 129 zł

Pierścionek
wzór 160.316, diamenty
33 szt. – 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Pierścionek
wzór 160.324, diamenty
53 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł
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Pierścionek
wzór 160.320, diamenty
22 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 160.291, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 449 zł

Pierścionek
wzór 160.300, diamenty
105 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Pierścionek
wzór 160.292, diamenty
20 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 585.
Cena od 929 zł

Pierścionek
wzór 160.312, diamenty
71 szt. – 0,25 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Pierścionek
wzór 160.296, diamenty
20 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 749 zł

899zł
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Diamenty
Pierścionek

wzór 151.210, brylant
– 0,09 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 151.211, brylanty

3 szt. – 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 659 zł

Pierścionek
wzór 151.209, brylanty

3 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 849 zł

Pierścionek
wzór 103.560, brylant
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 359 zł

Pierścionek
wzór 103.554, brylant
– 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 849 zł

Pierścionek
wzór 151.185, brylanty
7 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 759 zł

Pierścionek
wzór 151.180, brylant
– 0,08 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 151.179, brylant
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 101.208, brylant
– 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Wzór dostępny również w wersjach:
brylant – 0,19 ct. Cena od 2 790 zł
brylant – 0,30 ct. Cena od 4 990 zł

359zł
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Pierścionek
wzór 151.183, brylant
– 0,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 539 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,20 ct. 
Cena od 2 590 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 249 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,05 ct. 
Cena od 899 zł

Pierścionek
wzór 101.206, brylanty
9 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 090 zł
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Naszyjnik
wzór 109.483, diamenty
12 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł



Naszyjnik
wzór 109.489, diamenty
5 szt. – 0,02 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór 109.485, diamenty
7 szt. – 0,03 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór 109.483, diamenty
12 szt. – 0,05 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Naszyjnik
wzór 109.491, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 899 zł

dotyk
delikatności 
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.504, brylanty
2 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.504, brylanty
2 szt. – 0,008 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Kolczyki
wzór 109.437, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 109.443, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.437, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór 109.443, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór 109.510, diamenty
33 szt. – 0,10 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 2 790 zł
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Kolczyki
wzór 109.506, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.468, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór 109.505, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.468, diament
– 0,005 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór 109.506, diament
– 0,005 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór 109.505, diament
– 0,005 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł
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topaz
nienaganna elegancja pozostaje 

dyskretna, a jednak robi doskonałe 
wrażenie. podobnie jak biżuteria  

z topazami w dwóch kolorach 
– niebieskim i białym.

Pierścionek
wzór 118.216, diamenty
22 szt. – 0,06 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 1 149 zł

Pierścionek
wzór 118.215, diamenty
20 szt. – 0,06 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 859 zł

Zawieszka
wzór 118.214, diamenty
11 szt. – 0,03 ct, topaz,

złoto pr. 375.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór 118.214, diamenty
18 szt. – 0,05 ct, topazy,

złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Diamenty
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Zawieszka
wzór 109.479, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór 109.502, brylanty
2 szt. – 0,008 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Kolczyki
wzór 109.503, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór 109.479, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór 109.469, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór 109.503, diament
– 0,005 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 259 zł

Zawieszka
wzór 109.477, diament
– 0,004 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór 109.477, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór 109.469, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 479 zł

Kolczyki
wzór 109.502, brylanty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór 109.509, diamenty
30 szt. – 0,10 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 2 390 zł
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Diamenty

Zawieszka
wzór 109.498, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, kwarc,
złoto pr. 585.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór 105.438, diamenty
6 szt. – 0,02 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.498, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, kwarce,
złoto pr. 585.
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór 105.432, diamenty
38 szt. – 0,10 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 869 zł

Zawieszka
wzór 105.432, diamenty
19 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 459 zł

Kolczyki
wzór 109.472, diamenty
2 szt. – 0,006 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór 109.453, diamenty
14 szt. – 0,06 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Kolczyki
wzór 109.447, brylanty
2 szt. – 0,03 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.473, diamenty
2 szt. – 0,006 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

349zł
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diamentoWe 
magic moments

bliskie sercu, jak najpiękniejsze wspomnienia. kolekcja magic moments 
to zatrzymane w szlachetnym kruszcu chwile warte zapamiętania. 

złote magic moments na str. 95, srebrne na str. 175.

1 5

2 6
4

3 7

419zł

1. Naszyjnik wzór 109.515, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 419 zł, 2. Naszyjnik wzór 109.514, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 599 zł, 3. Naszyjnik wzór 109.516, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 419 zł, 4. Naszyjnik wzór 109.513, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375.  
Cena od 419 zł, 5. Naszyjnik wzór 109.518, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 585. Cena od 599 zł, 6. Naszyjnik wzór 109.511, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 585.  

Cena od 599 zł, 7. Naszyjnik wzór 109.517, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 419 zł

Zawieszka
wzór 109.501, brylanty
3 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór 109.507, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór 109.507, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 529 zł

Kolczyki
wzór 109.501, brylanty
4 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 585.
Cena od 499 zł
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Zawieszka
wzór 181.166*, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 842, diament (serce)
– 0,38 ct, złoto pr. 585.
Cena od 8 290 zł

Zawieszka
wzór 188.107*, 
brylanty 17 szt. – 0,08 ct, 
złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Kolczyki
wzór 109.482, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, topazy,
złoto pr. 375.
Cena od 439 zł

Bransoleta
wzór 127.150, brylanty
12 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 659 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Zawieszka
wzór 109.482, diament
– 0,005 ct, topaz, złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór 109.467, 
diament – 0,01 ct, topaz,
złoto pr. 375.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór 101.116, brylant
– 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

199zł

*sWinging 
diamonds

         efekt porusza- 
            jących się    
        diamentóW 

Diamenty

kształt serca 
w podbudowie 

diamentu

kształt serca 
w szlifie 

diamentu

kształt serca
w krapach

przytrzymujących
diament
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Pierścionek
wzór 186.107, brylant
– 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Wzór dostępny również  
w wersjach: brylant – 0,11 ct.
Cena od 1 290 zł
brylant – 0,16 ct. 
Cena od 1 829 zł

Zawieszka
wzór 101.164, diament
– 0,003 ct, złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Zawieszka
wzór 101.137, diamenty
10 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 160.112, diamenty
16 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 489 zł

Do kompletu zawieszka.

Bransoleta
wzór 105.362, diamenty
20 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 779 zł

serce
symbol, który w każdym miejscu na ziemi 

oznacza to samo. najgorętsze z uczuć wyrażone 
na tak wiele sposobów. motyw serca ujęto w złotej 

formie zawieszek, jego kontur pojawia się 
w podbudowie z kruszcu, a także pod postacią 

romantycznego detalu – maleńkich krap. 
dla wymagających także jako diament 

w kształcie serca.

Zawieszka
wzór 109.242, diament
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 199 zł

kształt serca 
w podbudowie 

diamentu
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perŁy  
z diamentami

kwintesencja piękna, czyli jedwabisty dotyk 
białych pereł w idealnym duecie z wyrazistym 

blaskiem diamentów.

Zawieszka
wzór 186.116, brylanty
7 szt. – 0,04 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 649 zł

Kolczyki
wzór 186.116, brylanty
12 szt. – 0,05 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 1 159 zł

Kolczyki
wzór 119.160, brylanty
2 szt. – 0,01 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 699 zł

Zawieszka
wzór 119.160, brylanty
2 szt. – 0,01 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Zawieszka
wzór 119.163, brylanty
15 szt. – 0,06 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Kolczyki
wzór 119.163, brylanty
20 szt. – 0,06 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 585.
Cena od 1 890 zł

Diamenty
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Kolczyki
wzór 109.519, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór 109.508, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Kolczyki
wzór 109.499, diamenty
14 szt. – 0,05 ct, perły hodowane 
słodkowodne, złoto pr. 375.
Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór 103.563, diamenty
24 szt. – 0,08 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 585.
Cena od 2 590 zł

Zawieszka
wzór 109.519, diament
– 0,005 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 179 zł

Zawieszka
wzór 109.499, diamenty
8 szt. – 0,03 ct, perła hodowana 
słodkowodna, złoto pr. 375.
Cena od 349 zł
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Złoto 
w wielkiej
formie

Złoto 
w wielkiej
formie



Kolczyki
wzór AP123-3710,

złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Zawieszka
wzór AP123-8763,

złoto pr. 585.
Cena od 2 194 zł

Pierścionek
wzór AP123-6936,

złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł



Zawieszka
wzór AP123-8763,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 194 zł

Kolczyki
wzór AP123-3710,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Pierścionek
wzór AP123-6936,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Zawieszka
wzór AP123-3713,  
złoto pr. 585.
Cena od 519 zł
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Zawieszka
wzór AP123-6937,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 759 zł

Kolczyki
wzór AP123-6938,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 819 zł

Pierścionek
wzór AP123-6946,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 219 zł
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Utkane 
ze złota  

Zawieszka
wzór AP123-3099,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 449 zł

Kolczyki
wzór AP123-3098,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 114 zł
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Zawieszka
wzór AP123-3095,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 739 zł

Kolczyki
wzór AP123-3075,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 434 zł

Zawieszka
wzór AP123-3097,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 714 zł

Kolczyki
wzór AP123-3096,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 264 zł
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Zawieszka
wzór AP123-3103,  
złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Zawieszka
wzór AP123-3102, 
złoto pr. 585.
Cena od 894 zł

Kolczyki
wzór AP123-3104,
złoto pr. 585.
Cena od 1 319 zł

Kolczyki
wzór AP123-3101,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 899 zł

599zł

Bransoleta
wzór AP123-7100,  
złoto pr. 585.
Cena od 2 509 zł
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Zawieszka
wzór AP03-0923,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 174 zł

Kolczyki
wzór AP42-0067,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 419 zł

Bransoleta
wzór AP121-9861,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 609 zł

Kolczyki
wzór AP121-8399,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 304 zł

Zawieszka
wzór AP122-2719,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 279 zł

Zawieszka
wzór AP120-7672,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 139 zł
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Zawieszka
wzór AP123-5247,  
złoto pr. 585.
Cena od 664 zł

Bransoleta
wzór AP122-3162,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 924 zł

Kolczyki
wzór AP123-5256,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 499 zł

Zawieszka
wzór AP123-5254,  
złoto pr. 585.
Cena od 734 zł

Kolczyki
wzór AP123-4792,  
złoto pr. 585.
Cena od 1 399 zł

Broszka
wzór AP122-3161,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 414 zł
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399zł

ażUrowa magia
magic moments to kolekcja opowiadająca w subtelny, biżuteryjny  
sposób o tym, jak ważne są w życiu wyjątkowe chwile. zaklęte  
w niewielkie formy złotych symboli, teraz jeszcze bardziej ulotne  
i migotliwe, niczym skrawki ażurowej koronki.

Diamentowe magic moments na str. 79, srebrne na str. 175.

Naszyjnik
wzór AP123-6341,  
złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również 
w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP123-9332,
złoto pr. 333.
Cena od 499 zł

Wzór dostępny również  
w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP123-6338,  
złoto pr. 333.
Cena od 429 zł

Bransoleta
wzór AP123-6701,  
złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Wzór dostępny również 
w pr. 585.

Bransoleta
wzór AP123-6686,  
złoto pr. 333.
Cena od 269 zł

Wzór dostępny również 
w pr. 585.

Naszyjnik
wzór AP123-6340,  
złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w pr. 585.
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Kolczyki
wzór AP123-8539,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 2 179 zł

Zawieszka
wzór AP123-8526,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 194 zł

W trzech 
kolorach 

złota

W trzech 
kolorach 

złota



299zł

Zawieszka
wzór AP123-8526,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 194 zł

Naszyjnik
wzór AP06-0731,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 1 559 zł

Kolczyki
wzór AP123-8539,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 2 179 zł

Kolczyki
wzór AP122-3196,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP122-4185,  
złoto rodowane pr. 585.
Cena od 429 zł

Kolczyki
wzór AP122-3312,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 509 zł

97www.apart.pl



Dookoła złota 
Pochwała klasycznego złota i jego 

wyjątkowej barwy. teraz złociste refleksy 
jeszcze bardziej efektowne dzięki okrągłym 

formom, zdobieniu regularnymi liniami 
cyrkonii oraz delikatnym splotom.

Zawieszka
wzór AP123-8508,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 209 zł

Kolczyki
wzór AP123-7942,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 094 zł

Pierścionek
wzór AP123-8480,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 919 zł

Kolczyki
wzór AP123-8477,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 129 zł
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Zawieszka
wzór AP123-8537,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 399 zł

Pierścionek
wzór AP123-7925,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 214 zł

Kolczyki
wzór AP123-8541,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 139 zł

Kolczyki
wzór AP123-7919,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 969 zł

99www.apart.pl



149zł

Zawieszka
wzór AP121-0393,  
złoto pr. 333.
Cena od 149 zł

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

Zawieszka
wzór AP120-7757,
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP122-2837,  
złoto pr. 333.
Cena od 239 zł

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

Kolczyki
wzór AP121-0463,  
złoto pr. 333.
Cena od 364 zł

100 Apart  Zima  2014 | 2015

Złoto



Zawieszka
wzór Z-508.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 149 zł 

Pierścionek
wzór P-869.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór K-459.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 289 zł



wiDowiskowy 
blask 

złoto w towarzystwie nie jednej, 
nie dwóch, a wielu cyrkonii. gęsto 

osadzone kamienie wypełniają kruszec 
lśniącymi powierzchniami.

Pierścionek
wzór AP123-4715,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

Pierścionek
wzór AP123-4760,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 439 zł

Kolczyki
wzór AP123-4486,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 354 zł

Zawieszka
wzór AP123-4485,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 744 zł

Zawieszka
wzór Z-504.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 269 zł
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Kolczyki
wzór K-458.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 469 zł

Zawieszka
wzór AP123-3940, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AP123-3939, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 389 zł

Pierścionek
wzór P-885.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór P-871.01, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 569 zł

Pierścionek
wzór AP123-3938, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 199 zł
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Perła 
w refleksach
złota

Naszyjnik
wzór AP123-5555, AP123-5554, 
AP123-5556; perły hodowane, 
złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Wzór dostępny również 
z perłami w innych kolorach.

Bransoleta
wzór AP123-4997, AP123-5558, 
AP123-5648; perły hodowane, 
złoto pr. 585.
Cena od 499 zł

Wzór dostępny również 
z perłami w innych kolorach.
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Pierścionek
wzór P-838.01, 
perła hodowana, 
złoto pr. 333.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór K-452.01, 
perły hodowane, złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór Z-481.01,
perła hodowana, złoto pr. 333.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór P-868.01, perła hodowana,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 279 zł

Kolczyki  
z zawieszką  
(komplet)
wzór K-428/Z-489.01,
perły hodowane,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 369 zł

  369
zł/kpl
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Złoto



Zawieszka
wzór AP123-6717,  
perła hodowana,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 559 zł

Zawieszka
wzór Z-505.01,  
perła hodowana, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór Z-509.01,  
perła hodowana, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór K-455.01,  
perły hodowane, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP123-6833,  
perły hodowane,  
złoto pr. 585.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP123-6721,  
perły hodowane,  
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 249 zł

Pierścionek
wzór P-870.01,  
perła hodowana, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór K-460.01,  
perły hodowane, cyrkonie,  
złoto rodowane pr. 333.
Cena od 389 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-8560,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 399 zł

Pierścionek
wzór AP121-6799*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP122-8559,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Zegarek męski  
Albert Riele

302GQ05-SS23I-LB-K1
Cena od 2 740 zł

Kontrastowy duet 
srebro i czerń

Kontrastowy duet 
srebro i czerń



Kolczyki
wzór AP123-7749,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Naszyjnik
wzór AP122-8560,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 399 zł

Bransoleta
wzór AP122-8559,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Kolczyki
wzór AP123-7744,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Srebro
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Naszyjnik
wzór AP122-8528,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 889 zł

Kolczyki
wzór AP123-7745,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AP122-8548,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP123-7740,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

109zł
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Zawieszka
wzór AP122-4215*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór AP122-4218*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP122-4219*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór AP122-4228*
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł
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Srebro



Zawieszka
wzór AP122-4225*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 329 zł

*micro 
setting

Pierścionek
wzór AP123-3312*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

idealna gładkość
supergładkie powierzchnie, uzyskane dzięki 

specjalnej metodzie oprawiania kamieni. osadzenie 
ich tak, by tworzyły idealne kompozycje wymaga 

mistrzowskiej precyzji.

Pierścionek
wzór AP122-3900,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Kolczyki
wzór AP122-4224*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 489 zł

113www.apart.pl



Srebro

Zawieszka
wzór AP122-1347*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Kolczyki
wzór AP122-1882*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP122-1881*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP122-6619*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór AP122-0311*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP122-6673*,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

99zł

*micro 
setting
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Bransoleta
wzór AP123-3149,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Bransoleta
wzór AP120-8065,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór AP122-3819,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP122-8940,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP122-8939,
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł
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srebrem  
malowane 
inspiracje ze świata dzikiej przyrody, 
namalowane lśniącymi liniami cyrkonii 
i srebra, podkreślonymi kontrastującą 
ceramiką lub emalią w kolorze czerni.

Zawieszka
wzory AP122-4328*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 449 zł

Zawieszka
wzór AP122-6410*,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Srebro

*micro 
setting

Zawieszka
wzór AP122-4327,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł
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Kolczyki
wzór AP121-3605*,

cyrkonie, onyks, 
srebro rodowane.

Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP122-6410*,

cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.

Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP121-8286*,
cyrkonie, ceramika,

srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Zegarek męski 
Albert Riele

302GQ05-SS23I-LB-K1
Cena od 2 740 zł



ceramika
niepowtarzalna, aksamitna 
powierzchnia ceramicznych 
elementów, dopełniona srebrem 
i blaskiem cyrkonii. wyrafino
wany design, oparty na klasycz
nym kontraście kolorystycznym.

Zawieszka
wzór AP123-1623,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP123-1624,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP122-5468*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

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

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

Srebro

*micro 
setting
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Zawieszka
wzór AP122-6625*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Zawieszka
wzór AP122-6667,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP122-6626*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP121-8283*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Pierścionek
wzór AP122-7423,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP122-5064,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Pierścionek
wzór AP122-7418,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP121-8290*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AP122-6665,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

69zł
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Srebro

Zawieszka
wzór AP123-0396,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP123-0393,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP123-0395,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP123-0394,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

119zł
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Zawieszka
wzór AP123-2608*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP122-7370,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP123-0397,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP123-2610*,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP123-0398,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP122-7394,
cyrkonie, ceramika,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

*micro 
setting
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day & night
Przenikanie czerni, bieli, srebra i blasku 
cyrkonii, czyli intrygujące kolaże,  
symbolizujące dwa przeciwstawne elementy.  
najjaśniejsze momenty dnia i najbardziej  
tajemnicze chwile nocy połączone w jedność.

Srebro

Zawieszka
wzór AP123-1158,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP122-5645,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł 

Kolczyki
wzór AP122-5649,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-1159,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Pierścionek
wzór AP122-5717,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP123-1161,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł
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Zawieszka
wzór AP122-5736,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP122-5740,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Zawieszka
wzór AP122-5732,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP122-5831,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór AP122-5833,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP122-5827,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP122-5828,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP122-5837,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP122-5835,
cyrkonie, emalia,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł
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Zawieszka
wzór AP122-6288*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP122-6287*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór AP122-6287*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór AP120-9846*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP122-6288*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AP122-6205*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór AP01-3755,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Zegarek męski 
Albert Riele

704GQ07-SS31I-LB-K1
Cena od 3 840 zł

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

srebrzysty 
blask 

cyrkonii
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Kolczyki
wzór AP122-6594*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 149 zł

Kolczyki
wzór AP123-3249*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 549 zł

Srebro

na Planie 
koła

wzmocniony efekt lśnienia dzięki 
okrągłym kształtom, szczelnie wypeł
nionym gęsto osadzonymi cyrkoniami. 

blask, który był zawsze wyznaczni
kiem kolekcji lśnienie, teraz został 

zwielokrotniony. 

Zawieszka
wzór AP123-3251*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 369 zł

Kolczyki
wzór AP122-6229*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 479 zł

Zawieszka
wzór AP122-6230*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 359 zł

*micro 
setting
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trójwymiar
więcej migotliwych refleksów.  

teraz światło może swobodnie igrać  
i rozświetlać lśniące kamienie.  
delikatne wypukłości i miękkie  

wgłębienia dają efekt  
wielowymiarowego blasku 

cyrkonii.

Kolczyki
wzór AP122-0312*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór AP122-3923*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Zawieszka
wzór AP122-3865*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP123-0388*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP123-0383*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP122-0317*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-0544,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 359 zł

Bransoleta
wzór AP122-0553*,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 994 zł

Srebro
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KOLCZYKI
wzór AP46-4047,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP122-0544,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 359 zł

Bransoleta
wzór AP122-0553*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 994 zł

Bransoleta
wzór AP35-3274,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Zegarek męski 
Albert Riele

203GQ02-SS33I-LB
Cena od 2 080 zł

Srebrny 
blaSk 

karnawału

Srebrny 
blaSk 

karnawału



Srebro

Naszyjnik
wzór AP123-2182,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór AP123-2178,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór AP123-2184,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP123-2183,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 329 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-5894,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 659 zł

Bransoleta
wzór AP122-5896,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP122-5897,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP123-2180,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł 129zł
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Naszyjnik
wzór AP122-6322*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Kolczyki
wzór AP122-6321*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP122-6321*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Naszyjnik
wzór AP122-6322*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór AP120-4834*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP122-0826*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Broszka
wzór AP123-3248*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

*micro 
setting

469zł
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Srebro

Zawieszka
wzór AP04-7139,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP46-4404,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP122-3929*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór AP122-3928*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP122-3980*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Zawieszka
wzór AP122-3979*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

*micro 
setting

Pierścionek
wzór AP122-3825,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP122-3901,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł
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Naszyjnik
wzór AP121-8690,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 619 zł

Bransoleta
wzór AP121-8693,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Broszka
wzór AP05-0571,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP122-2733,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 899 zł

Bransoleta
wzór AP122-0506,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 429 zł
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Kolczyki
wzór AP122-5371, 
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP122-5375,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 59 złNaszyjnik

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

Pierścionek
wzór AP122-5386,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 159 złPierścionek

wzór AP122-5388,
cyrkonie, perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP122-5627,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Perły
delikatny blask pereł wzmocniony 
intensywnym lśnieniem cyrkonii. 
subtelna biel w srebrnej oprawie 

to wyrafinowana biżuteria  
z liryczną nutą.

Zawieszka
wzór AP122-5628,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

59zł
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Zawieszka
wzór AP122-9109,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł 

Kolczyki
wzór AP122-9110,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 274 zł

Zawieszka
wzór AP123-0595,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Kolczyki
wzór AP123-0598,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP123-0504,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP123-0506,
cyrkonie, perły hodowane,
srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Srebro
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broszki
biżuteria sięgająca po pełne 
nostalgii i romantyzmu inspi
racje. roślinne motywy i perły 
dodają projektom subtelnego 

wdzięku.

Broszka
wzór AP122-0514,
perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Broszka
wzór AP122-0495,
cyrkonie, perła hodowana,
srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Broszka
wzór AP122-0504,
perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 269 zł

Zawieszka
wzór AP123-0600,
perła hodowana, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP123-0591,
perły hodowane, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł
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Kolczyki
wzór AP122-8933*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór, AP123-3867*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Pierścionek
wzór AP122-8254*,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł



Zawieszka
wzór AP123-3867*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP122-8933*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP123-3868*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP123-3869*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

kolory 
w srebrnej 

oPrawie

*micro 
setting
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Pierścionek
wzór AP123-4510*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4514*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4511*, 
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4508*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP123-4515*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP123-3565*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł Zawieszka

wzór AP123-3563*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP123-5082*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-5083*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-5084*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-5086*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-5085*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Zawieszka
wzór AP123-3585*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP123-3561*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP123-3576*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

*micro 
setting
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Zawieszka
wzór AP122-6216, cyrkonie,  
akwamaryn syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP122-6212, cyrkonie,  
akwamaryn syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP122-8247*,
cyrkonie, srebro rodowane,
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP123-4427*, cyrkonie,  
szkło, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP123-4426*,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP122-6200, cyrkonie,  
akwamaryn syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP122-6208,
cyrkonie, akwamaryn syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP123-4428*,
cyrkonie, szkło,
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP122-6397,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Zawieszka
wzór AP122-8174*, 
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP122-8234*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP122-6396,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP122-6391*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP122-8715*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena 219 zł

99zł

Pierścionek
wzór AP122-6398,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP122-6390*, 
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

*micro 
setting
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Srebro

Zawieszka
wzór AP123-1641,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór AP123-1638,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP122-8258*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP123-1645,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP122-8458*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP122-8257*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór AP122-8254*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP123-1643,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór AP122-8249*,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł 

79zł
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kolorowe akcenty
delikatne, jakby muśnięte kolorem projekty, które rozświetlą zwykły 
dzień. idealne dodatki – można je nosić w komplecie lub pojedynczo.

Kolczyki
wzór AP123-2189,
cyrkonie, kryształ,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Zawieszka
wzór AP123-2194,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór AP123-2203,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2204,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2198, cyrkonie, 
kryształ, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2206,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2201,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2196,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2190,
cyrkonie, kryształ,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Zawieszka
wzór AP123-2192, 
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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Zawieszka
wzór AP122-8130*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór AP122-8421*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Zawieszka
wzór AP122-8372*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP122-8514*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od od 149 zł

Kolczyki
wzór AP122-8352*,
cyrkonie, korund syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP122-8491*,
cyrkonie, spinel syntetyczny,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Srebro

krystaliczna gładkość
różne kolory, różne kształty, różne projekty i jedno, co je łączy – idealnie gładkie powierzchnie 
kamieni, które podkreślają słodycz palety kolorów. soczyste odcienie podbija oprawa ze lśniących 
cyrkonii lub gładkość srebra, dodając barwnym kamieniom nieco tajemniczej aury.

*micro 
setting
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Zawieszka
wzór AP123-4492,
cyrkonie, kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 279 zł

Kolczyki
wzór AP123-4491,
cyrkonie, kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP123-1197,
kamień jubilerski  
– efekt kocie oko,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Pierścionek
wzór AP123-4490,
cyrkonie, kamień jubilerski,
srebro rodowane.
Cena od 319 zł

Zawieszka
wzór AP123-3548, cyrkonie,  
kamień jubilerski – efekt  
kocie oko, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP123-3550, cyrkonie,  
kamień jubilerski – efekt  
kocie oko, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP123-3549, cyrkonie,  
kamień jubilerski – efekt  
kocie oko, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP123-1210, 
kamień jubilerski  
– efekt kocie oko,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł
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Naszyjnik
wzór AP122-8623,
cyrkonie, rubin,
srebro rodowane.
Cena od 1 099 zł

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

Bransoleta
wzór AP122-8622,
cyrkonie, rubin,
srebro rodowane.
Cena od 949 zł

Bransoleta
wzór AP122-1055,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 259 zł



Bransoleta
wzór AP122-1055,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 259 zł

Bransoleta
wzór AP123-2572,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 199 zł

Pierścionek
wzór AP122-8610,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP122-8614,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP122-8622,
cyrkonie, rubin,
srebro rodowane.
Cena od 949 zł

mocna 
strona srebra
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Bransoleta
wzór AP123-2446,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 899 zł

Bransoleta
wzór AP123-2458,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 1 899 zł

Bransoleta
wzór AP123-2444,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 899 zł

Bransoleta
wzór AP123-2448,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 829 zł

Bransoleta
wzór AP123-2450,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 859 zł

Srebro
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jedna to za mało
bransolety o różnych splotach, wzorach, 

delikatne lub zdecydowane, a do tego w różnych 
wersjach kolorystycznych. ze srebra wyczaro
wano doskonały dodatek w wielu odsłonach, 

które można ze sobą komponować i nosić kilka 
razem dla wzmocnienia efektu.

Bransoleta
wzór AP123-2229,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Bransoleta
wzór AP123-6841,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP123-2222,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP123-5480,
srebro pozłacane.
Cena od 879 zł

Bransoleta
wzór AP123-5369,
srebro rodowane.
Cena od 799 zł

Bransoleta
wzór AP123-1756,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Bransoleta
wzór AP123-5489,
srebro rodowane.
Cena od 839 zł
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Bransoleta
wzór AP123-5411,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
Wzór AP123-5388,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 439 zł

Bransoleta
wzór AP123-5400,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP123-5351,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 479 zł

Bransoleta
wzór AP123-5330,
cyrkonie, srebro rodowane,
srebro pozłacane.
Cena od 269 zł

Bransoleta
Wzór AP123-5410,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 459 zł

Bransoleta
wzór AP123-5401,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Srebro
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Naszyjnik
wzór AP123-2041,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 1 129 zł

Bransoleta
wzór AP123-2046,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór AP123-5399,
srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP123-5397,
srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 419 zł
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Zawieszka
wzór AP123-8555,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Srebro

Zawieszka
wzór AP122-6296,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł 

Kolczyki
wzór AP122-6297,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór AP122-6299,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP122-6298,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł
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Bransoleta
wzór AP122-6236,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór AP122-6244,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP122-6238,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP122-6239,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 239 zł

159zł
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artystyczna 
biżuteria

artystyczna 
biżuteria



Naszyjnik
wzór AP123-4243,
bursztyn, kryształ, sznurek,
rzemień, mosiądz.
Cena od 459 zł

Bransoleta
wzór AP123-4232,
bursztyn, kryształ, sznurek,
rzemień, mosiądz.
Cena od 399 zł
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Bransoleta
wzór AP123-4391,
bursztyn, mosiądz.
Cena od 549 zł

Naszyjnik
wzór AP123-6024,
bursztyn, rzemień, mosiądz.
Cena od 399 zł

Mosiądz
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Naszyjnik
wzór AP123-4224,
bursztyn, skóra, mosiądz.
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP123-4222,
bursztyn, skóra, mosiądz.
Cena od 339 zł

kolekcja  
księżycowa

Ulotna, jak księżycowy blask,  
a jednocześnie bliska naturze  

i jej sekretnym obliczom. mosiężne 
konstrukcje, połączone z tajemnicą 
bursztynu i skórą tworzą intrygujące 

kompozycje, jak z innego 
świata.
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Zawieszka
wzór AP123-2840,
cyrkonia, srebro oksydowane.
Cena od 519 zł

Zawieszka
wzór AP123-1408,
bursztyn, srebro oksydowane.
Cena od 519 zł

Kolczyki
wzór AP123-1409,
bursztyn, srebro oksydowane.
Cena od 419 zł

Kolczyki
wzór AP123-2841,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 399 zł

Srebro
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Zawieszka
wzór AP122-1322,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od 494 zł

Kolczyki
wzór AP122-1323,
cyrkonie, srebro oksydowane.
Cena od  394 zł

biżuteria, od której trudno oderwać 
wzrok. wysublimowane wzornictwo 

i duże formy, przypieczętowane 
mocnymi akcentami.
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Anja Rubik ma na sobie 
biżuterię z kolekcji Beads Collection.

Z każdą 
Zmianą

ZawiesZki 
nowa Ty

Z każdą 
Zmianą

ZawiesZki 
nowa Ty



Beads Collection

Zawieszka Beads
szkło murano, 
srebro rodowane.
Cena od 39 zł*

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

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 1 003 zł
Cena promocyjna od 808 zł

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

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

Naszyjnik Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 406 zł
Cena promocyjna od 346 zł

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

Naszyjnik Beads
wzór AP06-0701, złoto pr. 585.
Cena od 1 229 zł
Cena promocyjna od 1 129 zł

Naszyjnik Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 1 967 zł
Cena promocyjna od 1 498 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 2 634 zł
Cena promocyjna od 1 472 zł

beads! Krótkie hasło, które 
kryje w sobie tak wiele możliwości. Z palety 
dostępnych zawieszek, codziennie możesz 
kreować siebie na nowo. Podążaj za nastro-
jem, porą roku, trendami i stwórz biżuterię, 
która podkreśli Twoją osobowość tu i teraz.
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* Cena uwzględnia aktualną promocję.

Zawieszka Beads
srebro pozłacane.
Cena od 49 zł*

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

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 998 zł
Cena promocyjna od 878 zł

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

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

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 617 zł
Cena promocyjna od 517 zł

Zawieszka Beads
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł*

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

Bransoleta Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 711 zł
Cena promocyjna od 591 zł

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

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

Naszyjnik Beads
z prezentowanymi 
zawieszkami
Cena od 282 zł
Cena promocyjna od 262 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP123-6817,
szkło murano, 

srebro rodowane.
Cena 79 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP123-6816,
szkło murano, 

srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP04-6191,
szkło murano,  

srebro rodowane.
Cena od 39 zł*

39zł

PojedyncZy 
beads 
już od 
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Charmsy

Biżuteria na co dzień i od święta, 
radosne charmsy przeniosą cię  

w krainę Beztroskiej radości. Gwiazdkowy  
nastrój podkreśl świątecznymi zawieszkami,  

a zBliżające się walentynki uczcij  
z miłosnymi charmsami.

1. Zawieszka Charms wzór 101.105, diament – 0,007 ct, złoto pr. 585. Cena od 889 zł Cena promocyjna od 623 zł, 2. Zawieszka Charms  
wzór 169.119, diamenty 2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. Cena od 649 zł Cena promocyjna od 455 zł, 3. Zawieszka Charms wzór AP03-0873,  
złoto pr. 585. Cena od 339 zł, 4. Zawieszka Charms wzór Z-386.01, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 469 zł, 5. Zawieszka Charms  

wzór AP34-0099, złoto pr. 585. Cena od 239 zł, 6. Zawieszka Charms wzór 105.221, diamenty 22 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585. Cena od 779 zł  
Cena promocyjna od 546 zł, 7. Zawieszka Charms wzór 105.219, diamenty 20 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585. Cena od 719 zł Cena promocyjna od 504 zł, 

8. Zawieszka Charms wzór Z-430.01, złoto pr. 585. Cena od 319 zł, 9. Zawieszka Charms wzór 101.162, diament – 0,003 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł Cena promocyjna od 560 zł

1 2 3

4

7

5

8

6

9
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1. Bransoleta Charms z zawieszkami – zestaw wzór AP123-9041, cyrkonie, emalia, srebro rodowane. Cena promocyjna od 199 zł, 
2. Zawieszka Charms wzór AP68-182, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł, 3. Zawieszka Charms

wzór AP48-0931, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł, 4. Zawieszka Charms wzór AP68-425,
emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł, 5. Zawieszka Charms wzór AP68-355, emalia, srebro rodowane. 

Cena od 64 zł Cena promocyjna od 39 zł, 6. Zawieszka Charms wzór AP68-115, emalia, srebro rodowane. Cena od 64 zł 
Cena promocyjna od 39 zł, 7. Zawieszka Charms wzór AP68-116, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł

2

1

5

3

6

4

7

39zł

  PojedyncZy 
charms 
  już od 
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Charmsy

Zawieszka Charms
wzór AP48-1074,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-1075,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-042,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-166,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

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

Zawieszka Charms
wzór AP68-389, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł
Cena promocyjna od 54 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-1113,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-1007,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-282, cyrkonie, 
emalia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł
Cena promocyjna od 59 zł

Zawieszka Charms
wzór AP123-3567,
srebro rodowane.
Cena od 54 zł
Cena promocyjna od 29 zł

Zawieszka Charms
wzór AP123-3582,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-1115,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł
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Zawieszka Charms
wzór AP68-645,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-058,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł
Cena promocyjna od 59 zł

Zawieszka Charms
wzór AP04-5517,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł
Cena promocyjna od 69 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-0911,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
Cena promocyjna od 44 zł

Zawieszka Charms
wzór AP123-2389,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-273,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP68-031,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 64 zł
Cena promocyjna od 39 zł

Zawieszka Charms
wzór AP123-3573,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł
Cena promocyjna od 34 zł

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

Zawieszka Charms
wzór AP123-4056,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 74 zł
Cena promocyjna od 49 zł

Zawieszka Charms
wzór AP48-1062,
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
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Fun Fun Collection

Bransoleta
wzór AP123-1819,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AP123-1791,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AP123-1814,
sznurek, złoto pr. 585.
Cena od 249 zł

niczym nieskrępowana 
radość to inspiracja do stworze- 
nia lekkich bransoletek, które 

można swobodnie łączyć.

Bransoleta
wzór 126.140, diamenty 6 szt. 
– 0,02 ct, sznurek, złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Bransoleta
wzór 126.140, diamenty 6 szt.  
– 0,02 ct, sznurek, złoto pr. 375.
Cena od 769 zł

Bransoleta
wzór 126.149, diament – 0,004 ct, 
sznurek, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł
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Bransoleta
wzór AP123-4924,
cyrkonie, ceramika, sznurek,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP120-4060,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP120-6780, cyrkonie, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP120-4059,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP35-3400, cyrkonie, 
sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 149 zł
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Fun Fun Collection

69zł

Bransoleta
wzór AP35-4108, cyrkonie, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Bransoleta
wzór AP122-0080,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP35-3599,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP35-4107, cyrkonia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

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

Bransoleta
wzór AP35-4109,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 69 zł
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magic momenTs
Wyjątkowe chwile przypomną maleńkie 

symbole stworzone ze srebra i magii chwili. 
esencja delikatności i wdzięku zamknięta 
w małych formach bransolet i naszyjników 

zachwyca z każdą nową odsłoną.

diamentowe magic moments na str. 79, złote na str. 95.

Bransoleta
wzór AP123-0511,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-0513,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP123-3591,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Naszyjnik
wzór AP123-3592,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP123-1620,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Naszyjnik
wzór AP123-1619,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP123-0512,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł
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Kids Collection

Zawieszka
wzór AP123-4218,
cyrkonia, złoto pr. 585.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP123-4217,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 309 zł

Kolczyki
wzór 116.142, brylanty 2 szt.  
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 429 zł Kolczyki

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

Kolczyki
wzór 109.454, diamenty 2 szt.  
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 329 zł

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

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

Kolczyki
wzór 116.143, brylanty 2 szt.  
– 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór 105.431, diamenty 12 szt. 
– 0,04 ct, złoto pr. 375.
Cena od 439 zł

Pełna czaru linia biżuterii 
dla dziewczynek. jej radosna 

paleta barw i urokliwe, bajkowe 
wzornictwo podkreślą dziecięcy 

urok każdej małej damy.

kidsCollectioN
*
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kidsCollectioN
*

Zawieszka
wzór 2681, złoto pr. 585.
Cena od 109 zł

Cena uwzględnia  
aktualną promocję.

Kolczyki
wzór K-191.01, 
złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Kolczyki
wzór K-393.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 199 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

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

Zawieszka
wzór Z-392.01,
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 129 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Zawieszka
wzór AP35-0006, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP38-0020, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 194 zł

Zawieszka
wzór AP35-0004, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP38-0017, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP38-0026, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 149 zł



Kids Collection

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

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

Kolczyki
wzór AP122-3309,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP120-7194,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP121-2587,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-6335,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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kidsCollectioN
*

Kolczyki
wzór AP46-4003,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP46-4004,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

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

Kolczyki
wzór AP121-2390,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP122-0074,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

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

Zawieszka
wzór AP121-2391,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 34 zł

Zawieszka
wzór AP122-0582,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 39 zł



Elixa

Naszyjnik
wzór EL121-2953,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór EL123-0318,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór EL123-0316,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór EL122-9117,
stal szlachetna.
Cena od 59 zł

do odważnych świat należy i to im 
dedykowana jest biżuteria marki. 

Kolekcja, która łączy w sobie  
nowoczesny design ze szczyptą 

awangardowej elegancji, podbija 
modowe wybiegi miami i Paryża.
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Pierścionek
wzór EL122-2194,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Kolczyki
wzór EL122-2015,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór EL122-0135,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

ZAWIESZKA
wzór EL122-6458,
stal szlachetna.
Cena od 99 zł
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Elixa

Zawieszka
wzór EL122-2117,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Naszyjnik
wzór EL121-0661,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 34 zł

Kolczyki
wzór EL122-4060,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 239 zł

Bransoleta
wzór EL122-4059,
cyrkonie, ceramika,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór EL122-2119,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór EL122-1015,
cyrkonie, ceramika,
stal szlachetna.
Cena od 299 zł
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Zawieszka
wzór EL122-1014,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Naszyjnik
wzór EL121-0661,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 34 zł

Kolczyki
wzór EL122-1019,
ceramika, stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór EL122-4057,
ceramika, rzemień,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

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

Bransoleta
wzór EL122-4058,
cyrkonie, ceramika,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 179 zł
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Elixa

Naszyjnik 
wzór EL122-0091,
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór EL121-5837,
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Kolczyki
wzór EL121-5838,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór EL122-5406,
stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Naszyjnik 
wzór EL122-9118,
sznurek, stal szlachetna.
Cena od 219 zł
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Naszyjnik 
wzór EL122-0089,
stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Naszyjnik 
wzór EL122-0088,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór EL122-5432,
stal szlachetna.
Cena od 109 złZawieszka

wzór EL123-1662,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

  Prezentacja zegarków 
Elixa na stronie 206.
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Biżuteria męska

Naszyjnik
wzór AZ121-8404,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AZ122-4635,
karbon, rzemień,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AZ121-8405,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ122-6460,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AZ123-1664,
karbon, skóra,
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ121-8293,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ122-5423,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AZ121-8296,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 179 zł
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Spinki  
do mankietów
wzór AZ122-4621,
onyks, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ122-5417,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AZ122-9710,
skóra, stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Naszyjnik
wzór AZ122-8991,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AZ122-4615
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Spinki  
do mankietów
wzór AZ122-5429,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

męska strona biżuterii. mocne,  
bezkompromisowe wzornictwo  
z wysokiej klasy materiałów.

dla eleganckich gentlemanów 
zaprojektowano także nietuzinkowe 

spinki do mankietów.

  Prezentacja zegarków 
Aztorin na stronie 202.
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Poznaj z nami

Już od 130 lat Edox tworzy wyJątkowE, innowacyJnE  
i stylowE zEgarki dla mężczyzn i kobiEt, łącząc  

wyrafinowanE tEchnologiE i dEsign z wykwintnym 
rzEmiosłEm, którE uczyniło zE szwaJ - 

carii zEgarmistrzowską potęgę.  
dla marki Edox tworzEniE zEgarków  

to coś więcEJ niż biznEs – to pEłna  
pasJi więź z samym życiEm.

Edox JEst oficJalnym 
chronomEtrażystą 

ExtrEmE sailing sEriEs. 
to imponuJącE rEgaty 

przyciągaJącE naJlEp-
szych żEglarzy, miErzą-

cych się za stErami 
potężnych katamaranów 
ExtrEmE 40 na wymagaJą-

cych tEchniczniE 
kursach.

1955 Założona w Biel w 1955 roku, 
fabryka Edox zatrudniała blisko 500 zegar-
mistrzów. Obecnie, począwszy od roku 1983, 
fabryka oraz całe zaplecze mieszczą się  
w Les Genevez, w sercu szwajcarskiej Jury.

1884 Christian Rüefli-Flury postanowił założyć własny zakład  
zegarmistrzowski. Choć sam pochodził z Grenchen, biznes wolał uruchomić  
w miejsco wości o znakomitych tradycjach w wytwarzaniu czasomierzy.  
Od razu zyskał rozgłos jako mistrz wykończeń. Nie miał sobie równych  
w gustownym dopracowywaniu detali. Rüefli miał także żyłkę do marke-
tingu. Szybko stwierdził, że fabryka z dużym potencjałem rozwoju musi  
mieć chwytliwą, międzynarodową nazwę. Zarejestrował więc markę Edox,  
co z greckiego oznacza odmierzanie czasu.
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1961 Powstał 
rewolucyjny model  
Delfin, wodoszczelny 
do 200 metrów dzięki 
nowatorskiej, podwójnie  
uszczelnianej koronce, 
podwójnemu deklowi  
i specjalnym zabezpie-
czeniom przed wstrzą-
sami.

1965 Niezwykły 
zegarek Hydrosub, 
wodoszczelny do 500 
metrów. Kolekcja 
Hydrosub ustanawia 
reputację marki Edox  
i jej know-how  
w inżynierii zegarków 
o wysokiej wodoszczel-
ności.

1970 Geoscope 
GMT WorldTimer,  
z jego unikatową 
„mapą świata” wi-
dzianą z perspektywy 
bieguna południowego 
i prezentacją stref 
czasowych Ziemi. 
Obecnie zegarek ten 
jest pożądanym kolek-
cjonerskim rarytasem.

1998 
Les Bémonts Ultra  
Slim, z grubością 
wynoszącą zaledwie 
1,4 mm, był ówcześ nie 
najcieńszym zegar-
kiem świata  
z datownikiem.

2008 
Edox został oficjalnym  
chronometrażystą 
Motoro wodnych 
Mistrzostw Świata 
„Class-1 World Power-
boat Champion ship”, 
będących zmaganiami 
superszybkich łodzi 
motorowych. Powstała 
kolekcja „ekstremal nych” 
zegarków Class-1.

Edox odmiErza czas raJdu dakar, którEgo 
piErwsza EdycJa odbyła się w 1979 roku  

z inicJatywy thiErry'Ego sabinE'a,  
francuskiEgo motocyklisty. to lEgEndarny 

raJd, naJwiększE na świEciE zawody  
wystawiaJącE na próbę wytrzymałość  

człowiEka i maszyny. 
 więcej informacji na stronie 15.
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2. Grand Ocean 
01121 357N NIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm auto-
matyczny, chronograf, datownik, tachymetr, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 12 830 zł

3. Chronorally
10302 3 GIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 5 270 zł

4. Chronorally
38001 TIN AIN, zegarek męski, koperta 
tytanowa o średnicy 48 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 5 480 zł

5. Class-1
93005 37N NOBU, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 9 750 zł

6. Class-1
80088 3 NV2, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
automatyczny, datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 5 480 zł

1. Chronorally
38001 TIN NIN, zegarek męski, koperta tytanowa o średnicy 
48 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 5 480 zł
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7. Les Bémonts
64012 37R NIR, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 2 290 zł

8. Les Bémonts
83015 3 BIN, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm auto
matyczny, datownik, sekundnik, wskaźnik 
dnia tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 3 860 zł

9. Les Bémonts
56001 37R AIR, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 40 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, szkło  
szafirowe anty refleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m. Cena od 2 110 zł 

10. Les Vauberts 
85014 3 NIN, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatycz-
ny, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 750 zł

11. Les Vauberts 
10408 3A ABN, 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 2 790 zł

12. Les Vauberts 
01505 3 AIN, 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 2 960 zł

13. Les Vauberts 
70172 3N NIN, zegarek męski, koperta stalo-
wa o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 1 910 zł

14. 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
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1. Quai de l'Ile Day-date  
and Power-reserve
X85I0P29  
Model ten, z jego dynamiczną linią, wyposażony jest w nowy skomplikowa-
ny mechanizm, zaprojektowany, opracowany i wykonany przez Vacheron 
Constantin: Calibre 2460 QRA, opatrzony prestiżową Pieczęcią Genew ską. 
Kaliber ten zawiera roczny kalendarz połączony z datownikiem typu retro
grade. Współczesny charakter kolekcji Quai de l'Ile jest dodatkowo wzmoc-
niony przez nowy, 43milimetrowy format. Koperta w kształcie poduszki, 
wyposażona w przykręcany dekiel z szafirowym oknem, jest współczesną 
reinterpretacją klasycznego kształtu zegarka. To prawdziwy wyraz zegar-
mistrzowskiej awangardy, całkowicie pozostający w zgodzie z duchem 
stylistycznym Vacheron Constantin. Właściciel może dostosować 
zegarek do swojej wizji według określonych wytycznych. Ta unikatowa 
właściwość jest możliwa do uzyskania dzięki oryginalnej konstrukcji 
obudowy Quai de l'Ile, jej siedmioczęściowemu wnętrzu i dodatkowym 
trzem częściom (bezel, dekiel, koronka) 43mm koperty. Dzięki tej 
konstrukcji Vacheron Constantin może zaoferować swoim klientom 
700 potencjalnych, różnych personalizacji zegarka Quai de l'Ile.
Cena od 220 850 zł

2. Patrimony Traditionnelle 
X82P6288, zegarek męski, koperta z platyny o śred-
nicy 38 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
4400 AS, 65godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 139 480 zł. Dostępny wkrótce.

3. Patrimony Traditionnelle
X87G9194, zegarek męski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 2455, 40godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 105 470 zł. Dostępny wkrótce.

4. Patrimony Traditionnelle
X82R1777, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber 4400 AS, 65godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 82 230 zł. Dostępny wkrótce.

5. Patrimony Traditionnelle Lady 
X81G6355, zegarek damski, koperta z 18K białego 
złota o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, me-
chanizm nakręcany ręcznie, kaliber 1400, 40godzin-
na rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 105 040 zł

6. Patrimony Contemporaine Lady 
X85R6435, zegarek damski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 36 mm, koperta i tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm automatyczny, kaliber 2450 Q6,  
40godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta z 18K 
różowego złota, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 232 470 zł
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1. 1815
235.032 
Z 38,5milimetrową kopertą i wszystkimi charakterystycznymi 
cechami stylu A. Lange & Söhne, 1815 uosabia paradygmatyczne 
ideały prawdziwego mechanicznego przyrządu do pomiaru czasu. 
„Każda część powinna być tak prosta, jak to możliwe i spełniać 
swoje zadania rzetelnie i niezawodnie" – słowa Ferdynanda A. Lange  
stosuje się również do modelu 1815. Estetyka każdego detalu jego 
ponadczasowego designu oraz każdego ze 188 elementów mechani-
zmu wynika z połączenia funkcjonalnej integralności i perfekcyjnej 
jakości wykonania. 38,5milimetrowa średnica koperty trafia w pre-
ferencje licznych koneserów zegarków. Dzięki swojej konstrukcji 
oraz wskaźnikowi sekund na godzinie 6, tarcza z litego srebra 
przypomina historyczne zegarki kieszonkowe Lange. Z rezerwą 
chodu 55 godzin i bogato zdobionymi częściami mechanizmu, 
ręcznie nakręcany kaliber L051.1 wyraża kunszt zegarmistrzowski 
manufaktury. Wiele tradycyjnych cech Lange jest widocznych 
przez szafirowy dekiel. Wszystkie z nich są demonstracją  
najwyższej haute horlogerie.
Cena od 91 270 zł. Dostępny wkrótce.

1

2. Lange Zeitwerk Striking Time
145.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego złota 
o średnicy 44 mm, mechanizm nakręcany ręcznie,  
kaliber L043.2, 36godzinna rezerwa chodu, sekund-
nik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 422 320 zł. Dostępny wkrótce.

3. Saxonia Thin
211.032, zegarek męski, koperta z 18K różowego  
złota o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany 
ręcznie, kaliber L093.1, 72godzinna rezerwa chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 88 250 zł

4. Saxonia Dual Time 
385.026, zegarek męski, koperta z 18K białego złota  
o średnicy 40 mm, mechanizm nakręcany ręcznie,  
kaliber L086.2, 76godzinna rezerwa chodu, sekund-
nik, funkcja GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 119 250 zł

5. Little Saxonia 
878.038, zegarek damski, koperta z 18K białego złota  
o średnicy 34 mm, zdobiona brylantami, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber L941.2, 45godzinna 
rezerwa chodu, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 126 570 zł. Dostępny wkrótce.

6. Grand Lange 1 Moon Phase
139.025, zegarek męski, koperta z platyny o śred  nicy 
41 mm, mechanizm nakręcany ręcznie, 72godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, wskaźnik faz 
Księżyca, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe anty  
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 226 440 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Duomètre à Chronographe
6012521, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 42 mm, mechanizm nakręcany ręcz-
nie, kaliber JLC 380A, 50godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 169 620 zł

3. Master Ultra Thin
1272510, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 38 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber JLC 896, 43godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 54 670 zł

4. Master Ultra Thin Date 
1282510, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 899, 43godzinna rezerwa chodu, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 58 980 zł

5. AMVOX2 Transponder
192T480, zegarek męski, koperta z tytanu  
o średnicy 44 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 
JLC 751E, 65godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 106 760 zł

6. Master Compressor  
Chronograph Ceramic
205C570, zegarek męski, koperta z ceramiki  
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber JLC 757, 65godzinna rezerwa chodu, 
chrono graf, datownik, funkcja GMT, wskaźnik dnia 
i nocy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parcia-
ny, wodo szczelność do 100 m.  
Cena od 54 670 zł. Dostępny wkrótce.

1. Geophysic Tribute to 1958
8008520 
Geophysic 1958 jest wyposażony w kaliber JaegerLeCoultre 
898/1, składający się z 202 części, 29 kamieni łożyskujących  
i uważany za jeden z najbardziej precyzyjnych oraz wiarygodnych, 
manufakturowych automatycznych mechanizmów na rynku. Trzy 
wskazówki centralne wskazujące godziny, minuty i sekundy poru-
szają się gładko po białej tarczy z napisem „Geophysic” oraz logo 
manufaktury na godzinie 12. Indeksy godzinowe zaakcentowane 
zostały na godzinach 3, 6, 9 i 12. Całkowicie w zgodzie z idealnie 
powściągliwą tarczą, wyrafinowana koperta prezentuje szereg 
naprawdę wyjątkowych cech. Ten nowy legendarny instrument 
będzie zarezerwowany dla kręgu entuzjastów, którzy z satysfakcją 
docenią przywilej noszenia czasomierza składającego hołd fascy-
nującemu rozdziałowi w historii nauki. Geophysic 1958 będzie 
dostępny w limitacji: 800 sztuk dla wersji ze stali, 300 sztuk dla 
wersji z różowego 18K złota i w ekskluzywnym butikowym warian-
cie z platyny, limitowanym do jedynych 58 egzemplarzy.
Cena od 33 360 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Portuguese Yacht Club  
Chronograph Edition Laureus 
Sport For Good Foundation 
IW390213, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
45 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, funkcja flyback, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 60 m. Cena od 57 620 zł 

3. Portuguese  
Chronograph Classic 
IW390403, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 89361, 
68godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 52 890 zł

4. Portofino Chronograph
IW391020, zegarek męski, koperta z 18K różowego 
złota o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 75320, 44godzinna rezerwa chodu, chrono-
graf, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 63 280 zł

5. Ingenieur Automatic  
Carbon Performance
IW322404, zegarek męski, koperta z karbonu  
o średnicy 46 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber 80110, 44godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 120 m.  
Cena od 86 430 zł

6. Aquatimer Automatic
IW329004, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
42 mm, mechanizm automatyczny, kaliber 30120, 
42godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 300 m. Cena od 25 800 zł

1. Aquatimer 
Chronograph Edition 
„Expedition Charles Darwin”
IW379503 
Zgodnie ze stwierdzeniem Darwina, że „nic nie jest bardziej stałe niż 
zmiany”, brąz, z którego wykonana jest koperta, zyskuje patynę w miarę 
upływu czasu i staje się ciemniejszy, nadając czasomierzowi Aquatimer 
Chronograph Edition „Expedition Charles Darwin” własny, niepowta-
rzalny charakter. Ton brązu zaakcentowany jest powłoką luminescen-
cyjną na wskazówkach, indeksach i 15minutowej skali wewnętrznego 
obrotowego bezelu. Wyposażony w manufakturowy mechanizm 89365, 
pokryte gumą przyciski, system SafeDive i wodoodporny do 300 metrów,  
ten specjalny model z linii Aquatimer jest idealny do wypraw na miarę 
XXI wieku, zarówno nad, jak i pod wodą. Grawerunek na deklu jest eks-
presyjnym portretem Karola Darwina z czasu, gdy jego odkrywcza teo-
ria ewolucji zaczynała zmieniać nasz sposób myślenia w tej dziedzinie.
Cena od 42 570 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Captain Central Second
18.2020.670/11.C498, zegarek męski, koperta  
z 18K różowego złota o średnicy 40 mm, mecha-
nizm automatyczny, kaliber Elite 670, 50godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 47 790 zł

3. Captain Dual Time
03.2130.682/02.C498, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Elite 682, 50godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 20 230 zł

4. Chronomaster Power Reserve 
Charles Vermont 
03.2085.4021/51.C700, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm automaty
czny, kaliber El Primero 4021, 50godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, sekundnik, wskaźnik rezerwy 
chodu, tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 33 150 zł

5. El Primero 410
03.2091.410/01.C494, zegarek męski, koperta sta-
lowa o średnicy 42 mm, mechanizm automatyczny, 
kaliber El Primero 410, 50godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, wieczny 
kalendarz, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 100 m. Cena od 36 160 zł

6. Ultra Thin Lady Moonphase
16.2310.692/51.C705, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 33 mm, zdobiona brylantami, me-
chanizm automatyczny, kaliber Elite 692, 50godzin-
na rezerwa chodu, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 25 830 zł
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1. El Primero Chronomaster  
Open Chronograph
03.2086.4021/77.C494
Zarówno legendarny El Primero, jak i otwarta tarcza są innowacjami  
specyficznymi dla manufaktury Zenith. Sygnatury, które stały się nieroze-
rwalnie związane z logo gwiazdy, teraz zestawione zostały z brązową tarczą  
o słonecznym szlifie. Poza oczywistą kwestią estetyki, dodatkowo podkreś
loną przez złoty wewnętrzny pierścień bezelu, okno w tarczy zapewnia 
fascynujący wgląd w perfekcyjnie zsynchronizowane uderzenia oraz magiczne 
przekładnie zębate mechanizmu, który jednogłośnie uznawany jest za 
„najlepszy na świecie seryjnie produkowany”. Aby zapewnić optymalną 
widoczność jego serca w ruchu, konstruktorzy Zenitha zbudowali kaliber od 
nowa, z przesunięciem regulatora na godzinę 10, na obrzeża mechanizmu. 
Za wskazania zegarka Chronomaster Power Reserve Terra odpowiada nowy 
automatyczny mechanizm, całkowicie zaprojektowany, dopracowany  
w najmniejszym szczególe i wyprodukowany przez manufakturę: El Primero 
Calibre 4021. Chronograf ten, wyposażony w stalową, 42mm kopertę  
z koronką i przyciskami z 18K złota, jest wodoszczelny do 100 m. 
Cena od 37 240 zł
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2. Chronomat 44 Airborne
AB01154G/G786/375A, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 01, 70godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 33 750 zł

3. Colt 44
A7438811/BD45/153S, zegarek męski, koperta  
stalowa o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 74 SuperQuartz, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. Cena od 10 630 zł

4. Super Avenger II 
A1337111/BC29/155S, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 48 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 13, 42godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 300 m. Cena od 20 710 zł

5. Transocean Chronograph
A4131012/G757/219X, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 38 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 41, 42godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m. Cena od 22 340 zł

6. Navitimer 01
AB012721/BD09/442X, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 46 mm, mechanizm automatycz-
ny, kaliber Breitling 01, 70godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, sekundnik, suwak logarytmicz-
ny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 30 440 zł

1. Chronomat 44 Airborne
AB01154G/BD13/101W
By uczcić 30 rocznicę flagowego modelu Chronomat, Breitling wprowadza 
specjalną serię o zdecydowanie technicznej i profesjonalnej prezencji. Oddaje ona 
całego ducha tego legendarnego chronografu, który stał się punktem odniesienia  
w dziedzinie narzędzi pomiarowych pilota. W pełni świadom, że stworzył instru-
ment zawierający w sobie całą filozofię marki i jej misję, Ernest Schneider wybrał 
ten model na flagowy w rodzinie Breitling. W ciągu ostatnich trzech dekad, ten 
wyjątkowy chronograf doświadczył ewolucji w swej estetyce, wyrażonej sekwencją 
subtelnych korekt – wszystko przy zachowaniu natychmiast rozpoznawalnego  
charakteru i stylu. W 2009 Chronomat był pierwszym modelem w serii przezna-
czonej do pracy na nowych kalibrach manufaktury Breitling. Jako numer jeden 
kolekcji Breitling, stał się autentycznym zegarmistrzowskim klasykiem. Zegarek  
w kopercie o średnicy 44 mm jest wodoszczelny do 500 metrów i wyposażony  
w pasek w obowiązkowym lotniczym stylu.
Cena od 29 960 zł
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2. Clifton 
M0A10129, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatycz-
ny, 48godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 13 560 zł

3. Clifton 
M0A10140, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 41 mm, mechanizm automa-
tyczny, 38godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa bikolor, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 17 000 zł

4. Clifton
M0A10057, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 43 mm, mechanizm automatycz-
ny, 42godzinna rezerwa chodu, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 18 080 zł

5. Classima 
M0A10144, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 6 240 zł 

6. Classima
M0A10148, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 33 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 5 120 zł

1. Clifton Retrograde  
Date Automatic
M0A10149  
Nowy Clifton Retrograde Date podkreśla pragnienie 
Baume & Mercier zaoferowania miłośnikom zegarmi-
strzostwa czasomierza będącego swoistym punktem 
odniesienia. Zegarka wyróżniającego się wizualnie,  
a jednocześnie zawierającego użyteczne i przystępne 
komplikacje. Zamknięty w 43milimetrowej kopercie, 
Clifton Retrograde Date prezentuje się okazale. Czer-
piąc inspirację z czasomierza, który miał swój rozkwit 
w 1950 roku, zegarek ten, tradycyjnie napędzany przez 
automatyczny kaliber z dodatkową funkcją daty retro-
grade, wyświetla dane w sposób śmiały, który określić 
można jako retrofuturystyczny. Model dostępny jest  
z brązowym paskiem ze skóry aligatora, z zapięciem 
motylkowym. Dzięki pracy włożonej w stworzenie tego 
wyjątkowego zegarka, uzyskano w efekcie jego niepowta-
rzalny model, który z pewnością zostanie zauważony 
przez wiele osób, poszukujących idealnego zegarka. 
Cena od 20 230 zł 
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1. Heritage
78259AA21.BDC21, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 40 mm, mechanizm automatyczny, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 5 560 zł

2. Heritage 
13900AA11.BDC101, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 800 zł

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

4. Heritage 
16930AA03.BEP103, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwarco-
wy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 2 150 zł

5. Romance 
10800PR04.BRCA2, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 30 mm w kolorze złota,  
mechanizm kwarcowy, datownik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 980 zł

6. Romance 
10800AB29.BMA26, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 30 mm, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 490 zł
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2. Gala
014LQ08SS77DTZ, zegarek damski, 
koperta stalowa o średnicy 30 mm, tarcza  
z masy perłowej, zdobiona brylantami, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek satynowy, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 490 zł

3. Gala 
014LQ08SS33DSS, zegarek damski, koper-
ta stalowa o średnicy 30 mm, tarcza z masy 
perłowej, zdobiona brylantami, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 790 zł

4. Gala 
014LQ08SS11DTB, zegarek damski, 
koperta stalowa o średnicy 30 mm, tarcza  
z masy perłowej, zdobiona brylantami, 
mechanizm kwarcowy, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek satynowy, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 2 490 zł

5. Gala 
208LQ11SP33ISP, zegarek damski,  
koperta stalowa w kolorze złota o średnicy  
35 mm, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stalowa w kolorze złota, wodo
szczelność do 50 m. Cena od 1 580 zł

6. Gala 
208LQ11SM11ISM, zegarek damski, 
koperta stalowa bikolor o średnicy 35 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa bikolor, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 580 zł
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1. Gala
014LQ08SY33DSY, zegarek damski, koperta stalowa  
w kolorze złota o średnicy 30 mm, tarcza z masy perłowej, 
zdobiona brylantami, mechanizm kwarcowy, szkło szafi-
rowe antyrefleksyjne, bransoleta stalowa w kolorze złota, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 090 zł
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7. Premiere
704GQ07SS31ILBK1, 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 3 840 zł

8. Premiere
704GQ07SP33ILNK1, zegarek męski, 
koperta stalowa w kolorze złota o średnicy  
44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, 
wskaźnik miesiąca, szkło szafirowe antyrefle
ksyjne, pasek skórzany, dodatkowy pasek 
skórzany w zestawie, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 840 zł

9. Premiere
704GQ07SS11ISSK1, 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 3 840 zł

10. Premiere 
302GQ05SS13ILBK1, 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 2 740 zł

11. Concerto 
207GQ10SP11ILN, zegarek męski, koperta 
stalowa w kolorze złota o średnicy 43 mm, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 1 970 zł

12. Premiere 
302GQ05SB13ILBK1, zegarek męski, 
koperta stalowa o średnicy 43 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, dodatkowy pasek skórzany w zestawie, 
wodoszczelność do 50 m. Cena od 2 740 zł

13. Concerto 
206GQ02SS22ILB, zegarek męski, koperta 
stalowa o średnicy 40 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 50 m. Cena od 1 640 zł

14. Concerto 
207GQ10SS41ILB, 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 1 860 zł
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2. Sport 
A052.G231, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta 
stalowa, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 960 zł

3. Sport
A052.G233, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 890 zł

4. Sport 
A052.G232, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 840 zł 

5. Sport
A035.G126, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, tachymetr 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek  
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 880 zł

6. Sport 
A035.G129, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek  
kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 840 zł

1

1. Sport
A052.G234, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 44 mm,  
mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 890 zł 
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7. Classic 
A041.G165, 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
A040.G148, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 950 zł

9. 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

10. Classic 
A040.G149, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chrono graf, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 950 zł

11. Casual
A044.G182, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodo szczelność 
do 100 m. Cena od 920 zł

12. Classic 
A040.G150, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło szafiro-
we, pasek skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 950 zł

13. Casual 
A044.G180, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 920 zł

14. Casual
A044.G181, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44,5 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 100 m. Cena od 950 zł

  Prezentacja biżuterii  
Aztorin na stronie 186.
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2. Classic/Sport
11586ZA, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachy-
metr, szkło mineralne utwardzane, pasek   
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 670 zł

3. Classic/Sport
11586ZF, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, tachy-
metr, szkło mineralne utwardzane, pasek   
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 770 zł

4. Classic/Sport
11622ZI, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, bransoleta stalowa 
bikolor, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 670 zł

5. UEFA 
U44A, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 44 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 1 460 zł 

6. UEFA
U43A, zegarek męski, koperta stalowa  
o średnicy 45 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
mineralne utwardzane, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. Cena od 980 zł

42 3

1

All names, logos 
and trophies  

of UEFA 
are the property, 
registered trade-

marks and/or logos 
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the permission  

of UEFA.  
No reproduction 
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the prior written 

approval of UEFA. 
© UEFA 1993  

All rights reserved.
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1. Classic/Sport
1-1117AN, zegarek męski, koperta stalowa o średnicy 
44 mm, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, szkło mineralne utwardzane, pasek   
skórzany, wodoszczelność do 200 m.
Cena od 920 zł
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7. Kevin Costner 
KC-102B, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 40 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło z tworzywa sztucznego, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 980 zł

8. Kevin Costner
KC-103A, zegarek męski, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, sekundnik, szkło 
z tworzywa sztucznego, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 980 zł
 
9. Classic/Sport
1-1751D, zegarek męski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 44 mm, me-
chanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło mineralne 
utwardzane, pasek skórzany, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 730 zł

10. Classic/Sport 
1-1785G, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 40 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekund-
nik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 670 zł

11. Classic/Sport 
1-1751G, zegarek męski, koperta stalowa 
bikolor o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, sekund-
nik, tachymetr, szkło mineralne utwardza-
ne, bransoleta stalowa bikolor, wodoszczel-
ność do 100 m. Cena od 790 zł

12. Classic/Sport
1-1785H, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 40 mm, me-
chanizm kwarcowy, datownik, sekund-
nik, szkło mineralne utwardzane, pasek 
kauczukowy, wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 670 zł

13. Classic/Sport
1-1785J, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 40 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne 
utwardzane, pasek kauczukowy, wodo-
szczelność do 200 m. Cena od 670 zł
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1. Beauty
E088-L334-K1, zegarek damski, koperta stalowa w kolorze  
złota o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło mineralne, pasek skórzany, w zestawie dodatkowy 
pasek satynowy w kolorze złotym, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 720 zł

1

2. Beauty
E088L335K1, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami, 
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło mineralne, pasek skórzany, w zestawie 
dodatkowy pasek satynowy w kolorze szarym, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 670 zł

3. Beauty
E088L336, zegarek damski, koperta stalowa  
o średnicy 38 mm, zdobiona cyrkoniami,  
mechanizm kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz Księżyca, 
szkło mineralne, bransoleta stalowa, wodosz-
czelność do 30 m. Cena od 710 zł

4. Beauty
E088L337, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o średnicy 38 mm, zdobiona 
cyrkoniami, mechanizm kwarcowy, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik 
faz Księżyca, szkło mineralne, bransoleta  
stalowa w kolorze złota, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 810 zł

5. Ceramica
E078L285, zegarek damski, koperta ceramicz-
na o wymiarach 41 x 15 mm, mechanizm kwar-
cowy, szkło szafirowe, bransoleta ceramiczna, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 760 zł

6. Ceramica
E078L287, zegarek damski, koperta ceramicz-
na o wymiarach 41 x 15 mm, mechanizm kwar-
cowy, szkło szafirowe, bransoleta ceramiczna, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 760 zł
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7. Finesse 
E086L327, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 29 x 20 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 540 zł

8. Finesse
E086L323, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 29 x 20 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 490 zł 

9. Finesse
E086L324, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 29 x 20 mm, mechanizm kwarco-
wy, szkło mineralne, pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m. Cena od 490 zł

10. Finesse
E087L332, zegarek damski, koperta stalowa 
w kolorze złota o wymiarach 28,5 x 28 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 530 zł

11. Finesse
E087L329, zegarek damski, koperta stalowa  
o wymiarach 28,5 x 28 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 480 zł

12. Finesse
E087L328, zegarek damski, koperta stalowa 
o wymiarach 28,5 x 28 mm, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 480 zł

13. Finesse
E070L239K1, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 23 mm, mechanizm kwarcowy, pasek 
skórzany, w zestawie dodatkowe paski skórzane 
w kolorze czerwonym i czarnym, szkło mineral-
ne, wodoszczelność do 30 m. Cena od 540 zł

14. Finesse
E070L240K1, zegarek damski, koperta 
stalowa o średnicy 23 mm, mechanizm kwarco-
wy, pasek skórzany, w zestawie dwa dodatkowe 
paski skórzane w kolorze czerwonym i białym, 
szkło mineralne, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 540 zł
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  Prezentacja biżuterii  
Elixa na stronie 180.
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1. AM:PM
PG116U084, zegarek unisex, 
koperta stalowa o wymiarach 
45 x 42 mm, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stalowa, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 320 zł 1

2. AM:PM
PG120U100, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 430 zł

3. AM:PM
PG120U101, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 410 zł

4. AM:PM
PG120U102, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 42 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 430 zł

5. AM:PM 
PG115U080, zegarek unisex, koperta stalowa 
o wymiarach 41,5 x 45 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 440 zł

6. AM:PM 
PG115U081, zegarek unisex, koperta stalowa 
o wymiarach 41,5 x 45 mm, mechanizm kwar-
cowy, datownik, sekundnik, szkło mineralne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 410 zł

7. AM:PM
PD130U135, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 390 zł
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8. AM:PM
PD130U138, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.   
Cena od 390 zł

9. AM:PM
PD130U139, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 39 mm, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 390 zł

10. AM:PM
PD131L140, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 340 zł

11. AM:PM
PD131L141, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 340 zł

12. AM:PM
PD131L142, zegarek damski, koperta stalowa 
o średnicy 30 mm, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, wodoszczelność do 
30 m. Cena od 340 zł

13. AM:PM
PD132U147, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

14. AM:PM
PD132U149, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł

15. AM:PM
PD132U150, zegarek unisex, koperta stalowa 
o średnicy 38 mm, mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. Cena od 460 zł
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16. AM:PM
PM139G225, zegarek męski, koperta  
z tworzywa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł

17. AM:PM
PM139U195, zegarek unisex, koperta  
z tworzywa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł

18. AM:PM
PM139G227, zegarek męski, koperta 
z tworzywa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 160 zł

19. AM:PM
PM139U190, zegarek unisex, koperta  
z tworzywa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł

20. AM:PM
PM139U189, zegarek unisex, koperta  
z tworzywa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł

21. AM:PM
PM139U197, zegarek unisex, koperta  
z tworzywa o średnicy 40 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m.  Cena od 160 zł

22. AM:PM
PM139G220, zegarek męski, koperta  
z tworzywa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł 

23. AM:PM
PM139G219, zegarek męski, koperta  
z tworzywa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł

24. AM:PM
PM139G221, zegarek męski, koperta  
z tworzywa o średnicy 44 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, szkło mineral-
ne, pasek kauczukowy, wodoszczelność  
do 50 m. Cena od 160 zł
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zapraszamy 
do esklepu apart
odwiedź esklep  
i poczuj się jak  
w salonie apart  
– o dowolnej porze 
i bez wychodzenia 
z domu!  

W esklepie apart 
czeka imponująca 
ilość wzorów  
biżuterii oraz 
modeli zegarków, 
z możliwością 
wygodnego  
i szybkiego  
zakupu, płatnego 
z góry lub przy  
odbiorze paczki  
z rąk kuriera. 

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.

promocja 
obrączek

Wydawca: Apart Sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Redaktor Naczelny: Michał Stawecki. Apart Fashion & Style Magazine nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Podane ceny zawieszek 
nie uwzględniają łańcuszków. Zdjęcia biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki. Poszczególne elementy biżuterii, w tym jej kolorystyka, mogą różnić się między sobą. Druk: Ortis Sp. z o.o.

podwójne mile w apart w listopadzie i grudniu Uczestników programu Miles & More zapraszamy  

do skorzystania z przedświątecznej milowej promocji.  

Tylko w listopadzie i grudniu za każde 5 zł wydane  

na zakupy w salonie lub eSklepie Apart naliczymy aż 2 mile.

25%

extended
validation 

ssl

krajowa  
dostawa 
gratis 
od 75 zł

30 dni
na odstąpienie 

od umowy

apart 
diamond

club

opcja 
grawerunku
dla wybranych 

produktów

48 godzin 
czas realizacji
dla większości

produktów

opcja
upominek

piękne
opakowanie

przejrzysty 
wygląd

strony

ulepszona 
nawigacja

i wyszukiwanie
produktów

BiznesoWe upominki z klasą 
od lat współpracujemy z największymi i najbardziej prestiżowymi klientami biznesowymi,  

firmami z różnych branż. dział sprzedaży korporacyjnej (business to business – B2B),  

oprócz standardowej biżuterii i zegarków z oferty apart, oferuje indywidualnie projektowaną  

biżuterię i personalizowane zegarki, a także statuetki i odznaczenia na specjalne zamówienie.

Więcej informacji na b2b.apart.pl



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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