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wysyłka jako 
prezent
z personalizowaną 
dedykacją

dostawa 
w polsce 
gratis 
od 75 zł

48 godzin 
czas wysyłki
dla większości
produktów

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.
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Piknik z gwiazdami
APArt i AM:PM Marki Apart i AM:PM, 

mające w ofercie 
biżuterię oraz zegarki 
dla dzieci, zaprosiły 

najmłodszych  
wraz z rodzicami  

na niezapomniany  
piknik z gwiazdami  

i mnóstwem atrakcji.
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Apart od lat jest przyjacielem dzieci, wyjątko-
wo dba o młodych Klientów: kilka lat temu, 
jako pierwsza firma w Polsce, wprowadził 

kolekcję biżuterii dziecięcej Apart Kids Collection. 
W ubiegłym roku premierę miała kolekcja Disney by 
Apart, która przenosi bohaterów z filmów Disneya  
w świat biżuterii. Zegarki AM:PM Disney Kids – za-
równo dla dziewczynek, jak i chłopców, nie pozwa-
lają oderwać wzroku najmłodszym, zachwycają ko-
lorami, wzornictwem i pomysłową grafiką. W tym 
roku zadebiutowała też linia zegarków AM:PM Star 
Wars, która przyciągała do witryn nie tylko dzieci, 
ale też dorosłych. 

Zorganizowana z myślą o najmłodszych huczna im-
preza odsłoniła przed nimi magiczny świat kreacji, 
zabawy, tańca. W organizację pikniku zaangażowa-
liśmy gwiazdy: Katarzynę Sokołowską, Mateusza 
Gesslera oraz Agustina Egurrolę. W ten wyjątkowy 
Dzień Dziecka zaprezentowano również kolekcję 
dziecięcą biżuterii i zegarków AM:PM. 
Udział znakomitych gwiazd uświetnił wydarzenie 
i dał dzieciom możliwość obcowania z ulubieńcami 
małego i dużego ekranu, także w ramach specjal-

Wydarzenia

Dorota Gardias 
doskonale spisała się w roli 
prowadzącej piknik

Po prawej: Mateusz Gessler 
wybiera swoją stronę mocy

Od lewej: Marta Żmuda Trzebiatowska, 
Małgorzata Socha, Karolina Malinowska

nych warsztatów. Piknik odwiedzili m.in. Małgo-
rzata Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska, Karolina 
Malinowska i Olivier Janiak z dziećmi, Viola Koła-
kowska i Tomasz Karolak z dziećmi, a także projek-
tanci Paprocki&Brzozowski i Ilona Majer z  duetu 
MMC. O punktualność wszystkich atrakcji, z  ze-

garkiem AM:PM na ręku, dbała prowadząca 
imprezę Dorota Gardias, która świetnie na-
wiązywała z dziećmi kontakt.
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Wydarzenia

Pokaz mody
Apart od wielu lat angażuje się w modowe wydarzenia, współpracuje z projektantami i jest stałą ozdobą 
wybiegów, proponując nowe trendy i kolekcje. W tym duchu odbyły się warsztaty, łączące zabawę z edu-
kacją, pokazujące dzieciom w przystępny sposób, jak wygląda praca na wybiegu. Prowadzącą warsztaty 
była Katarzyna Sokołowska, której nie sposób odmówić doświadczenia w temacie – jest postacią numer 
jeden w kraju, jeśli chodzi o reżyserię pokazów mody. Nie dało się też nie dostrzec jej zmysłu pedago-
gicznego i doskonałej umiejętności pracy z dziećmi – najmłodsi z entuzjazmem brali udział w propo-
nowanych aktywnościach, atmosfera była doskonała. Podejście Katarzyny Sokołowskiej oraz otwartość 
i zapał dzieci poskutkowały jedyną w swoim rodzaju prezentacją biżuterii Apart dla najmłodszych oraz 
zegarków AM:PM, a wybieg stał się naprawdę radosnym miejscem.

Katarzyna Sokołowska  
z wielką radością zapoznawała 
dzieci z pracą modelki podczas 

pokazu mody

Dzieciom na wybiegu asystowała  
Karolina Malinowska
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Katarzyna Sokołowska  
otoczona gromadką dzieci
prowadzi quiz

Zabawom nie było końca!  
W ramach warsztatów  

Katarzyna Sokołowska, Agustin 
Egurrola oraz Mateusz Gessler 
zadbali o to, by najmłodszym  

nie zabrakło atrakcji.

Wydarzenia

Tak się tańczy pod okiem 
Agustina Egurroli
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warsztaty kulinarne
Pod czujnym okiem uznanego restauratora Mate-
usza Gesslera każde z dzieci mogło stać się małym 
mistrzem kuchni! Repertuar kulinarny, przygoto-
wany przez Mateusza specjalnie dla najmłodszych, 
był bezbłędny – tym bardziej, że opierał się na słod-
kościach! Angażował zmysły, rozwijał wyobraźnię. 
Warsztaty kulinarne stanowiły wspaniałą zabawę 
manualną, uczącą skupienia i tego, że praca przy-
nosi satysfakcję oraz nagrodę – w tym przypadku 
w postaci kolorowych pyszności. Prowadzący z uwa-
gą przyglądał się wyczynom i z uśmiechem poma-
gał, gdy asysta okazywała się niezbędna.
Widok zadowolonych dziecięcych buzi, umorusa-
nych słodkim kremem – bezcenny.

Wydarzenia

Małgorzata Socha i Adam 
Rączyński, prezes Apart

Olivier Janiak z Karoliną  
MalinowskąZespół Apart odpowiedzialny za organizację wydarzenia – w komplecie i całej okazałości
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warsztaty taneczne
Agustin Egurrola. Postać polskiej sceny tanecznej, 
której nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć 
trochę interesuje się tańcem. Doskonały choreograf 
i pedagog, a w telewizji dał się poznać jako profe-
sjonalny i obiektywny juror. Nic więc dziwnego, że 
Apart poprosił go o poprowadzenie warsztatów ta-
necznych dla dzieci w ramach pikniku z gwiazdami. 
Taniec to doskonała aktywność dla najmłodszych 
– ciekawa, dająca radość oraz wszechstronnie roz-
wijająca. Doskonali poczucie rytmu, zaszczepia mi-
łość do muzyki, a także – w przypadku tańca zespo-
łowego – uczy współpracy. Na scenie dzieci mogły 
wziąć przykład z trenujących taniec podopiecznych 
Agustina Egurroli.

 więcej informacji na www.apart.pl 

Na parkiecie dzieci, zarówno  
z zespołu, jak i młodzi uczestnicy  
pikniku, dały z siebie wszystko

Duet Paprocki&Brzozowski
Dorota Gardias kontra 
Darth Vader

Uśmiechnięta Agnieszka  
Jastrzębska z Darthem Vaderem

Tomasz Karolak z Violą  
Kołakowską i dzieckiem Marta Żmuda Trzebiatowska
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WarsaW Fashion 
street z markami 

apart i Disney
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Warsaw Fashion Street to niezwykłe plenerowe show. 
W tym roku, już po raz drugi, na warszawskim Nowym 
Świecie odbył się szczególny pokaz biżuterii Apart oraz 

zegarków AM:PM dla najmłodszych. Modelami oczywiście nie mogli 
być dorośli. Prezentacji dokonały dzieci, ku uśmiechom wszystkich 
zebranych, włącznie z dumnymi rodzicami. Na młodych adeptach 
sztuki modelingu można było podziwiać najnowszą kolekcję dziecię-
cą Disney by Apart, gromadzącą najbardziej lubiane postaci disney-

owskich filmów i pokazującą je w pięknej, biżuteryjnej formie, a tak-
że zegarki AM:PM we wszystkich kolorach tęczy. Zaprezentowano 
również najnowsze modele – z linii poświęconej uniwersum Star 
Wars, które w wielkim stylu powróciło na ekrany, z perspektywą ko-
lejnych filmów rozwijających gwiezdną sagę.
Warsaw Fashion Street to jedno z najważniejszych wydarzeń modo-
wych w Polsce. Wieńczy je pokaz najnowszych kolekcji Apart. Show, 
które wyróżnia się na mapie modowych imprez. 

Dzieci pokochały marki Apart 
i AM:PM. Z wzajemnością! Było 
to widać podczas pokazu w ra-
mach Warsaw Fashion Street.

Wydarzenia
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Wydarzenia

Warsaw Fashion Street to jedno  
z najważniejszych wydarzeń modo-

wych w Polsce. Wieńczy je pokaz 
najnowszych kolekcji Apart.

Podczas Warsaw Fashion Street dziesiątki uzdolnionych i aspirują-
cych projektantów mają szansę zaprezentować owoce swojej pracy 
szerokiemu gronu odbiorców. Można tu spotkać nazwiska, o których 
głośno będzie w kolejnych sezonach. Marka Apart od lat patronuje 
przedsięwzięciu, podczas którego, na finałowej gali, przedstawia wy-
brane wzory z najnowszych kolekcji. Tak też było w tym roku.

 więcej informacji na www.apart.pl 
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Biżuteria Apart zachwyca  
stylem i różnorodnością  
– z tego słynie. Zachęca też  
do eksperymentowania, łączenia
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Z arówno w prezentowanej kolekcji, jak i w ca- 
łej scenografii dominował motyw kina lat 
60-tych. Jak przyznał sam projektant, jedną 

z jego głównych inspiracji były stare polskie plaka-
ty filmowe, jak np. ten do filmu „Pociąg” Jerzego 
Kawalerowicza, „Niewinni czarodzieje”, czy „Nóż 
w wodzie”. Na wybiegu dominowały więc szarości, 
beże i brudne róże. Królował tweed, wełna oraz 
futrzane elementy doszyte do masywnych, skó-

rzanych kurtek. Biżuteria Apart również stanowiła 
ważny element stylizacji: klasyczne krótkie naszyj-
niki z pereł, pierścionki w stylistyce lat 60. ze sma-
kiem dopełniały look modelek. Do tego niebotycz-
nie wysokie buty na słupkach i ażurowe rajstopy, 
które przywodziły na myśl tamte lata. Grube czarne 
kreski na powiekach i fryzury z tapirem nie budziły 
wątpliwości, skąd projektant czerpał inspirację.

 więcej informacji na www.apart.pl

Ozdobą kolekcji  
na sezon jesień/zima 
2016/17 Łukasza  
Jemioła była  
oczywiście biżuteria 
Apart, nieprzypad- 
kowo wybrana  
przez projektanta

Łukasz  Jemioł   
z biżuterią Apart

Jedną z gwiazd pokazu  
była Joanna Krupa
Po lewej: Małgorzata Socha 
zadowolona po pokazie
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W Studio ATM odbyła się długo ocze-
kiwana premiera kolekcji Paproc-
ki&Brzozowski. Po raz kolejny pro-

jektanci postawili na mocny kontrast i tym samym 
udowodnili, że w modzie, tak jak w życiu, wszystko 
jest możliwe. Kobieta może być jednocześnie ro-
mantyczna, seksowna i rockandrollowa, a przez to 
intrygująca. Delikatne koronki połączone z kasz-

mirami, wełnami i skórą doskonale wskazują na 
skrajności. Specjalnie dobrana biżuteria Apart z ro-
ślinnymi motywami dodawała szyku i stanowiła 
ważny akcent każdej stylizacji. Na wybiegu pojawiły 
się romantyczne suknie wykończone koronką i cie-
listym, podkreślającym seksapil tiulem, wełniane 
garnitury czy skórzane, rockowe komplety. Kreacje 
odznaczały się odważnym użyciem kolorów. 

Sezon jesień/zima 2016/2017  
zapowiada się dość odważnie zwłaszcza,  

że duet nie boi się eksperymentować.

Half-naked
Paprocki 
&Brzozowski

WydarzeniaWydarzenia

Mariusz Brzozowski, Katarzyna 
Sokołowska, Marcin Paprocki
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P okaz kolekcji Roberta Kupisza – „Ocean 5” na lato 2017 – jak zwy-
kle przyciągnął wiele znanych osób, które cenią sobie styl tego 
projektanta. Natchnieniem dla letniej kolekcji Kupisza był ocean 

– jego głębia, kolory oraz związane z nim postaci. „Inspiracje przyszły do 
mnie z różnych stron: filmy o piratach, baśnie o syrenach, wycieczki do 
krajów bałkańskich, surferzy w L.A. Wszystko, co się składa na moje życie. 
Dużo podróżuję, wiele widziałem. A moja ulubiona plaża znajduje się na 
Półwyspie Helskim. Potrafię spacerować po niej cały dzień” – wyjaśnił pro-
jektant. Niezwykle mocnymi elementami kolekcji były, kojarzące się z ma-
rynarzami, paski i tatuaże. Zwieńczenie stylizacji stanowiły dodatki – ze-
garki marek Elixa i Aztorin. Pokaz wyreżyserowała Katarzyna Sokołowska.

Wydarzenia

Poniżej: Robert Kupisz z reżyserką 
pokazów i ambasadorką Apart  
Katarzyną Sokołowską

        kupisz  
              na wybiegu 

z elixą i aztorinem 
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Teresa rosaTi 
w Paryżu 
z marką elixa

P okaz najnowszej kolekcji „Faces of Love” 
Teresy Rosati wraz z biżuterią Apart i Elixa  
podczas J Summer Fashion Show 2016, 

w przepięknej scenerii na statku na Sekwanie  
w  Paryżu, został wspaniale odebrany przez nie-
zwykle ciekawych gości z paryskiego świata mody. 
W starannie wyselekcjonowanej grupie znaleźli 

się przedstawiciele mediów, takich jak m.in. Paris 
Match, Radio France Internationale, Madame Fi-
garo czy La Vanguardia. Teresa Rosati znalazła się 
w  gronie zaproszonych projektantów z różnych 
stron świata. W najnowszej kolekcji znalazły się 
kreacje koktajlowe, wieczorowe i ślubne w trzech 
długościach – mini, midi i maxi.

W Ogrodach Pałacyku Sobańskich, projek-
tant, słynący z ekskluzywnego krawiec-
twa, urządził… meksykańskie wesele! 

Na pokazie najnowszej kolekcji główną rolę – jak na 
wesele przystało – odgrywała para młoda: ona, pięk-
na Sara Faraj, w złotym naszyjniku marki Apart, on  
w klasycznym zegarku Albert Riele.

rodrigo  
de la garza 
i alberT riele

Jessica Minh Anh, 
ekscentryczna persona 
światowej sceny modowej, 
organizatorka pokazu
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Wielka  
gala gwiazd  
z marką Elixa
Artyści nie zAwiedli i tłumnie zjA-
wili się nA czerwonym dywAnie. 
w wArszAwskim PAłAcu PrymA-
sowskim PojAwiło się kilkAdzie-
siąt gwiAzd, A wśród nich m.in. 

AnnA stArmAch, mAteusz gessler,  
joAnnA rAcewicz, michAł szPAk, 

weronikA rosAti.
Michał Stawecki, Helena Palej (Apart), Marcin Cejrowski, redaktor naczelny Plejada.pl
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Mateusz Gessler z dumą 
prezentuje swoją statuetkę

Wydarzenia

Powyżej: Galę 
uświetnił występ 
Nataszy Urbańskiej 

Od lewej: Wojciech 
Grzybała, Weronika 
Rosati, Zuzanna 
Bijoch, ambasa-
dorka marki Elixa, 
Omenaa Mensah

Laureatki otrzymywały upominki 
w postaci biżuterii Elixa. 
Zuzanna Bijoch oraz Marcin  
Cejrowski, z pomocą uśmiechniętych 
hostess, wręczają nagrody

Poniżej: Michał Szpak otrzymuje 
nagrodę z rąk Maryli Rodowicz

S tatuetki otrzymali Michał Szpak 
(Osobowość), Paulina Sykut Jeżyna 
(Styl), Anna Starmach (Metamor-

foza), Rafał Maślak (Sieć), Mateusz Gessler 
(Debiutant) i  Ela Romanowska (Nadzieja). 
Każdej gwieździe statuetkę wręczała inna 
osobistość, bo, jak sama nazwa imprezy 
wskazuje – na gali była ich cała plejada. Wrę-
czały więc m.in. Maryla Rodowicz, Zuzanna 
Bijoch, Paulina Młynarska, Joanna Przeta-
kiewicz czy Dawid Woliński. Warto również 
wspomnieć, że mimo sześciu nominacji, za-
miast tylu właśnie statuetek, na gali rozdano 
ich aż osiem! A wszystko to za sprawą nagród 
specjalnych – dwóch Super Gwiazd Plejady. 
Pierwszą Super Gwiazdą – ze względu na 
działalność charytatywną – został siatkarz 
Andrzej Wrona. Drugą Super Gwiazdą – za 
całokształt – została Bogumiła Wander, tele-
wizyjna ikona PRL-u i wzór dla wszystkich 
prezenterek.
Gośćmi muzycznymi byli Natasza Urbańska 
i Martin Fitch, którzy rozgrzali serca i dusze 
publiczności.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Rozpoznawalność sprawia Ci przyjemność? 
Nie będę ukrywał, że czuję się z nią bardzo dobrze. 
Kiedyś bardzo chciałem otworzyć restaurację i go-
tować najlepiej, jak potrafię dla moich klientów. 
Poznawać ich gusta, rozmawiać z nimi, dowiady-
wać się, czego potrzebują. Teraz, dzięki telewizji, 
w moim życiu pojawiło się więcej świetnych ludzi 
i jestem za to bardzo wdzięczny losowi. Uwielbiam 
też nowe wyzwania. W telewizji trzeba nauczyć się 
mówić i przede wszystkim pracować z kamerą. 

Mówić? 
Nie przeklinać… żartuję, oczywiście! Musiałem na-
uczyć się mówić przede wszystkim dlatego, że trafi-
łem do programu z dziećmi. Za każdą rzeczą, którą 
chcesz powiedzieć, stoi jakaś myśl, prawda? Ta myśl 
musi być zrozumiała. To było wyzwanie! Ja miałem 
trochę łatwiej, bo mam akurat syna w tym wieku, co 
uczestnicy programu „Master Chef Junior”. 

Spotkaliśmy się  w czerwcu na imprezie organizo-
wanej przez Apart z okazji Dnia Dziecka w Warsza-
wie. Byłeś rozchwytywany. Dzieci Cię lubią? 
Pamiętam, że wtedy faktycznie zgromadziła się wokół 
mnie bardzo duża grupa dzieciaków, więc chyba po-
trafię do nich dotrzeć. Lubię dzieci, bo są prawdziwe, 
niczego nie udają, w przeciwieństwie do dorosłych.

A dorośli? Mówisz, że lubisz telewizję, ale z drugiej 
strony ona bardzo obnaża i sprawia, że stajemy się 
osobami publicznymi. Ludzie oceniają to, jak mó-
wisz, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, a nie ja-
kim jesteś kucharzem. 
Każdy człowiek, który decyduje się na pracę na wi-
zji, musi się liczyć z tym, że będzie oceniany, i to nie 
merytorycznie. Przecież każdy z nas jest w jakimś 
stopniu oceniany, przez całe życie. 

Ale nie wszyscy czytają o sobie w Internecie. 
Tak, to fakt. Wszystko zależy jednak, jak taka kryty-
ka jest przedstawiona. Jeśli ma sens i czemuś służy, 
to trzeba się z nią zmierzyć, przemyśleć i iść dalej. 
Mam nadzieję, że mnie ludzie aż tak nie linczują.

Trochę poczytałem o Tobie i można odnieść wra-
żenie, że jesteś lubiany, więc spokojnie. A z czyją 
krytyką liczysz się najbardziej? 
Przede wszystkim mojej mamy, bo to ona mi wpoiła 
pewne wartości. Liczę się też ze swoją krytyką, bo 
musisz wiedzieć, że jestem bardzo samokrytyczny. 

Zadręczasz się, jak coś Ci nie wyjdzie? 
Wyznaczam sobie cele, a jeżeli nie uda mi się ich 
osiągnąć, to się zastanawiam dlaczego i próbuję od 
nowa. Jestem strasznie upartym człowiekiem i jak 

ZnAny i ceniony reStAurAtor 
MAteuSZ GeSSler ZAdebiuto-
WAł W lutyM W noWej roli 
– jurorA ProGrAMu „MASter 
chef junior”, który cieSZył 
Się dużą oGlądAlnością.  
cZytelnicy PortAlu PlejAdA.Pl  
PrZyZnAli Mu nAGrodę  
W kAteGorii „debiut roku”.

Mateusz 
   Gessler

sobie coś ustalę w głowie, to chcę dążyć do tego za 
wszelką cenę. Nie oznacza to chodzenia po trupach. 
Pamiętam też zawsze o jednym – nie ma sensu de-
nerwować się tym, na co nie mamy wpływu. Lepiej 
skupić się na dobrych rzeczach. Dawać dużo od sie-
bie i dążyć do tego, czego się chce.

Na początku lat 80-tych, kiedy byłeś jeszcze dziec-
kiem, Twoja mama zdecydowała o wyjeździe na sta-
łe do Francji. Co najbardziej zapamiętałeś z tamtych 
lat?  
Z perspektywy czasu podejrzewam, że zmiana oto-
czenia była bardzo trudna dla mojej mamy. W War-
szawie była kimś, a tam musiała zaczynać wszyst-
ko od nowa. Nie mówiła po francusku, zamiast 
pracować w zawodzie filmowym, była sprzątaczką.  
Niczego, co miałem w dzieciństwie nie żałuję, na-
wet miliona przeprowadzek i mieszkania u róż- 
nych, często obcych ludzi. To mnie nauczyło otwar-
tości, zrozumiałem wiele rzeczy. Uważam, że mia-
łem bardzo fajne dzieciństwo.

Jak o tym opowiadasz, to zastanawiam się, czy też 
byłeś świadkiem sytuacji, w których mama miała 
dość, kiedy już myślała, że nie zniesie kolejnej prze-
prowadzki? 
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Wiele razy, ale podejrzewam, że miłość mamy do 
mnie i moja do niej pozwoliły nam to przeżyć z god-
nością. Moja mama zawsze mi tłumaczyła, że nie 
zawsze jest łatwo, ale trzeba walczyć o siebie. Nie 
mieliśmy wtedy grosza, ale ciągle kombinowaliśmy 
jak przetrwać. Źle się uczyłem, byłem szkolnym 
rozrabiaką, samotnym wilkiem i to też dawało się 
mamie we znaki, ale jakoś zawsze udawało nam 
się przejść przez wszystko. Potem poznała mojego 
ojczyma i było trochę lepiej. Dziś wszystko jest już 
inne. Oni są szczęśliwi, mają dwójkę dzieci, z któ-
rymi ja się świetnie dogaduję od początku. Wszyscy 
żyjemy razem, jesteśmy fajną rodziną i kochamy 
się. Pracuję z ojczymem. Patrice jest dla mnie jak 
ojciec. Mamę widzę co kilka dni. Trzeba się trzymać 
razem!

W którym momencie pojawił się pomysł, żeby go-
tować? 
To zabrzmi pretensjonalnie, ale od zawsze kocha-
łem jeść i interesowałem się tym, z czego danie jest 
zrobione, jak je przygotowano. Dorastałem w  oto-
czeniu ludzi z różnych kultur, którzy często do Pa-
ryża przywozili przyprawy ze swoich stron świata, 
gotowali inaczej. Trudno było się tym nie intereso-
wać. Inny wygląd, smak, zapach. Tak zakochałem 
się w kuchni i wielokulturowości Francji. 

Trudno było to wszystko porzucić i wrócić do Polski 
w 2002 roku? 
Wtedy dużo podróżowałem po świecie, a Polska 
miała być tylko kolejnym, chwilowym przystan-
kiem. 

Czyli przyjechałeś w odwiedziny? 
Tak, przyjechałem zobaczyć mamę, bo ona mieszka 
w Polsce ponownie od 1998 roku. Chciałem zoba-
czyć brata, siostrę, ojca. Wszystko tak się potoczyło, 
że zostałem na stałe. Jeżeli odłączasz pewne ele-
menty, na które nie masz wpływu, to Polska staje 
się natychmiast pięknym krajem. Uwielbiam ją za 
krajobrazy, wspaniałych ludzi, piękne kobiety i do-
bre jedzenie. Na szczęście nie jest u nas tak, jak we 
Francji, Hiszpanii albo we Włoszech, gdzie więk-
szość produktów spożywczych to sama chemia. Dla 
restauratora Polska to jest raj. Ludzie lubią chodzić 
do restauracji, jeść, pić, bawić się.

Często można spotkać Cię w Twojej restauracji na 
warszawskiej Pradze i zobaczyć, jak gotujesz i po-
dajesz dania gościom. Czy kiedy wracasz do domu, 
masz siłę i ochotę przygotować coś dla najbliższych? 
Wracam do domu późno, wstaję wcześnie, czasami 

przed wyjściem syna do szkoły, a żony do pracy. Nie 
ma wielu okazji, żebym gotował dla nich. Jeśli jed-
nak jesteśmy na wyjeździe, to lubię wynająć domek 
i skupić się tylko na dogadzaniu rodzinie. Gotować, 
doprawiać, eksperymentować. Uwielbiam to! 

Jakie masz relacje z synem? Przypuszczam, że sko-
ro sam zostałeś wychowany przez ojczyma, to syn 
jest dla Ciebie bardzo ważny. 
To prawda! Cały czas pamiętam o tym, żeby go ni-
czym nie przytłaczać. Widzimy się codziennie, dużo 
rozmawiamy. On zaczął naukę w gimnazjum, to nie 
jest już taki mały chłopiec i muszę przyznać, że ta 
przemiana jest dość zabawna.

To jest kumpelska relacja czy jednak bardziej jak 
„mistrz i uczeń”? 
Dzieci są jak gąbki, chłoną wszystko, więc trzeba 
uważać, jak się przy nich zachowujemy. Moja re-
lacja z synem to w pewnym sensie relacja „mistrz 
i uczeń”, bo nie może zabraknąć pewnego rygoru, 
ale jest też miejsce na bycie kumplami. 

Jak bliscy reagują na Twoją drugą pasję, czyli na 
motocykle? 
Dobrze. Człowiek potrzebuje pasji i każdy mój bli-
ski o tym wie. 

Ale nie boją się? 
Jak chcę jeździć szybko, to jadę na tor, jak chcę jeź-
dzić w bardziej szalony sposób, to jadę do lasu. Kie-
dy wsiadam na motocykl w mieście, jestem bardzo 
ostrożny. 

Twoja restauracja „Warszawa Wschodnia” podbiła 
serca warszawiaków. Wiem, że masz kolejny, am-
bitny projekt! 
Pracuję nad nim od prawie dwóch lat! Tym razem to 
będzie restauracja w centrum Warszawy – w dawnej 
Hali Koszyki. Jestem bardzo ciekaw, jak się rozwi-
nie, bo wkładam w nią masę serca i podejrzewam, 
że jak się otworzy, to będę miał jeszcze mniej czasu 
dla siebie. Restauracja to nie tylko nazwisko! Trzeba 
tam być, gotować, zajmować się wszystkim. 

Zwróciłem uwagę, że masz dwie bransoletki na 
ręce. Lubisz biżuterię? 
Te dwie dostałem akurat od bliskich osób, więc są 
dla mnie bardzo ważne. Nie noszę jednak za dużo 
biżuterii, wolę kupować ją w prezencie dla kogoś. 

Podobno jedyny dodatek wskazany dla mężczyzny 
to elegancki zegarek…

To moja wielka pasja, choć mało kto o niej wie. 
Mieszkałem w Szwajcarii, miałem okazję zobaczyć 
na rękach moich znajomych i ich rodziców ład-
ne zegarki. Trudno żeby nie wywołały zachwytu.  
Zegarki ze szwajcarskich, tradycyjnych manufaktur 
mają duszę! 

Ostatnio musiałeś znaleźć czas na napisanie książki. 
To książka o gotowaniu. O przepisach z dzieciń-
stwa, które mi się z nim kojarzą, które są fajne i pro-
ste do zrobienia. 

Podajesz też przepisy na bardziej świąteczne dania? 
Nie, bo moje dzieciństwo to nie Polska, a we Fran-
cji święta Bożego Narodzenia są zupełnie inne. 
Wszystko tam wygląda inaczej. 

Inaczej, czyli jak? 
W Polsce jest post, 12 potraw, większość, a nawet 
wszystkie bez mięsa. We Francji jest odwrotnie. Jest 
kilka potraw, nie tak dużo, ale każdy stara się, żeby 
to były wyjątkowe, wyszukane potrawy np. foie gras, 
ostrygi, homary. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na ta-
kie rarytasy, to wybiera najróżniejsze mięsa, których 
nie jada na co dzień. We Francji narodziny Jezusa 
to okazja, żeby świętować i się bawić, a nie pościć. 
Rozmawiał Mateusz Hładki

Mateusz Gessler na pikniku z okazji Dnia 
Dziecka, na nadgarstku zegarek AM:PM
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Match Cup sweden     2016

regaty Match Cup Sweden 2016 to wielki 
finał światowego cyklu World Match Ra-
cing Tour na wodach wokół szwedzkiego 

miasteczka Marstrand. O główną nagrodę – 1 mi-
lion dolarów – walczyły drużyny z całego świata na 
superszybkich katamaranach M32, m.in. Albert 
Riele Swiss Match Race Team, której przewodzi 
światowej klasy żeglarz Eric Monnin, ambasador 
Albert Riele. Finalnie zwyciężyła drużyna Phila 
Robertsona z Nowej Zelandii. Zawodnicy otrzyma-
li w nagrodę zegarki Albert Riele z limitowanej se-
rii żeglarskiej, dedykowanej WMRT oraz z nowej 
linii Challenger.
Dwukrotny olimpijczyk, komentator sportowy, 
Dominik Życki jest pod ogromnym wrażeniem 

Katamaran w barwach 
Albert Riele w świetnym 
stylu zaprezentował się 

w Marstrand
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regat WMRT: „Jednostki M32 to ultranowoczesne 
jachty, zbudowane z włókien węglowych, lamina-
tów – w efekcie powstaje bardzo sztywna i bardzo 
szybka konstrukcja. 10 metrów długości, ponad 
5 metrów szerokości, a powierzchnia grota to 53 m2. 
Wszystko to sprawia, że katamaran M32 to pędząca 
strzała.” W barwach szwajcarskiej marki zegarków 
Albert Riele prezentuje się znakomicie!
Finał przyciągnął największe tłumy, jakie Match 
Cup Sweden kiedykolwiek widziały, na klifach zli-
czyć można było przeszło 30 000 widzów. Håkan 
Svensson, właściciel WMRT, był zadowolony z tego, 

Szwajcarska precyzja, 
moc, prędkość i wyrafi-
nowanie - żeglarstwo  
i zegarki Albert Riele  
łączy wiele wspólnego! 
Marka nie od dziś  
sponsoruje najlepsze  
światowe regaty.

Wydarzenia
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jak pięknie urzeczywistniła się jego wizja nowego 
World Match Racing Tour. „Mieliśmy wspaniały 
pierwszy sezon – podróżując po świecie, po raz 
pierwszy oglądając rywalizację katamaranów M32 
w ramach Tour. A dziś, widzowie, marynarze, wy-
spa Marstrand, uczynili nas dumnymi.” – powie-
dział. „Mieliśmy wielkie szczęście do warunków 
w  tym tygodniu, a zawodnicy dostarczyli emocje, 
akcję i dramatyczność ponad moje najśmielsze ma-
rzenia. Nie mogę się doczekać, aby zrobić to wszyst-
ko jeszcze raz w przyszłym sezonie.”

 więcej informacji na www.apart.pl

Phil Robertson z Nowej Zelandii triumfuje! 
Fontanna z szampana na podium  

to żeglarska tradycja. Zwycięska drużyna 
wygrała zegarki Albert Riele
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Powyżej: zegarki Albert Riele wręczane najlepszym żeglarzom wzbudzały emocje!  
Po lewej: Na regatach w Szwecji żeglarzom kibicowali Piotr Rączyński, prezes 
Apart oraz James Pleasance, Dyrektor Regat WMRT na region Ameryki Północnej. 
W środku Eric Monnin – jeden z najlepszych na świecie żeglarzy, ambasador 
Albert Riele, sternik Albert Riele Swiss Match Race Team

Katamaran M32 w barwach Albert Riele 
przemierza wody otaczające Marstrand. 
Idylliczność krajobrazu kontrastuje  
z dynamizmem ultraszybkich łodzi,  
bez najmniejszego wysiłku tnących fale.
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enerGa sopot 
Match race 2016

Wydarzenia
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W barwach Albert Riele startowała, po-
dobnie jak w Szwecji i innych zakąt-
kach świata – szwajcarska drużyna 

Erica Monnin oraz załoga Przemysława Tarnac-
kiego, który reprezentował Polskę. Od samego 
początku sopockich regat klasyfikacji Round Ro-

bin niezwyciężony pozostawał sternik Przemy-
sław Tarnacki, również ambasador Albert Riele. 
Jak to jednak w sporcie bywa, nic nie jest pewne. 
Klasyfikację Diamant 3000 ostatecznie zwycię-
żyła załoga Łukasza Wosińskiego. Sternik ma 
pełną  świadomość, że sukces ten to praca całej 

załogi. Podobnie jest z wyścigami katamaranów 
M32. By zapanować nad pędzącymi jednostkami, 
potrzebne są nie lada umiejętności. Podczas regat 
Energa Sopot Match Race najlepszymi poskramia-
czami tych specyficznych jachtów okazali się być 
Szwedzi dowodzeni przez Nicklasa Dackhammara.  

Impreza ta należy do cyklu WMRT.  
Wokół sopockiego molo ścigały się  

zarówno jachty Diamant, jak  
i katamarany M32, wśród nich  

Albert Riele.

W sopockiej marinie nie mogło zabraknąć 
łodzi w barwach Albert Riele
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Przemysław Tarnacki i jego 
nieustraszony żeglarski team

Przemysław Tarnacki, utalentowany sternik, 
ambasador marki Albert Riele

W tle majaczy sopockie 
molo, które w czasie wy-
ścigów tłumnie groma-
dzi gości oraz widzów  

z całego świata.

Wydarzenia

Energa Sopot Match Race to wspaniałe regaty, które tuż po swoich 10 urodzi-
nach doczekały się awansu do rangi World Match Racing Tour. Było to możliwe 
dzięki obustronnej inicjatywie. Fakt ten jest o tyle nobilitujący, że wydarze-
nia sygnowane „WMRT” muszą wykazać się najwyższą wiarygodnością oraz 
bezbłędną organizacją, popartą wieloletnimi sukcesami. Dołączenie ESMR do 
cyklu WMRT to także wielka szansa dla promocji regionu, jak i całego kraju 

– wiąże się ono z dostępem do globalnych mediów i sześciocyfrowym budże-
tem na promocję. Marka Albert Riele jest partnerem sopockich regat. To praw-
dziwa duma móc wspierać tak ambitne i szlachetne sportowe przedsięwzięcie 
– oparte na najlepszych żeglarskich tradycjach, będące najważniejszymi tego 
typu zawodami w Polsce.

 więcej informacji na www.apart.pl
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Przemysław Tarnacki gości na katamaranie 
Katarzynę Sokołowską

Michał Stawecki, Adam Rączyński – Apart, 
Katarzyna Sokołowska

Galę wręcze-
nia nagród 

uhonorowała 
występem 
Margaret

Na zwycięz-
ców czekał 
puchar oraz 
oficjalne ze-
garki WMRT 
Albert Riele

Jedną z fanek 
żeglarstwa 
okazała się 
Karolina 
Szostak

Wydarzenia
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Cavaliada summer  
jumping 2016 w kołobrzegu
cavaliada Summer Jumping to jedyne 

w swoim rodzaju wydarzenie nie tylko na 
skalę europejską, ale i światową, ponieważ 

konkursy ujeżdżenia rozegrano na parkurze uloko-
wanym na plaży w Kołobrzegu. Na świecie do tej 
pory jedynie w Miami na Florydzie miało miejsce 
takie wydarzenie! Sponsorem tych niezwykłych za-
wodów była marka szwajcarskich zegarków Albert 
Riele, której nazwa widniała na jednej z przeszkód 
na parkurze. Czołowe amazonki i jeźdźcy pocho-
dzący z całej Europy walczyli w konkurencjach sko-
ków przez przeszkody, dresażu i powożenia na are-
nie zlokalizowanej nad brzegiem morza. W ramach 
wydarzenia rozegranych zostało dziewiętnaście 
konkursów, w których pula nagród finansowych wy-
niosła ponad 300 000 zł.

 więcej informacji na www.apart.pl
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mściwoj kiecoń
Od dziecka trenuje skoki przez przeszko-
dy. Ma na koncie podwójne zwycięstwo 
w konkursie Grand Prix na warszawskim 
Torwarze oraz wygrany półfinał młodych 
jeźdźców we Francji.

klara kostrzewa 
Na swoim koncie Klara ma już medale  
Mistrzostw Polski, a także trzykrotny  
start na Mistrzostwach Europy, z sukce-
sami. Jest wielokrotną zwyciężczynią  
na Zawodach Ogólnopolskich.

celem cAvAliAdy jest PoPu-
lAryzAcjA jeździectwA jAko 

dyscyPliny sPortowej i formy 
rekreAcji orAz PobudzAnie zAin-

teresowAniA hodowlą koni. 

Wydarzenia

Piotr morsztyn
Sensacyjnie zmienił mundur na brązowy 
frak, w którym rozpoczął pasmo sukcesów 
ze wspaniałym koniem Osadkowski Van 
Halen. Na krajowych zawodach zdobył 
zegarek Albert Riele.

poznaj trzy gorące nazwiska polskiego jeździectwa 
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GrzeGorz 
KrychowiaK

Dla piłkarza Grzegorza krychowiaka to był ważny rok.  
w czerwcu uczestniczył w Mistrzostwach Europy. Zagrał 
we wszystkich pięciu meczach rozegranych przez polską 
reprezentację i dotarł z nią aż do ćwierćfinału. po EUrO 
2016 zmienił barwy klubowe – z hiszpańskiego klubu 

Sevilla FC przeniósł się do paris Saint-Germain. Transfer 
kosztował klub spod paryża około trzydziestu milionów 
euro, co zagwarantowało krychowiakowi tytuł najdroż-

szego na tamten moment polskiego zawodnika w historii. 
Urodził się w Gryficach, dorastał we Francji, gdzie  

dziś znów mieszka. 

Pamiętasz swoje początki we Francji, kiedy pojecha-
łeś tam jako nastolatek, żeby grać w klubie w Bor-
deaux?
Bardzo dobrze wspominam ten okres, nie przy-
pominam sobie jakichś cięższych momentów. 
Na pewno na początku problem stanowiła bariera 
językowa, ale z czasem nauczyłem się mówić po 
francusku, poznałem nowych znajomych, wszystko 
zaczęło się układać. 

Dzisiejszy Paryż to miasto, którego mieszkańcy do-
świadczyli wiele zła. Czy życie tam bardzo zmieniło 
się po zamachach? 
Zdaję sobie sprawę, że te tragedie, które miały 
miejsce we Francji odbiły się w jakiś sposób na tym 
kraju. Widać to po liczbie turystów w hotelach czy 

restauracjach. Uważam jednak, że Francuzi wrócili 
już do normalnej rzeczywistości. 

Twoja narzeczona Celia Jaunat i Ty macie ulubione 
miejsca w Paryżu? 
Jest wiele takich miejsc. Uważam, że Paryż jest jed-
nym z najpiękniejszych miast na świecie. Architek-
tura, gastronomia, sztuka – wszystko jest wspaniałe. 
Nigdy się tam nie nudzimy. 

Celia chyba się też nie nudziła, kiedy uczyła się ro-
bić pierogi? 
W Polsce faktycznie robiła pierogi, ale przyznała, że 
nie wyszło jej to najlepiej i od tamtej pory nie było 
okazji, żeby spróbować raz jeszcze. 

Zegarek  
Albert Riele 

534GQ22-SS43I-SS
Cena od 4 890 zł
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Rozmawiałem kiedyś z Celią i powiedziała, że to 
ona odpowiada za Twoją dietę. Przygotowuje Ci je-
dzenie?
Częściej gotowała w Sewilli niż w Paryżu, bo tam 
nie ma wielu restauracji, które serwują jedzenie od-
powiednie dla sportowca. Teraz dużo częściej jada-
my na mieście. Faktem jest, że Celia potrafi zadbać 
o moją dietę – odpowiednie proporcje białek, tłusz-
czów i węglowodanów są bardzo ważne, a ona ma 
to w małym palcu. 

Czy to prawda, że kiedy poznałeś Celię w Borde-
aux, to nie przyznałeś się od razu do tego, że jesteś 
piłkarzem, tylko powiedziałeś, że jesteś studentem 
z Polski?
Nie studentem z Polski, tylko studentem ogólnie, 
bo od początku studiowałem we Francji. To nie była 
wymiana studencka. Nie przyznałem się do piłki 
nożnej, bo reputacja zawodników, zwłaszcza we 
Francji, nie jest najlepsza. Piłkarze mają na koncie 
wiele skandali. Szczerze mówiąc, nie musiałem za 
wiele mówić, żeby zdobyć jej numer telefonu. 

Podobno zwróciła uwagę na Twój akcent a Ty po-
trzebowałeś piętnastu minut, żeby zdobyć jej serce? 
Kiedyś tak zażartowałem, ale tak naprawdę było 
z nami tak, jak w przypadku większości par. Spo-
tkaliśmy się raz, drugi, trzeci i tak to się wszystko 
zaczęło. Na pewno akcent też jej się spodobał, ale 
uważam, że to nie była najważniejsza rzecz.

A co było najważniejszą rzeczą? Co może się kobie-
tom podobać w Grzegorzu Krychowiaku? 
Ciężko mi powiedzieć. 

Nie bądź taki skromny! 
Przede wszystkim staram się być sobą i dużo żarto-
wać. Jestem pozytywnie nastawiony do życia i wła-
śnie to jest dla mnie najważniejsze. 

Co z kolei zwróciło Twoją uwagę na Celię? 
Nie ma co się oszukiwać, z początku wygląd jest 
najważniejszy, bo to jest powód, dla którego pod-
chodzisz do tej dziewczyny, a nie do innej. Celia 
jest bardzo inteligentna i lubi żartować. To dla mnie 
równie ważne, co wygląd. 

Francuzka i Polak to wybuchowa mieszanka? 
Nie nudzimy się ze sobą! Lubimy żartować, spo-
tykać się ze znajomymi, mamy podobne pasje, lu-
bimy spędzać ze sobą czas, co nie jest takie łatwe, 
bo skupiam się na piłce i nie mam wiele wolnego. 
Bywa, że iskrzy między nami. 

A jakie macie te wspólne pasje? 
Bez wątpienia mogę odpowiedzieć, że jest to moda. 
Lubimy też odkrywać nowe restauracje, a Paryż jest 
do tego idealny. Od niedawna fotografuję i jestem 
autorem zdjęć, które można oglądać na blogu Ce-
lii. Sprawia mi to ogromną przyjemność i pozwala 
nam razem spędzać czas. 

Twoje zamiłowanie do mody sprawia, że jesteś bar-
dzo charakterystyczny. Pamiętam komentarze, np. 
po spotkaniu reprezentacji Polski z Kazachstanem, 
kiedy nie poszło Wam najlepiej. Internauci pisali, 
że zamiast się stroić, powinieneś więcej trenować. 
Radzisz sobie z taką krytyką?
Uważam, że jeżeli chcesz uprawiać piłkę nożną na 
odpowiednim poziomie, to musisz w pewnym stop-
niu zaakceptować krytykę. To jest normalne, że jak 
wygrywasz, to jesteś uwielbiany, a jak przegrywasz, to 
wszyscy cię potępiają. To jest część piłki nożnej i nie 
ma sensu z tym walczyć, bo i tak nie wygrasz. Jest dla 
mnie jasne, że po przegranym meczu nie publikuję 
zdjęć z Celią na zakupach albo w restauracji, bo nie 
ma sensu dolewać oliwy do ognia. Po porażce trzeba 
jednak dalej być sobą. Jeśli komuś się nie podoba jak 
żyję, to nie musi oglądać moich zdjęć. 

A skąd u Ciebie to zainteresowanie modą? 
Zaczęło się we Francji. Ciężko mi wskazać jeden 
konkretny moment. Pojawiły się większe możliwo-
ści i bardzo mi się to spodobało. 

Masz czasami wyrzuty sumienia, że wydałeś za 
dużo na ubrania? 
Staram się zawsze dwa razy zastanowić przed ku-
pieniem czegoś. Nie wydaję pieniędzy pochopnie. 

Kupujesz też biżuterię Celii albo sobie zegarki?
Od niedawna zarówno ja, jak i Celia jesteśmy zwią-
zani z marką Albert Riele. To zegarki z najwyższej 
półki. Bardzo nam się podobają, rzadko się z nimi 
rozstajemy. Dodatkowo, dzięki współpracy z Apart, 
mamy też dostęp do pięknej biżuterii, więc Celia ma 
w czym wybierać (śmiech).

Czy to prawda, że pierwsza biżuteria, którą kupiłeś 
Celii, to był prezent z okazji ślubu Twojego brata?
Tak się złożyło. To był piękny naszyjnik. 

Czy masz „plan B”, jeśli się okaże, że musisz się 
rozstać z piłką nożną? 
Na pewno trzeba się zastanawiać nad tym, co się 
będzie robiło po zakończeniu kariery sportowej. 
Nie spędza mi to jednak snu z powiek, bo wszystko 
dzieje się bardzo szybko i pewnych rzeczy nie da się 
zaplanować. Mam to w tyle głowy, ale teraz najważ-
niejsza jest piłka nożna. 

Widziałbyś siebie w roli szefa PZPN-u? 
Szczerze mówiąc to nie wiem, czy akurat to stano-
wisko jest dla mnie, ale mógłbym być menadżerem 
sportu. 

Masz 26 lat, a zawsze kiedy z Tobą rozmawiam, to 
mam wrażenie, że jesteś dużo starszy. Wyglądasz 
i zachowujesz się jak dojrzały mężczyzna, który wie 
czego chce i przede wszystkim zna siebie. Co Ciebie 
ukształtowało? 

Od niedawna zarówno ja, jak i Celia jesteśmy związani  
z marką Albert riele. To zegarki z najwyższej półki.  

Bardzo nam się podobają, rzadko się z nimi rozstajemy.
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Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że wyjazd z ro-
dzinnego domu w młodości miał na mnie olbrzymi 
wpływ. Miałem 12 lat, więc dziś sądzę, że wtedy naj-
ważniejsza była nauka, którą odebrałem od moich 
rodziców. To jest kluczowe, żeby funkcjonować w no-
wym otoczeniu i w nowej grupie, przetrwać, kiedy ro-
dziców nie ma obok. Nie mogli mnie pilnować, kon-
trolować, mówić na co dzień, co jest dobre, a co złe. 

A jak wspominasz rodzinny dom? 
Wspaniale! Rodzice zawsze kładli ogromny nacisk 
na rodzinną atmosferę w domu. Dziś jest tak samo. 
Kiedy tylko mam okazję, wracam w rodzinne strony 
z przyjemnością. Codziennie dzwonię też do rodzi-
ców, konsultuję z nimi wiele spraw. 

Z Celią też? 
Jak najbardziej. Jest to osoba, która towarzyszy mi 
w życiu od 5 lat, więc jej zdanie jest równie ważne, 
co rodziców. 

Twoi Rodzice i Celia przypadli sobie do gustu? 
Tak, choć Celia nie mówi po polsku. Bardzo ją polu-
bili. Mam wrażenie, że rodzice Celii też mnie zaak-
ceptowali. Rzadko widujemy się w komplecie, ale na 
pewno jesteśmy szczęśliwi. 

Piłka była zawsze obecna w Twoim rodzinnym 
domu? 
Mój brat grał i doszedł do pewnego poziomu, choć 
nie związał się z piłką zawodowo. To on zaprowadził 
mnie na pierwszy trening. Piłka towarzyszyła mi 
przez całe dzieciństwo. Po szkole zawsze biegłem 
na boisko. 

Chciałbyś mieć syna, który poszedłby w Twoje ślady?
Nie ukrywam, że piłka nożna jest fantastycznym 
sportem, ale jakby nie uprawiał piłki nożnej, to nie 
miałbym z tym żadnego problemu. 

Na koniec chciałem Cię spytać o Twoją współpracę 
z Apart i Albertem Riele. Jak się odnajdujesz w roli 
modela? W obiektywie Marcina Tyszki wyglądacie 
z Celią wspaniale. 
Sesja odbyła się pod Paryżem w pięknym otocze-
niu. Poznaliśmy wtedy z Celią znakomitych ludzi, 
bardzo profesjonalnych i angażujących się w swoją 
pracę. Nie nazwałbym siebie modelem. To była dla 
mnie dobra zabawa i cudowny czas z ukochaną. 

Macie już plany na Święta? 
Na pewno spędzimy je w gronie rodzinnym. Nie 
wiem jeszcze gdzie, ale będzie dużo ludzi, świetna 
atmosfera, trochę pierogów.

Nie robionych przez Celię! 
Dzięki Bogu. 

Masz jakieś marzenia, które się jeszcze nie spełniły?
Wolę mówić o celach, niż o marzeniach. To są cele 
czysto profesjonalne, związane z reprezentacją Pol-
ski i moim klubem Paris Saint-Germain. Cele klubu 
są moimi celami. Awans na Mistrzostwa Świata, wy-
grywanie Ligi Mistrzów, Ligi Francuskiej. 

Trzymam za Ciebie kciuki. 
Dziękuję bardzo! 
Rozmawiał Mateusz Hładki

Zegarek  
Albert Riele 

533GQ21-SS1OI-RO 
Cena od 4 980 zł

  Prezentacja zegarków  
Albert Riele na stronie 190.
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tour  
de PoloGne

z MarKą  
BerGstern

Bergstern, marka stworzona z ambicji i dla ambit- 
nych celów, była partnerem Tour de Pologne. 

Kolarstwo szosowe to trudny sport, wymagający 
doskonałego przygotowania, uporu i determinacji.
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P ierwszy wyścig miał metę na Placu Teatralnym w Warsza-
wie, a zakończył się jazdą indywidualną na czas w Krakowie. 
Na start wyścigu zaproszono 25 ekip, wśród nich wszyst-

kie osiemnaście ekip UCI World Tour 2016 oraz siedem innych 
zaproszonych przez organizatorów. Wielkim zwycięzcą został Tim  
Wellens, belgijski kolarz szosowy, startujący w zawodowej grupie 
kolarskiej Lotto Soudal. 
Ostatni etap – jazdę indywidualną na czas w Krakowie, wygrał Bry-

tyjczyk, Alex Dowsett. Wyścig ma bardzo bogatą historię – 1. edycja 
odbyła się 7 września 1928 roku – z warszawskiego toru na Dyna-
sach wyruszyło 71 kolarzy. Liczącą 1491 kilometrów trasę podzielono 
na osiem etapów. Kolarze odwiedzili między innymi Lublin, Lwów, 
Rzeszów, Kraków, Poznań, Łódź, by na koniec wrócić do stolicy.
Tour de Pologne szybko stał się jednym z najważniejszych wydarzeń 
sportowych międzywojennej Polski.

 więcej informacji na www.apart.pl

Tegoroczny Tour de Pologne, który odbył się  
w lipcu 2016 przy udziale marki Bergstern,  

przyciągnął tłumy fanów kolarstwa i wzbudził  
wiele najlepszych sportowych emocji.

Wydarzenia
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Ford Kite Cup 2016     z aztorinem

Aztorin od lAt uczestniczy  
w rozwoju kultury kitesurfingowej.  

nie inAczej było w tym roku.

A ztorin Kite Challenge, który został ro-
zegrany w Rewie w dniach 22-23 lipca, 
był drugim tegorocznym przystankiem 

liczącym się do ogólnej klasyfikacji Pucharu Pol-
ski w kitesurfingu. Na malowniczo położonym 
cyplu rewskim spotkali się zawodnicy startujący 
w trzech konkurencjach: Freestyle'u, Twin Tip 
Racingu oraz Kiteracingu, a także zawodnicy 

uprawiający Foilboarding. Po raz pierwszy dla fa-
nów kitesurfingu powstała specjalna limitowana 
edycja sportowego zegarka Aztorin, dedykowana 
zawodom Aztorin Kite Challenge. Ten modny 
czasomierz jest także idealny dla miłośników 
innych sportów wodnych, dla wszystkich, którzy 
kochają wolność, freestyle, morze, słońce, wiatr 
i prędkość. 

aztorin Kite      Challenge 2016
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Ford Kite Cup 2016     z aztorinem
Wydarzenia

Zawody kitesurfingowe to sport, ale też świetna 
zabawa w doborowym towarzystwie

Zegarek Aztorin Kite Challenge w rękach 
jednego z uczestników zawodów

Aztorin Classic
A048.G212, zegarek męski, 

koperta stalowa bikolor  
o średnicy 41 mm, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 

wodoszczelność do 50 m.
Cena od 590 zł

aztorin Kite      Challenge 2016
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Gala Ekstraklasy
z marką aztorin

czas w sporcie pełni kluczową rolę, czasem 
od zwycięstwa dzielą sportowców wręcz 
ułamki sekund. Dlatego aż do końca roz-

grywek 2016/2017 ów czas odmierzać będą zegarki 
Aztorin – oficjalna marka zegarków Ekstraklasy. To 
firma, u której podstaw leżą takie wartości, jak spor-
towe emocje, atrakcyjne widowiska i sukces, czyli 
nieodłączne elementy rozgrywek LOTTO Ekstrakla-
sy. Nikogo zresztą nie powinno dziwić zaangażowa-

Nemanja Nikolić, zwycięzca aż dwóch 
kategorii: piłkarz sezonu i napastnik  
sezonu. Jest już najlepszym strzelcem 
sezonu – strzelił dotąd aż 28 goli!

Od lewej: Dariusz Marzec – Prezes Ekstraklasa SA, 
Zbigniew Boniek – Prezes PZPN, Marcin Animucki 
– Wiceprezes Ekstraklasa SA

nie firmy, bo już od wielu sezonów marka Aztorin 
sponsoruje transmisje najważniejszych rozgrywek 
piłkarskich. Na oficjalnej prezentacji kolekcji zegar-
ki zachwyciły nie tylko legendy futbolu (Zbigniewa  

Wydarzenia
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Oficjalny zegarek Ekstraklasy marki  
Aztorin stworzony jest dla entuzjastów fut- 
bolu. Wyposażony jest w funkcje przydatne  
podczas meczu. Kolorystyka i stylistyka  
również nie pozostawiają wątpliwości.

Michał Stawecki – Apart i Małgorzata  
Socha przy oficjalnym zegarku Ekstraklasy,  
który prezentuje się świetnie

Bońka, Jerzego Dudka, Jana Urbana, Andrzeja 
Strejlaua czy Dariusza Dziekanowskiego), ale także 
inne znane postaci rodzimego show biznesu, czyli 
m.in. Małgorzatę Sochę, Paulinę Smaszcz-Kurza-
jewską czy Sebastiana Fabiańskiego.

 więcej informacji na www.apart.pl

Aztorin  
i PGE  
EkstrAliGA
Marka Aztorin już trzeci rok wspiera 

PGE Ekstraligę – najlepszą żużlową 
ligę świata – jako partner technolo-

giczny, odpowiedzialny za prezentację czasów 
w transmisjach telewizyjnych. Żużel to sport 
męski i pełen dynamizmu – cechy te łączą go 
z Aztorinem. W tym roku tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski zdobyła Stal Gorzów, na dru-
gim miejscu uplasowali się zawodnicy z Get 
Well Toruń, brązowe medale powędrowały 
natomiast do drużyny Ekantor.pl Falubaz 
Zielona Góra. 
Zwieńczeniem sezonu 2016 była uroczysta 
gala w „Hilton Warsaw Hotel and Convention 
Centre”, podczas której nagrodę zawodnika  
10-lecia Ekstraligi Żużlowej odebrał legendar-
ny Tomasz Gollob. Laureaci Gali PGE Ekstra-
ligi otrzymali „Szczakiele” (na cześć Jerzego 
Szczakiela, pierwszego polskiego Indywidual-
nego Mistrza Świata).
PGE Ekstraliga szczyci się wspaniałą i prężną 
społecznością kibiców, którzy tysiącami od-
wiedzają stadiony. Z sezonu na sezon obser-
wuje się także coraz większe zainteresowanie 
transmisjami telewizyjnymi – liczba widzów 
zbliża się już do 200 000!

 więcej informacji na www.apart.pl

Aztorin Ekstraklasa 
A066.G319, koperta 45 mm, stal, mecha-

nizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
wskaźnik zużycia baterii, mały sekundnik, 
timer, szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 

wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 990 zł 
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Po raz kolejny Apart miał zaszczyt wykonać  
w swoich pracowniach statuetki dla Kobiet 
Roku Glamour. Plebiscyt przygotowuje co 

roku polska edycja miesięcznika, a jego czytelnicy 
wybierają laureatów w kilku kategoriach. Charaktery-
styczne statuetki, wyróżniające się prostą bryłą i sub-
telnymi detalami, zostały wręczone podczas wieczor-
nej gali, 21 września. W tegorocznej edycji główne 
wyróżnienie Kobiety Roku Glamour 2016 otrzymała 
Joanna Krupa, która podbiła serca głosujących zjawi-
skową urodą, bezpretensjonalną osobowością, ser-

Kobiety Roku Glamour 2016 na scenie, ze sta-
tuetkami od Apart. Towarzyszy im prowadzący 

galę wręczenia nagród – Marcin Prokop oraz 
redaktor naczelna Glamour, Anna Jurgaś

Mateusz Gessler Doda Andrzej Smolik

decznością oraz ogromnym zaangażowaniem w wal - 
kę o prawa zwierząt. W pozostałych kategoriach, sta-
tuetki otrzymali: Red Lipstick Monster (Kobieta Roku 
Online), Paulina Krupińska (Fit, Health & Beauty), 
Jessica Mercedes (Fashion Icon), Ida Nowakowska 
(Talent), Anna i Urszula Bieluń (Kreatywna w Biz-
nesie) oraz Robert Lewandowski – Mężczyzna Roku. 

 więcej informacji na www.apart.pl

kobietA  
roku  
GlAMour  
2016

aM:pM  
na iMprezie 
4fun.tv
4FUN.TV to stacja muzyczna kierowana do osób lu-
biących dobrą zabawę. To najlepsze muzyczne hity, 
klipy wielkich gwiazd, wydarzenia muzyczne i kul-
turalne na całym świecie. Nic dziwnego, że na dachu 
jednego z wieżowców w centrum Warszawy to wła-
śnie 4FUN.TV zorganizowała najgorętszą imprezę 
tej jesieni. Nie mogło zabraknąć prezenterki stacji 
Oli Ciupy, oraz gwiazd związanych ze światem mu-
zyki, w tym Candy Girl, czy Dawida Kwiatkowskiego.
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Macademian 
Girl, Red Lipstick 
Monster, Ada Fijał

Duet projektantów Paprocki&Brzozowski wręcza statuetkę  
Paulinie Krupińskiej, kategoria Fit, Health & Beauty
Poniżej: Jessica Mercedes, Joanna Krupa z Anną Jurgaś (Glamour)

Robert Kupisz Margaret

Rebellook Łukasz Jakóbiak

Nowoczesne i kolorowe 
zegarki  AM:PM  
– idealne dla nietu-
zinkowych, barwnych 
osobowości!

3. uroDziny 
lifetuBe  
z aM:pM
27 września w warszawskiej Villi Foksal zgromadzi-
li się najpopularniejsi polscy youtuberzy i gamerzy, 
żeby wspólnie z agencją LifeTube świętować jej 
3.  urodziny! Gwiazdom i celebrytom ze „szklane-
go ekranu” od dawna po piętach depczą gwiazdy 
Internetu. Bohaterowie kanałów YouTube potrafią 
wygenerować taką ilość odsłon, o jakiej marzą zna-
ni publicyści. Zrzesza ich agencja LifeTube, specja-
lizująca się w influencer marketingu. Hucznej im-
prezie patronowała marka zegarkowa AM:PM. 

Wydarzenia

Tradycyjnie, co roku, 
statuetki wykonuje  
i dostarcza na galę Apart. 
Tak też było w tym roku. 
Statuetek nie sposób 
pomylić z żadnymi 
innymi – wyróżniają się 
charakterystyczną moc- 
ną formą i subtelnymi 
detalami.
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DIAMENTY
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Kolczyki
wzór 103.672,  

brylanty 144 szt. – 0,61 ct, 
złoto pr. 585.

Cena od 6 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.672,  

brylanty 239 szt. – 0,87 ct,  
złoto pr. 585.

Cena od 22 990 zł

Pierścionek
wzór 103.672,  

brylanty 98 szt. – 0,43 ct,  
złoto pr. 585.

Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 103.672,  

brylanty 213 szt. – 0,93 ct, 
złoto pr. 585.

Cena od 15 990 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.672, brylanty
239 szt. – 0,87 ct, złoto pr. 585.
Cena od 22 990 zł

Bransoleta
wzór 103.672, brylanty
213 szt. – 0,93 ct, złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 103.672, brylanty
98 szt. – 0,43 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Kolczyki
wzór 103.672, brylanty
144 szt. – 0,61 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł

Włoskie Wyczucie stylu  
W ekskluzyWnej interpretacji  

ze złota z brylantami.   
rozmach, który zachoWuje 

WytWorność i dystyngoWaną  
poWściągliWość.
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Naszyjnik
wzór 202.103, brylanty
44 szt. – 0,45 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Kolczyki
wzór 202.103, brylanty
34 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 17 990 zł

Naszyjnik
wzór 202.102, brylanty
69 szt. – 0,35 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł

Kolczyki
wzór 202.102, brylanty
176 szt. – 1,11 ct, złoto pr. 750.
Cena od 29 990 zł

Pierścionek
wzór 202.100, brylanty
42 szt. – 0,43 ct, złoto pr. 750.
Cena od 18 990 zł

Pierścionek
wzór 202.101, brylanty
40 szt. – 0,35 ct, złoto pr. 750.
Cena od 14 990 zł
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Kolczyki
wzór 103.672, brylanty
144 szt. – 0,61 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.672, brylanty
239 szt. – 0,87 ct, złoto pr. 585.
Cena od 22 990 zł

Pierścionek
wzór 103.672, brylanty
98 szt. – 0,43 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 103.672, brylanty
213 szt. – 0,93 ct, złoto pr. 585.
Cena od 15 990 zł

Bransoleta
wzór 186.178, diamenty
62 szt. - 0,31 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł
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Bransoleta
wzór 186.177, diamenty
62 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 490 zł

Bransoleta
wzór 186.173, diamenty
48 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 186.175, diamenty
31 szt. – 0,16 ct, złoto pr. 585.
Cena od 4 990 zł

Bransoleta
wzór 186.178, diamenty
62 szt. – 0,31 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł

Bransoleta
wzór 186.180, diamenty
93 szt. – 0,38 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 490 zł

Pierścionek
wzór 186.175, diamenty
31 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 690 zł

Bransoleta
wzór 186.174, diamenty
77 szt. – 0,38 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 490 zł
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Naszyjnik
wzór 109.707, diamenty 
70 szt. – 0,22 ct, złoto pr. 585.
Cena od 10 990 zł

Naszyjnik
wzór 109.707, diamenty
70 szt. – 0,22 ct, złoto pr. 585.
Cena od 10 990 zł

Pierścionek
wzór 105.425, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 109.820, brylanty
39 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 109.381, diamenty
20 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 890 zł

Pierścionek
wzór 160.191, diamenty
25 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 160.320, diamenty
22 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 103.670, brylanty
67 szt. – 0,86 ct, złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 103.421, brylanty
7 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Kolczyki
wzór 103.421, brylanty
14 szt. – 0,41 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Bransoleta
wzór 103.670, brylanty
67 szt. – 0,86 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.
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Kolczyki
wzór 103.421, brylanty
14 szt. – 0,41 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Naszyjnik
wzór 103.670, brylanty
67 szt. – 0,86 ct, złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Pierścionek
wzór 103.421, brylanty
7 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 690 zł

Bransoleta
wzór 103.670, brylanty
67 szt. – 0,86 ct, złoto pr. 585.
Cena od 9 990 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 103.302, diamenty  
(princessa, markizy, brylanty)
53 szt. – 1,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 13 990 zł

Pierścionek
wzór 103.432,  
diamenty (princessy)  
15 szt. – 0,56 ct,  
złoto pr. 585.
Cena od 6 090 zł

Pierścionek
wzór 103.458, diamenty  
(princessy, bagiety, brylanty)
65 szt. – 0,73 ct, złoto pr. 585.
Cena od 7 990 zł

Pierścionek
wzór 103.456, brylanty
94 szt. – 1,11 ct, złoto pr. 585.
Cena od 10 990 zł

Pierścionek
wzór 103.319, diamenty  
(princessy, bagiety)  
25 szt. - 0,55 ct, złoto pr. 585.
Cena od 6 490 zł

Bransoleta
wzór 103.451, brylanty
85 szt. – 2,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 17 990 zł

Pierścionek
wzór 151.239, brylanty
31 szt. – 0,90 ct, złoto pr. 585.
Cena od 19 990 zł
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Kolczyki
wzór 109.728,  

diamenty 6 szt.  
– 0,02 ct, złoto pr. 375.

Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór 109.449,  

brylanty 33 szt.  
– 0,15 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 659 zł

Pierścionek
wzór 103.479,  

brylanty 10 szt.  
– 0,06 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór 160.158,  

diamenty 40 szt.  
– 0,15 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 109.728,  

diamenty 3 szt.  
– 0,009 ct, złoto pr. 375.

Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór 105.425,  

diamenty 36 szt.  
– 0,10 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 160.320,  

diamenty 22 szt.  
– 0,05 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 109.820,  

brylanty 39 szt.  
– 0,33 ct, złoto pr. 585.

Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 160.158,  

diamenty 40 szt.  
– 0,15 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 690 zł
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Diamenty

Pierścionek
wzór 160.364, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 569 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Kolczyki
wzór 160.219, diamenty
38 szt. – 0,09 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Zawieszka
wzór 160.219, diamenty
19 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 160.191, diamenty
25 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 105.425, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 109.449, brylanty
33 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 659 zł
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Zawieszka
wzór 109.200, diamenty
17 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Kolczyki
wzór 109.200, diamenty
26 szt. – 0,20 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 109.345, diamenty
9 szt. – 0,07 ct, złoto pr. 375.
Cena od 919 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 109.820, brylanty
39 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 109.200, diamenty
17 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 105.498, diamenty
14 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 659 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.
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Diamenty

Pierścionek
wzór 103.560, brylant
– 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 539 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,01 ct.
Cena od 449 zł

Obie wersje dostępne  
również w białym złocie.

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Wzór dostępny również 
w wersji brylant – 0,12 ct.
Cena od 1 890 zł

Obie wersje dostępne  
również w białym złocie.

Do kompletu kolczyki  
i zawieszka.

Pierścionek
wzór 100.309, brylant
– 0,40 ct, złoto pr. 585.
Cena od 7 690 zł

Wzór dostępny również 
w innych karatowościach.

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,18 ct.
Cena od 2 790 zł

Obie wersje dostępne  
również w białym złocie.

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 799 zł

Wzór dostępny również  
w wersji brylant – 0,05 ct.
Cena od 1 090 zł

Obie wersje dostępne również
w żółto-białym złocie.

Pierścionek
wzór 201.107, brylant
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 101.232, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 399 zł
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nieWielki detal,  
który zmienia tak Wiele. 

dyskretna obręcz 
z fasetoWanego, białego 

złota spraWia, 
że otoczony nią diament 

Wydaje się optycznie 
Większy.

Kolczyki
wzór 109.640, brylanty
2 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

Wzór dostępny w wersji
brylanty 2 szt. – 0,10 ct.
Cena od 1 090 zł

Naszyjnik
wzór 109.640, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 190 zł

Do kompletu kolczyki.

Naszyjnik
wzór 109.640, brylant
– 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 749 zł

Wzór dostępny w wersji
brylant – 0,10 ct.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 109.568, brylanty
2 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 739 zł

Pierścionek
wzór 201.102, brylant
– 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór 109.823, brylant
– 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 290 zł

Pierścionek
wzór 109.823, brylant
– 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 999 zł
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Bransoleta
wzór 109.728, diamenty
3 szt. – 0,009 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór 109.728, diamenty
6 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór 109.728, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór 109.730, brylant
– 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór 109.776, diamenty
5 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór 109.728, diamenty

6 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór 109.728, diamenty

4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór 109.776, diamenty

5 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór 109.449, brylanty

33 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 659 zł

Pierścionek
wzór 103.479, brylanty

10 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty

40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór 109.728, diamenty

3 szt. – 0,009 ct, złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty

40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł
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Kolczyki
wzór 109.833, diamenty
12 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Naszyjnik
wzór 103.664, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Naszyjnik
wzór 109.732, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór 109.750, diamenty
11 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 105.425, diamenty
36 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 109.820, brylanty
39 szt. – 0,33 ct, złoto pr. 585.
Cena od 3 990 zł

Bransoleta
wzór 109.805/B,  
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 375, sznurek.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór 160.320, diamenty
22 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Pierścionek
wzór 160.191, diamenty
25 szt. – 0,08 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 109.661, diament
– 0,005 ct, złoto pr. 375.
Cena od 549 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 109.661, diamenty
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Bransoleta
wzór 109.805/B, diament
– 0,004 ct, złoto pr. 375, sznurek.
Cena od 299 zł

Naszyjnik
wzór 109.732, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór 109.750, diamenty
11 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł
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Naszyjnik
wzór 103.664, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 699 zł

Naszyjnik
wzór 109.734, brylant
– 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Kolczyki
wzór 109.833, diamenty
12 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Bransoleta
wzór 103.664, diamenty
19 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 679 zł

harmonia  
i łagodność 

kolistych detali 
WproWadza  

do biżuteryjnego 
śWiata kojący 

spokój, subtelnie  
podkreślony 

szlachetnością 
kruszcóW  

i diamentóW.
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Diamenty

Zawieszka
wzór 189.126, diamenty
12 szt. – 0,08 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 919 zł

Kolczyki
wzór 189.126, diamenty
24 szt. – 0,10 ct, tanzanity,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł

Pierścionek
wzór 103.393, brylanty
6 szt. – 0,09 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 2 190 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 103.658, brylanty
6 szt. – 0,03 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 189.126, diamenty
12 szt. – 0,05 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 1 069 zł

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

Pierścionek
wzór 109.795, diamenty
16 szt. – 0,08 ct, tanzanit,
złoto pr. 585.
Cena od 1 590 zł
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Zawieszka
wzór 109.635, diamenty
7 szt. – 0,03 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 769 zł Zawieszka

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

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Pierścionek
wzór 109.338, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, szafir,
złoto pr. 375.
Cena od 979 zł

Pierścionek
wzór 109.420, diamenty
10 szt. – 0,04 ct, szafir,
złoto pr. 585.
Cena od 1 449 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.

Kolczyki
wzór 109.635, diamenty
10 szt. – 0,03 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 939 zł Kolczyki

wzór 109.420, diamenty
16 szt. – 0,06 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 190 zł

Wzór dostępny również  
w białym złocie.
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Kolczyki
wzór 109.546, brylanty

16 szt. – 0,05 ct, szafiry,
złoto pr. 585.

Cena od 1 949 zł

Zawieszka
wzór 109.546, brylanty

14 szt. – 0,05 ct, szafiry,
złoto pr. 585.

Cena od 1 490 zł

Pierścionek
wzór 109.546, brylanty

16 szt. – 0,10 ct, szafiry,
złoto pr. 585.

Cena od 2 390 zł

Bransoleta
wzór 109.546, brylanty

36 szt. – 0,25 ct, szafiry,
złoto pr. 585.

Cena od 8 490 zł
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Pierścionek
wzór 109.546, brylanty
16 szt. – 0,10 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 2 390 zł

Zawieszka
wzór 109.546, brylanty
14 szt. – 0,05 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 490 zł

Bransoleta
wzór 109.546, brylanty
36 szt. – 0,25 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 8 490 zł

Kolczyki
wzór 109.546, brylanty
16 szt. – 0,05 ct, szafiry,
złoto pr. 585.
Cena od 1 949 zł
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Diamenty

Naszyjnik
wzór 180.103, brylanty
39 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 24 990 zł
Cena promocyjna 19 992 zł

Pierścionek
wzór 180.103, brylanty
18 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 750.
Cena od 8 990 zł
Cena promocyjna 7 192 zł

Kolczyki
wzór 180.103, brylanty
36 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 15 990 zł
Cena promocyjna 12 792 zł

Bransoleta
wzór 180.103, brylanty
39 szt. – 0,30 ct, złoto pr. 750.
Cena od 19 990 zł
Cena promocyjna 15 992 zł

WytWorna miękkość 
najWyższej jakości 

kruszcóW, brylantoWy 
blask i Wszystko to,  

co najlepsze We Włoskim  
designie. teraz  

W WyjątkoWych, 
śWiątecznych cenach.
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Bransoleta
wzór 180.115, brylanty
28 szt. – 0,34 ct, złoto pr. 750.
Cena od 49 990 zł
Cena promocyjna 39 992 zł

Naszyjnik
wzór 180.113, brylanty
19 szt. – 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 29 990 zł
Cena promocyjna 23 992 zł

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

Bransoleta
wzór 180.114, brylanty
19 szt. – 0,22 ct, złoto pr. 750.
Cena od 34 990 zł
Cena promocyjna 27 992 zł

Wzór dostępny również  
w żółto-białym złocie.

śWiąteczna  
promocja 
20%

śWiąteczna  
promocja 
20%



ZŁOTO



Pierścionek
wzórAP127-6159,

złoto pr. 585.
Cena od 1 899 zł

Pierścionek
wzór AP127-0286,  

złoto pr. 585. 
Cena od 1 739 zł

Bransoleta
wzór AP126-8946,  

złoto pr. 333. 
Cena od 2 579 zł

Zegarek męski 
Albert Riele 

 224GA04-SP33R-LN
Cena od 4 490 zł
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Pierścionek
wzór AP127-6159,
złoto pr. 585.
Cena od 1 899 zł

Bransoleta
wzór AP127-1581,  
złoto pr. 333. 
Cena od 3 899 zł

Wzór dostępny również  
w złocie pr. 585.

Pierścionek
wzór AP127-0410,  
złoto pr. 333. 
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór AP127-6084,
złoto pr. 585.
Cena od 3 799 zł

Kolczyki
wzór AP126-8991,  
złoto pr. 333. 
Cena od 379 zł

Naszyjnik
wzór AP127-6082,
złoto pr. 585.
Cena od 3 999 zł

Naszyjnik
wzór AP127-0599,
złoto pr. 333. 
Cena od 399 zł

Złoto
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Zawieszka
wzór AP127-0139,  
złoto pr. 585. 
Cena od 939 zł

Pierścionek
wzór AP127-0140,  
złoto pr. 585. 
Cena od 1 379 zł

Kolczyki
wzór AP126-6871,  
złoto pr. 333. 
Cena od 1 029 zł

Pierścionek
wzór AP127-0127,
złoto pr. 585.
Cena od 1 059 zł

Bransoleta
wzór AP127-6101,
złoto pr. 585.
Cena od 2 299 zł

Kolczyki
wzór AP126-9700,  
złoto pr. 585. 
Cena od 1 039 zł
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Kolczyki
wzór AP127-0216, 
złoto pr. 585. 
Cena od 2 499 zł

Bransoleta
wzór AP127-0184, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 6 099 zł

Pierścionek
wzór AP127-0286, 
złoto pr. 585. 
Cena od 1 739 zł

Bransoleta
wzór AP127-0194, 
złoto pr. 585. 
Cena od 4 379 złKolczyki

wzór AP127-0216,  
złoto pr. 585. 

Cena od 2 499 zł

Naszyjnik
wzór AP127-0138, 

cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 11 499 zł

Pierścionek
wzór AP127-5769,

złoto pr. 333.
Cena od 309 zł

Pierścionek
wzór AP127-0286,  

złoto pr. 585. 
Cena od 1 739 zł

Bransoleta
wzór AP127-0194, 

złoto pr. 585. 
Cena od 4 379 zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP127-1574, 
złoto pr. 585. 
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór K-548.01,  
złoto pr. 333. 
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3893, 
złoto pr. 585. 
Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3962, 
złoto pr. 585. 
Cena od 449 zł Zawieszka

wzór Z-565.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP127-0302, 
złoto pr. 375. 
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP126-7223, 
złoto pr. 333. 
Cena od 239 zł
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Kolczyki
wzór AP127-5004,
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AP127-5044, 
złoto pr. 375. 
Cena od 289 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5033, 
złoto pr. 375. 
Cena od 379 zł

Kolczyki
wzór AP127-5029, 
złoto pr. 375. 
Cena od 289 zł

Kolczyki
wzór AP127-5027, 
złoto pr. 375. 
Cena od 289 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3622, 
złoto pr. 333. 
Cena od 449 zł

NOwa kOlekcja 
Origami. Z fiNeZją 

prZekŁada kuNsZT 
TradycyjNej 

japOńskiej sZTuki  
Na jęZyk biżuTerii.
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP127-3735, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 979 złNaszyjnik

wzór AP126-9406,
złoto pr. 333. 
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór AP127-0209, 
złoto pr. 375. 
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP127-4845, 
złoto pr. 585. 
Cena od 349 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-9782, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 449 zł

Bransoleta, 
wzór AP126-9748, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP126-7243, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 329 zł

Zawieszka
wzór Z-427.01, 
cyrkonia, złoto pr. 333. 
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP126-7209, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 189 zł



Kolczyki
wzór AP126-5522,

złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP126-4845,  

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 459 zł

Pierścionek
wzór 160.191,  

diamenty 25 szt.  
– 0,08 ct, złoto pr. 375.

Cena od 699 zł

Pierścionek
wzór 109.820,  

brylanty 39 szt.  
– 0,33 ct, złoto pr. 585.

Cena od 3 990 zł

Pierścionek
wzór 160.158,  

diamenty 40 szt.  
– 0,15 ct, złoto pr. 585.

Cena od 1 690 zł

Bransoleta
wzór AP126-4875,  

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 299 zł

Zegarek 
damski  

Bergstern 
B036L181

Cena od 1 260 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-4845, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 459 zł

Bransoleta
wzór AP126-4875, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 299 zł

Pierścionek, 
wzór AP126-5750, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 299 zł

Kolczyki
wzór AP126-5891, 
złoto pr. 333. 
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór AP126-5887, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 659 zł

Bransoleta
wzór AP127-6231,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 1 199 zł
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Złoto

Kolczyki
wzór K-518.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór AP126-7198,
złoto pr. 333. 
Cena od 869 zł

Bransoleta
wzór AP127-2007, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 259 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3554, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór AP127-3950, 
złoto pr. 333. 
Cena od 449 zł

Pierścionek
wzór P-987.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 269 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-7997, 
cyrkonia, złoto pr. 333. 
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP126-7998, 
cyrkonia, złoto pr. 333. 
Cena od 439 zł

Pierścionek
wzór P-993.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5050, 
złoto pr. 375. 
Cena od 659 zł

Pierścionek
wzór AP127-5053, 
złoto pr. 375. 
Cena od 829 zł

Pierścionek
wzór AP127-6295,
złoto pr. 333.
Cena od 309 zł

Wzór dostępny  
również w pr. 585.

Pierścionek
wzór AP127-5783, 
złoto pr. 333. 
Cena od 629 zł



Kolczyki
wzór K-496.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 329 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6711, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 569 zł

Pierścionek
wzór AP126-5647, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 389 zł

Pierścionek
wzór P-992.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór P-961.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 749 zł

Bransoleta
wzór AP126-6728, 

cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 359 zł



89wygodne i bezpieczne zakupy online www.apart.pl

Naszyjnik
wzór AP126-6711, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 569 zł

Kolczyki
wzór K-496.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 329 zł

Bransoleta
wzór AP126-6728, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 359 zł

Nausznica prawa
wzór K-495.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 159 zł Nausznica lewa

wzór K-495.02,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 159 zł

Pierścionek
wzór P-961.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór AP126-5647, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór K-538.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 219 zł
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Kolczyki
wzór K-536.01,
złoto pr. 333. 
Cena od 639 zł

Kolczyki
wzór K-544.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór Z-568.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 239 zł

Pierścionek
wzór 160.158, diamenty
40 szt. – 0,15 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 690 zł

Pierścionek
wzór 109.461, brylant
– 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Pierścionek
wzór 103.479, brylanty
10 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 649 zł

Zegarek męski
Bergstern
B028G144
Cena od 1 740 zł

Zawieszka
wzór Z-559.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 369 zł

Zawieszka
wzór Z-566.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 239 zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP126-9779, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór AP126-6557, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Zawieszka
wzór AP126-6456, 
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 259 zł

Bransoleta
wzór AP126-9780, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 499 zł

Pierścionek
wzór AP127-0505, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 589 zł

Kolczyki
wzór AP126-8042, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 569 zł
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Pierścionek
wzór P-857.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333. 
Cena od 369 zł

Bransoleta
wzór AP127-4817, 
cyrkonie, złoto pr. 585. 
Cena od 579 zł

Kolczyki
wzór AP127-4011, 
cyrkonie, złoto pr.585. 
Cena od 619 zł

Kolczyki
wzór AP126-7171, 
złoto pr. 333. 
Cena od 319 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5423, 
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 1 169 zł
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Złoto

Naszyjnik
wzór AP127-0193, 
złoto pr. 375. 
Cena od 639 zł

Bransoleta
wzór AP127-0191, 
złoto pr. 375. 
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP127-0201, 
złoto pr. 375. 
Cena od 289 zł
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Zawieszka
wzór Z-554 M.01, 
złoto pr. 333. 
Cena od 89 zł

Pierścionek
wzór AP126-8432, 
złoto pr. 333. 
Cena od 399 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3664, 
złoto pr. 333. 
Cena od 529 zł

Bransoleta
wzór AP126-6770, 
złoto pr. 333. 
Cena od 289 zł Kolczyki

wzór AP127-1570, 
złoto pr. 333. 
Cena od 229 zł

peŁNa gama  
ZŁOTych mONO - 

gramów pOZwOli 
wyraZić w dys - 
kreTNej fOrmie  
TO, cO bliskie  

sercu. 
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s r e b r o
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Kolczyki
wzór AP126-6421, 

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3534,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP121-5219,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP126-8051,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 349 zł

Pierścionek
wzór AP126-8731,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 169 zł

Spinki do  
mankietów

wzór AZ125-0933,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Zegarek Męski
Albert Riele

206GQ02-SS22I-LB
Cena od 1 790 zł

Zegarek  
dziecięcy

am:pm 
SP156-K359

Cena od 130 zł

Zegarek  
dziecięcy

am:pm 
DP154-K340 

Cena od 130 zł



Kolczyki
wzór AP126-6421, 

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3534,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AP121-5219,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP126-8051,

cyrkonie, srebro 
rodowane.

Cena od 349 zł
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Naszyjnik
wzór AP124-6254,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 2 999 zł

Bransoleta
wzór AP124-4419,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 399 zł

Kolczyki
wzór AP126-6421,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 449 zł
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Kolczyki
wzór AP126-3921,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Naszyjnik
wzór AP126-4211,
srebro rodowane,  
srebro pozłacane.
Cena od 399 zł

Pierścionek
wzór AP122-6179,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP01-2819,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP126-4137,
srebro rodowane.
Cena od 699 zł

Bransoleta
wzór AP126-4114,
srebro rodowane.
Cena od 599 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-4094,
srebro rodowane.
Cena od 1 399 zł

Pierścionek
wzór AP124-8205,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AP126-3921,
srebro rodowane.
Cena od 159 zł



Zegarek  
dziecięcy
am:pm
DP140-K273
Cena od 130 zł

Zegarek  
dziecięcy
am:pm
DP154-K342
Cena od 130 zł

Zegarek  
dziecięcy
am:pm
SP156-K359
Cena od 130 zł
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Kolczyki
wzór AP125-9480,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Pierścionek
wzór AP126-8051,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

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

Kolczyki
wzór AP125-9480,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł

Naszyjnik
wzór AP120-7836,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Pierścionek  
podwójny

wzór AP124-8213,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 349 zł

Bransoleta
wzór AP35-3434,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór AP121-7996,

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 159 zł 

Bransoleta
wzór AP121-4007,

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór AP126-8731,

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP01-2819,

cyrkonie, srebro rodowane. 
Cena od 219 zł

Zawieszka
wzór AP126-0280,

emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł



Kolczyki
wzór AP126-8032,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 389 zł

Naszyjnik
wzór AP07-3460, cyrkonie,  
srebro rodowane (42 cm, 45 cm).
Cena od 1 199 zł

Pierścionek
wzór AP126-8043,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AP125-8791
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 274 zł

Bransoleta
wzór AP125-8845,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł
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Naszyjnik
wzór AP07-3460,
cyrkonie, srebro rodowane
(42 cm, 45 cm).
Cena od 1 199 zł

Kolczyki
wzór AP126-8032,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 389 zł

Pierścionek
wzór AP126-8043,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Zegarek damski
Albert Riele
126LQ17-SS11I-TB
Cena od 1 890 zł

Zegarek męski
Albert Riele
224GA04-SP33R-LN
Cena od 4 490 zł
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Srebro

Zawieszka
wzór AP125-8819,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP125-4401,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Kolczyki
wzór AP126-8552,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP124-8128,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór AP125-8824,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 299 zł

Broszka
wzór AP05-369,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 154 zł

Kolczyki
wzór AP126-6981,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 399 zł
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Kolczyki
wzór AP125-9516,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Zawieszka
wzór AP125-9515,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 259 zł

Pierścionek
wzór AP123-0617,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AP121-3593,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 199 zł

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

Bransoleta
wzór AP121-1157,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 419 zł
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Srebro

Zawieszka
wzór AP125-8827,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AP125-8823,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP126-4158,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP125-9555,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP126-4338,
cyrkonia, srebro  
rodowane.
Cena od 119 zł
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Zawieszka
wzór AP126-0328,
szkło, srebro  
rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP125-8799,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP125-8794,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 239 zł

Kolczyki
wzór AP125-5752,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP126-0325,
szkło, srebro  
rodowane.
Cena od 149 zł

Broszka
wzór AP126-6993
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 299 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP127-2138,
cyrkonie, srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP127-1332,
cyrkonie, srebro pozłacane.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP127-2139,
cyrkonie, srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 339 zł

Naszyjnik
wzór AP125-4421,  
rubiny, cyrkonie, srebro  
rodowane, srebro pozłacane.
Cena od 1 569 zł

Bransoleta
wzór AP126-3119,  
rubiny, cyrkonie, srebro  
rodowane, srebro pozłacane.
Cena od 1 499 zł

Kolczyki 
wzór AP127-1334,
cyrkonie, srebro rodowane, 
srebro pozłacane.
Cena od 219 zł
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Zawieszka
wzór AP126-2854,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 124 zł

Zawieszka
wzór AP126-2857,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 134 zł

Kolczyki
wzór AP126-9785,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór AP126-2883,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 209 zł

Kolczyki
wzór AP126-2853,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP126-9786,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 189 zł
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Kolczyki
wzór AP125-9529,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 919 zł

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

Kolczyki
wzór AP125-9529,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 919 zł

Naszyjnik
wzór AP122-6128,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 1 299 zł

Bransoleta
wzór AP35-3434,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP122-0845,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Bransoleta
wzór AP121-3588,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 469 zł

Pierścionek
wzór AP124-3179,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP124-7108,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 519 zł

Zegarek męski
Albert Riele

224GA04-SP33R-LN
Cena od 4 490 zł
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Kolczyki
wzór AP127-2663,
kryształy, mosiądz  
srebrzony.
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP127-2662,
kryształ, sznurek,  
mosiądz srebrzony.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP127-2664,
kryształ, sznurek,  
mosiądz srebrzony.
Cena od 209 zł

Srebro
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Kolczyki
wzór AP127-2663,
kryształy, mosiądz 

srebrzony.
Cena od 219 zł

Naszyjnik
wzór AP127-2662,
kryształ, sznurek,  

mosiądz srebrzony.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP127-2664,
kryształ, sznurek,  

mosiądz srebrzony.
Cena od 209 zł

Zegarek  
dziecięcy am:pm

SP173-U430
Cena od 170 zł



Kolczyki
wzór AP126-3137,
cyrkonie, szkło, 
srebro rodowane.
Cena od 499 zł

Zawieszka
wzór AP126-3135,
cyrkonie, szkło, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP01-2819,
cyrkonie, srebro 
rodowane.
Cena od 219 zł

Spinki do 
mankietów
wzór AZ124-2502,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Zegarek męski
Bergstern
B028G144
Cena od 1 740 zł
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Zawieszka
wzór AP127-5070,
cyrkonie, szkło,  
srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP123-9312,
cyrkonie, szkło,  
srebro rodowane.
Cena od 359 zł

Zawieszka
wzór AP127-2678,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 339 zł 

Kolczyki
wzór AP127-2679,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 449 zł

Broszka
wzór AP126-7125,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 299 zł

Pierścionek
wzór AP126-8576,
cyrkonie, srebro  
rodowane.
Cena od 329 zł
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Srebro

Naszyjnik
wzór AP126-6030,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Broszka
wzór AP126-6027,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Naszyjnik
wzór AP125-9982,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP126-5395,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AP126-2383,
perły hodowane,  
srebro rodowane.
Cena od 379 zł

Broszka
wzór AP126-6025,
perły hodowane, srebro 
rodowane.
Cena od 289 zł

Broszka
wzór AP126-6037,
perła hodowana, srebro 
rodowane.
Cena od 119 zł

Broszka
wzór AP126-6024,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 249 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-6995,
perły hodowane, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 339 zł

Zawieszka
wzór AP125-7883,
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Kolczyki
wzór AP125-7882,
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP127-0295,
perły hodowane, rzemień, 
srebro rodowane.
Cena od 259 zł



Bransoleta
wzór AZ125-8853,

skóra, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Modelka ma  
na sobie biżuterię 

z kolekcji Beads 
Collection
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Zawieszka Beads
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
 
Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 246 zł

KoleKcja,  
Która stawia na 

Kreatywność  
i indywidualizm. 

z leKKością ożywi 
Krajobraz zimowych 

dni, wprowadzając 
energetyczną 
paletę barw.
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Zawieszka Beads
srebro rodowane.
Cena od 69 zł
 
Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 514 zł

Zawieszka Beads
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 59 zł
 
Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 735 zł

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

Zawieszka Beads
wzór AP04-5947,
kryształy, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Naszyjnik Beads  
z zawieszkami 
Cena od 486 zł

Beads Collection

Zawieszka  
Beads

wzór AP04-6063,
szkło murano,  

srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP124-4549,
szkło murano,  

srebro rodowane
Cena od 74 zł

Zawieszka  
Beads

wzór AP126-9966,
srebro rodowane.

Cena od 89 zł
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Zawieszka Beads
szkło murano, srebro rodowane.
Cena od 54 zł*
 
Bransoleta Beads
wzór AP06-0301,
srebro rodowane.
Cena od 199 zł

Bransoleta Beads  
z prezentowanymi  
zawieszkami
Cena od 1 504 zł
Cena promocyjna od 1 454 zł

Kolczyki Beads
wzór AP03-1141,
srebro rodowane.
Cena od 124 zł

Zawieszka Beads
wzór AP04-5937,
kryształy,  
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Kolczyki Beads  
z zawieszkami
Cena od 282 zł

* Cena uwzględnia aktualną promocję.
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1. Bransoleta wzór AP06-248, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 2. Zawieszka Charms wzór AP123-3573, srebro rodowane.  
Cena od 59 zł Cena promocyjna od 34 zł, 3. Zawieszka Charms wzór AP125-0851, emalia, srebro rodowane. Cena od 99 zł Cena promocyjna od 74 zł,  
4. Zawieszka Charms wzór AP68-524, emalia, srebro rodowane. Cena od 79 zł Cena promocyjna od 54 zł, 5. Zawieszka Charms wzór AP68-425, 

emalia, srebro rodowane. Cena od 99 zł Cena promocyjna od 74 zł, 6. Zawieszka Charms wzór AP68-121, cyrkonie, srebro rodowane.  
Cena od 89 zł Cena promocyjna od 64 zł, 7. Zawieszka Charms wzór AP68-116, emalia, srebro rodowane. Cena od 99 zł Cena promocyjna od 74 zł,
8. Bransoleta wzór AP06-248, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 9. Zawieszka Charms wzór AP48-1062, emalia, srebro rodowane. Cena od 89 zł  

Cena promocyjna od 64 zł, 10. Zawieszka Charms wzór AP123-7517, srebro rodowane. Cena od 89 zł Cena promocyjna od 64 zł,  

1
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11. Zawieszka Charms wzór AP48-1075, emalia, srebro rodowane. Cena od 84 zł Cena promocyjna od 59 zł, 12. Zawieszka Charms  
wzór AP125-1278, srebro rodowane. Cena od 84 zł Cena promocyjna od 59 zł, 13. Zawieszka Charms wzór AP68-058, emalia, srebro rodowane. 

Cena od 94 zł Cena promocyjna od 69 zł, 14. Zawieszka Charms wzór AP68-031, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 84 zł Cena promocyjna od 59 zł,  
15. Zawieszka Charms wzór Z-557.01, złoto pr. 333. Cena od 199 zł, 16. Zawieszka Charms wzór Z-544.01, złoto pr. 333. Cena od 239 zł, 

wzór dostępny również w pr. 585, 17. Zawieszka Charms wzór Z-554 M.02, złoto pr. 333. Cena od 199 zł, 18. Zawieszka Charms  
wzór Z-567.02, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 319 zł, 19. Zawieszka Charms wzór Z-549.03, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 209 zł,  

20. Zawieszka Charms wzór Z-429.01, cyrkonia, złoto pr 585. Cena od 379 zł, 21. Zawieszka Charms wzór Z-528.02, cyrkonia, złoto pr. 333.  
Cena od 189 zł, 22. Zawieszka Charms wzór Z-386.02, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 309 zł

czarujące detale, Które  
z przymrużeniem oKa Komen

tują otaczającą rzeczywi
stość. z wdzięKiem przełamują 

powagę codzienności  
i wnoszą do niej dziecięcą  

spontaniczność.

8



Kolczyki
wzór AP126-2825,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP126-8038,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP126-1859,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta  
na palec
wzór AP126-5722,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór AP124-8241,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł



INDALI  
& ORIGAMI

Katarzyna soKołowsKa.  
Kobieta wyjątKowa, intrygująca  

i dynamiczna, a jednocześnie  
niezwyKle stylowa i deliKatna. 

taKa jaK biżuteria, Która jej  
towarzyszy.
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Wybór gwiazdy

Kolczyki
wzór K-505.01,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 399 zł

Bransoleta  
na palec
wzór AP126-0342,
złoto pr. 333.
Cena od 699 zł

Nausznica  
lewa
wzór AP127-5776,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 279 zł

Nausznica  
prawa
wzór AP127-5780,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3752,
złoto pr. 333.
Cena od 699 zł

Kolczyki
wzór K-509.01,
złoto pr. 333.
Cena od 239 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5079,
cyrkonia, złoto pr. 333.
Cena od 629 zł



Kolczyki
wzór AP126-2825,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AP126-8038,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP126-1859,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta  
na palec

wzór AP126-5722,
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 329 zł

Pierścionek
wzór AP124-8241,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł
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Wybór gwiazdy

Naszyjnik
wzór 109.744, diamenty
4 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585.
Cena od 899 zł

Naszyjnik
wzór 109.745, diamenty
11 szt. – 0,03 ct, złoto pr. 375.
Cena od 749 zł

Kolczyki
wzór 109.744, diamenty
8 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 585.
Cena od 599 zł

Pierścionek
wzór 109.745, brylanty
9 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 190 zł

Pierścionek
wzór 109.744, diamenty
4 szt. – 0,04 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 090 zł

Naszyjnik
wzór 109.778, brylanty
6 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 999 zł

Kolczyki
wzór 109.745, diamenty
18 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 375.
Cena od 599 zł
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Pierścionek
wzór 194.125, diamenty
31 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 549 zł

Pierścionek
wzór 103.637, diamenty
36 szt. – 0,14 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Bransoleta
wzór 186.148, brylanty
70 szt. – 1,04 ct, złoto pr. 750.
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 194.124, diamenty
41 szt. – 0,13 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 990 zł

Bransoleta
wzór 186.150, brylanty
83 szt. – 1,02 ct, złoto pr. 750.
Cena od 15 990 zł

Pierścionek
wzór 157.105, diamenty
27 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł

Pierścionek
wzór 157.105, diamenty
27 szt. – 0,05 ct, złoto pr. 585.
Cena od 1 390 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-5727,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Kolczyki
wzór AP126-5724,
srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór AP126-6067,
srebro rodowane.
Cena od 104 zł

Kolczyki
wzór AP126-5606,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Naszyjnik
wzór AP126-5625,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AP124-8205,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AP124-8241,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 229 zł

Pierścionek  
podwójny

wzór AP124-7630
cyrkonie, srebro rodowane.

Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AP126-7022,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 159 zł
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Naszyjnik
wzór AP126-5625,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP126-2808,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP126-7068,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP126-7073,
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP126-7072,
srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP126-7066,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Naszyjnik
wzór AP126-7069,
srebro rodowane.
Cena od 109 zł
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Wybór gwiazdy

Naszyjnik
wzór AP127-5372,
złoto pr. 333.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3620,
złoto pr. 333.
Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3621,
złoto pr. 333.
Cena od 449 zł

Kolczyki
wzór AP127-5002,
złoto pr. 375.
Cena od 269 zł

Kolczyki
wzór AP127-3894
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Kolczyki
wzór AP127-3974,
złoto pr. 333.
Cena od 439 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3721,
złoto pr. 333.
Cena od 549 zł
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Kolczyki
wzór AP127-3950,

złoto pr. 333.
Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3620,

złoto pr. 333.
Cena od 449 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3621,

złoto pr. 333.
Cena od 449 zł

Pierścionek
wzór P-961.01,

cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 749 zł

Pierścionek
wzór AP127-5050,

złoto pr. 375.
Cena od 659 zł

Pierścionek
wzór AP127-5053,

złoto pr. 375.
Cena od 829 zł

Bransoleta
wzór AP126-7198,

złoto pr. 333.
Cena od 869 zł



136 Apart  Zima  2016 | 2017



137wygodne i bezpieczne zakupy online www.apart.pl

Kolczyki
wzór AP125-8992,
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP125-9100,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 169 zł

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

Pierścionek
wzór AP126-5382,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AP125-9551,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 179 zł

Pierścionek
wzór AP125-9565,
srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór AP126-3123,

srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP125-5728,

srebro rodowane.
Cena od 244 zł

Naszyjnik
wzór AP125-8884,

srebro rodowane.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AP126-8563,

cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 529 zł

Pierścionek
wzór AP126-5382,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AP126-2097,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-5030, 

złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP127-5042, 

złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054, 

złoto pr. 375.
Cena od 359 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-5030, 

złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP127-5042, 

złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054, 

złoto pr. 375.
Cena od 359 zł



Kolczyki
wzór AP127-5000, 

złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5030, 

złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP127-5042, 

złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054, 

złoto pr. 375.
Cena od 359 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-6245, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 2. Naszyjnik wzór AP127-5030, złoto pr. 375. Cena od 599 zł, 
3. Kolczyki wzór AP127-5000, złoto pr. 375, Cena od 349 zł. 4. Bransoleta wzór AP127-6249, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 
5. Pierścionek wzór AP127-5054, złoto pr. 375. Cena od 359 zł, 6. Bransoleta wzór AP127-5042, złoto pr. 375. Cena od 289 zł, 

7. Bransoleta wzór AP127-6241, sznurek, srebro rodowane. Cena od 109 zł

1



Kolczyki
wzór AP127-5000, 

złoto pr. 375.
Cena od 349 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5030, 

złoto pr. 375.
Cena od 599 zł

Bransoleta
wzór AP127-5042, 

złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054, 

złoto pr. 375.
Cena od 359 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-6245, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 2. Naszyjnik wzór AP127-5030, złoto pr. 375. Cena od 599 zł, 
3. Kolczyki wzór AP127-5000, złoto pr. 375, Cena od 349 zł. 4. Bransoleta wzór AP127-6249, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 
5. Pierścionek wzór AP127-5054, złoto pr. 375. Cena od 359 zł, 6. Bransoleta wzór AP127-5042, złoto pr. 375. Cena od 289 zł, 

7. Bransoleta wzór AP127-6241, sznurek, srebro rodowane. Cena od 109 zł

1
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1. Zawieszka wzór 109.834, diamenty 4 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 279 zł, 2. Kolczyki wzór 109.834, diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375. Cena od 499 zł, 3. Zawieszka wzór 109.699, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 259 zł, 4. Kolczyki wzór 109.699,
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 5. Kolczyki wzór 109.701, diamenty 2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 

6. Zawieszka wzór 109.701, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 249 zł, 7. Bransoleta wzór 109.835/R, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł

1

Kolczyki
wzór 109.699, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375.
Cena od 319 zł

Naszyjnik
wzór AP126-9599,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Naszyjnik
wzór AP126-7061,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP127-1821, 
złoto pr. 333.
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór AP125-9224,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP123-8998,

srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3560,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3561,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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1. Zawieszka wzór 109.834, diamenty 4 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 279 zł, 2. Kolczyki wzór 109.834, diamenty 8 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375. Cena od 499 zł, 3. Zawieszka wzór 109.699, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 259 zł, 4. Kolczyki wzór 109.699,
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 5. Kolczyki wzór 109.701, diamenty 2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 

6. Zawieszka wzór 109.701, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 249 zł, 7. Bransoleta wzór 109.835/R, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł

1

Kolczyki
wzór 109.699, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375.
Cena od 319 zł

Naszyjnik
wzór AP126-9599,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Naszyjnik
wzór AP126-7061,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP127-1821, 
złoto pr. 333.
Cena od 389 zł

Bransoleta
wzór AP125-9224,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP123-8998,

srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3560,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3561,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł
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10. Kolczyki wzór K-514.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 289 zł, 11. Zawieszka wzór Z-549.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 149 zł,
12. Naszyjnik wzór AP126-2804, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 159 zł, 13. Naszyjnik wzór AP126-7061, cyrkonie, srebro rodowane. 

Cena od 119 zł, 14. Nausznica lewa wzór AP127-5558, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 15. Nausznica prawa wzór AP127-5559, 
cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 16. Kolczyki wzór AP126-2801, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 17. Bransoleta 

wzór AP126-7060, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 18. Kolczyki wzór AP127-4819, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 
19. Pierścionek wzór P-988.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 329 zł

1

1. Naszyjnik wzór AP127-1821, złoto pr. 333. Cena od 389 zł, 2. Kolczyki wzór AP127-4844, złoto pr. 585. Cena od 349 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-3806, złoto pr. 333. Cena od 459 zł, 4. Naszyjnik wzór AP126-7059, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 

5. Bransoleta wzór AP126-7058, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 94 zł, 6. Nausznica lewa wzór AP127-1785, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 179 zł,
7. Nausznica prawa wzór AP127-1762, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 179 zł, 8. Bransoleta wzór AP126-3640, cyrkonie, sznurek, 

srebro rodowane. Cena od 139 zł, 9. Bransoleta wzór 109.814/R, diament – 0,004 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 299 zł
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9

10

11
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18

19
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10. Kolczyki wzór K-514.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 289 zł, 11. Zawieszka wzór Z-549.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 149 zł,
12. Naszyjnik wzór AP126-2804, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 159 zł, 13. Naszyjnik wzór AP126-7061, cyrkonie, srebro rodowane. 

Cena od 119 zł, 14. Nausznica lewa wzór AP127-5558, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 15. Nausznica prawa wzór AP127-5559, 
cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 16. Kolczyki wzór AP126-2801, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 17. Bransoleta 

wzór AP126-7060, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 18. Kolczyki wzór AP127-4819, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 
19. Pierścionek wzór P-988.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 329 zł

1

1. Naszyjnik wzór AP127-1821, złoto pr. 333. Cena od 389 zł, 2. Kolczyki wzór AP127-4844, złoto pr. 585. Cena od 349 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-3806, złoto pr. 333. Cena od 459 zł, 4. Naszyjnik wzór AP126-7059, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 

5. Bransoleta wzór AP126-7058, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 94 zł, 6. Nausznica lewa wzór AP127-1785, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 179 zł,
7. Nausznica prawa wzór AP127-1762, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 179 zł, 8. Bransoleta wzór AP126-3640, cyrkonie, sznurek, 

srebro rodowane. Cena od 139 zł, 9. Bransoleta wzór 109.814/R, diament – 0,004 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 299 zł

8

9

10

11
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14
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16
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Kolczyki 
wzór AP126-0815,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł 

Naszyjnik
wzór AP127-4637, 
złoto pr. 333.
Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3508,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 949 zł

Bransoleta
wzór AP127-4636,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 349 zł

3
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1. Naszyjnik wzór AP127-4637, złoto pr. 333. Cena od 579 zł, 2. Zawieszka wzór AP127-3895, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 159 zł, 
3. Pierścionek wzór P-994.01, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 4. Kolczyki wzór AP120-7037, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 

5. Bransoleta wzór AP127-4636, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-2027, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 369 zł, 
7. Kolczyki wzór AP127-3943, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 239 zł, 8. Kolczyki wzór AP127-3358, złoto pr. 333. Cena od 179 zł, 

9. Pierścionek wzór AP127-5269, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 329 zł, 10. Bransoleta wzór AP125-3538, sznurek, srebro rodowane. Cena od 89 zł

1

8

9

10



Kolczyki 
wzór AP126-0815,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł 

Naszyjnik
wzór AP127-4637, 
złoto pr. 333.
Cena od 579 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3508,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 949 zł

Bransoleta
wzór AP127-4636,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 349 zł

3
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1. Naszyjnik wzór AP127-4637, złoto pr. 333. Cena od 579 zł, 2. Zawieszka wzór AP127-3895, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 159 zł, 
3. Pierścionek wzór P-994.01, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 4. Kolczyki wzór AP120-7037, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 

5. Bransoleta wzór AP127-4636, złoto pr. 333. Cena od 349 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-2027, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 369 zł, 
7. Kolczyki wzór AP127-3943, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 239 zł, 8. Kolczyki wzór AP127-3358, złoto pr. 333. Cena od 179 zł, 

9. Pierścionek wzór AP127-5269, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 329 zł, 10. Bransoleta wzór AP125-3538, sznurek, srebro rodowane. Cena od 89 zł

1

8

9

10



Kolczyki 
wzór AP127-5026,
złoto pr. 375.
Cena od 329 zł

Naszyjnik
wzór AP124-0951,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5034,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP124-2049,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-0949,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-5034, złoto pr. 375. Cena od 399 zł, 2. Naszyjnik wzór AP124-0954, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 
3. Zawieszka wzór AP127-5020, cyrkonie, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 4. Naszyjnik wzór AP124-0951, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 134 zł, 

5. Kolczyki wzór AP127-2267, złoto pr. 333. Cena od 199 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-5001, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 
7. Kolczyki wzór AP127-5026, złoto pr. 375. Cena od 329 zł, 8. Bransoleta wzór AP124-2049, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 

9. Bransoleta wzór AP124-0949, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 10. Bransoleta wzór AP127-5043, złoto pr. 375. Cena od 289 zł

8
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Kolczyki 
wzór AP127-5026,
złoto pr. 375.
Cena od 329 zł

Naszyjnik
wzór AP124-0951,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 134 zł

Naszyjnik
wzór AP127-5034,
złoto pr. 375.
Cena od 399 zł

Bransoleta
wzór AP124-2049,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP124-0949,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-5034, złoto pr. 375. Cena od 399 zł, 2. Naszyjnik wzór AP124-0954, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 
3. Zawieszka wzór AP127-5020, cyrkonie, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 4. Naszyjnik wzór AP124-0951, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 134 zł, 

5. Kolczyki wzór AP127-2267, złoto pr. 333. Cena od 199 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-5001, złoto pr. 375. Cena od 299 zł, 
7. Kolczyki wzór AP127-5026, złoto pr. 375. Cena od 329 zł, 8. Bransoleta wzór AP124-2049, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 

9. Bransoleta wzór AP124-0949, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 109 zł, 10. Bransoleta wzór AP127-5043, złoto pr. 375. Cena od 289 zł

8

9
10

7



Nausznica prawa
wzór AP126-5558,
złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Nausznica lewa
wzór AP126-5559,
złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP123-7093,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór 109.801, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Bransoleta
wzór 109.772, diament – 0,004 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 1 249 zł

Bransoleta
wzór AP126-7358,
złoto pr. 333.
Cena od 879 zł

Pierścionek
wzór 109.589, diament – 0,004 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł
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1. Naszyjnik wzór 109.801, diamenty 3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 799 zł, 2. Kolczyki wzór 109.589, diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585. Cena od 429 zł. Do kompletu naszyjnik, bransoleta i pierścionek. 3. Naszyjnik wzór 109.771, diamenty 21 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. 

Cena od 1 190 zł, 4. Bransoleta wzór 109.772, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 1 249 zł,  5. Bransoleta wzór 109.802/B, 
diament – 0,004 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 269 zł 

1

3



Nausznica prawa
wzór AP126-5558,
złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Nausznica lewa
wzór AP126-5559,
złoto pr. 333.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AP123-7093,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór 109.801, diamenty
3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375.
Cena od 799 zł

Bransoleta
wzór 109.772, diament – 0,004 ct,
złoto pr. 375.
Cena od 1 249 zł

Bransoleta
wzór AP126-7358,
złoto pr. 333.
Cena od 879 zł

Pierścionek
wzór 109.589, diament – 0,004 ct,
złoto pr. 585.
Cena od 699 zł
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1. Naszyjnik wzór 109.801, diamenty 3 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 799 zł, 2. Kolczyki wzór 109.589, diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585. Cena od 429 zł. Do kompletu naszyjnik, bransoleta i pierścionek. 3. Naszyjnik wzór 109.771, diamenty 21 szt. – 0,06 ct, złoto pr. 585. 

Cena od 1 190 zł, 4. Bransoleta wzór 109.772, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 1 249 zł,  5. Bransoleta wzór 109.802/B, 
diament – 0,004 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 269 zł 

1
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1. Kolczyki wzór AP124-3008, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 114 zł, 2. Bransoleta wzór AP120-4059, sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł, 3. Bransoleta wzór AP123-2583, sznurek, srebro rodowane. Cena od 99 zł, 4. Pierścionek wzór AP124-7538,

srebro rodowane. Cena od 74 zł, 5. Pierścionek wzór AP124-3007, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 6. Bransoleta wzór AP122-2323,
srebro rodowane. Cena od 114 zł, 7. Nausznica prawa wzór AP126-5558, złoto pr. 333. Cena od 119 zł, 

8. Nausznica lewa wzór AP126-5559, złoto pr. 333. Cena od 119 zł

9. Naszyjnik wzór AP123-8628, złoto pr. 333. Cena od 399 zł, 10. Naszyjnik wzór AP124-3002, cyrkonie, srebro rodowane.
 Cena od 144 zł, 11. Bransoleta wzór AP126-7358, złoto pr. 333. Cena od 879 zł, 12. Bransoleta wzór AP124-3003, cyrkonie,

srebro rodowane. Cena od 124 zł

1
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1. Kolczyki wzór AP124-3008, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 114 zł, 2. Bransoleta wzór AP120-4059, sznurek, srebro rodowane. 
Cena od 99 zł, 3. Bransoleta wzór AP123-2583, sznurek, srebro rodowane. Cena od 99 zł, 4. Pierścionek wzór AP124-7538,

srebro rodowane. Cena od 74 zł, 5. Pierścionek wzór AP124-3007, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 6. Bransoleta wzór AP122-2323,
srebro rodowane. Cena od 114 zł, 7. Nausznica prawa wzór AP126-5558, złoto pr. 333. Cena od 119 zł, 

8. Nausznica lewa wzór AP126-5559, złoto pr. 333. Cena od 119 zł

9. Naszyjnik wzór AP123-8628, złoto pr. 333. Cena od 399 zł, 10. Naszyjnik wzór AP124-3002, cyrkonie, srebro rodowane.
 Cena od 144 zł, 11. Bransoleta wzór AP126-7358, złoto pr. 333. Cena od 879 zł, 12. Bransoleta wzór AP124-3003, cyrkonie,

srebro rodowane. Cena od 124 zł
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Kolczyki
wzór AP126-9370,
srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6009,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-2146,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6112,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

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

Bransoleta
wzór AP126-8434,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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1. Naszyjnik wzór AP126-6009, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 2. Naszyjnik  wzór AP126-2815, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-6112, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 4. Naszyjnik wzór AP124-2146, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 

5. Naszyjnik wzór AP126-6117, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 6. Kolczyki wzór AP126-9370, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 
7. Bransoleta wzór AP126-8434, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 8. Pierścionek  wzór AP124-7957, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 

9. Kolczyki wzór AP126-4998, srebro rodowane. Cena od 69 zł
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Kolczyki
wzór AP126-9370,
srebro rodowane.
Cena od 64 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6009,
cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-2146,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6112,
srebro rodowane.
Cena od 129 zł

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

Bransoleta
wzór AP126-8434,
srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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1. Naszyjnik wzór AP126-6009, cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 2. Naszyjnik  wzór AP126-2815, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-6112, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 4. Naszyjnik wzór AP124-2146, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 

5. Naszyjnik wzór AP126-6117, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 6. Kolczyki wzór AP126-9370, srebro rodowane. Cena od 64 zł, 
7. Bransoleta wzór AP126-8434, srebro rodowane. Cena od 119 zł, 8. Pierścionek  wzór AP124-7957, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 

9. Kolczyki wzór AP126-4998, srebro rodowane. Cena od 69 zł
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Kolczyki
wzór 109.761, diamenty 
8 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

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

Naszyjnik
wzór AP125-6881,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór 109.761, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Bransoleta
wzór AP125-9215, cyrkonia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-5252, emalia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

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

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

Pierścionek
wzór AP126-5009,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP124-3885,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP125-5566,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP125-5568,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP35-3599,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-4751,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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1. Naszyjnik wzór AP124-3024, spinel syntetyczny, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 2. Naszyjnik wzór 109.761, diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375. Cena od 649 zł, 3. Kolczyki wzór 109.761, diamenty 8 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375. Cena od 449 zł, 4. Bransoleta wzór 109.761, 

diamenty 4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375. Cena od 479 zł, 5. Bransoleta wzór 109.815/R, diamenty 4 szt. – 0,01 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 
6. Bransoleta wzór AP35-3599, sznurek, srebro rodowane. Cena od 89 zł, 7. Pierścionek wzór AP124-7954, srebro rodowane. Cena od 74 zł
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Kolczyki
wzór 109.761, diamenty 
8 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 449 zł

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

Naszyjnik
wzór AP125-6881,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Naszyjnik
wzór 109.761, diamenty
4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375.
Cena od 649 zł

Bransoleta
wzór AP125-9215, cyrkonia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-5252, emalia, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

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

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

Pierścionek
wzór AP126-5009,
srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP124-3885,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Bransoleta
wzór AP125-5566,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP125-5568,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP35-3599,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-4751,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 129 zł
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1. Naszyjnik wzór AP124-3024, spinel syntetyczny, srebro rodowane. Cena od 129 zł, 2. Naszyjnik wzór 109.761, diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375. Cena od 649 zł, 3. Kolczyki wzór 109.761, diamenty 8 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375. Cena od 449 zł, 4. Bransoleta wzór 109.761, 

diamenty 4 szt. – 0,02 ct, złoto pr. 375. Cena od 479 zł, 5. Bransoleta wzór 109.815/R, diamenty 4 szt. – 0,01 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 
6. Bransoleta wzór AP35-3599, sznurek, srebro rodowane. Cena od 89 zł, 7. Pierścionek wzór AP124-7954, srebro rodowane. Cena od 74 zł

1



Naszyjnik
wzór AP127-3800,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 839 zł 

Naszyjnik
wzór AP126-3574,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Bransoleta
wzór AP124-9349,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP126-3575,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Bransoleta
wzór AP123-4747,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-9350, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP125-4735,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-3800, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 839 zł, 2. Naszyjnik wzór AP123-4057, cyrkonie, srebro rodowane.  
Cena od 129 zł, 3. Naszyjnik wzór AP127-3665, złoto pr. 333. Cena od 499 zł, 4. Bransoleta wzór AP124-9350, sznurek, srebro rodowane. 

Cena od 99 zł, 5. Pierścionek wzór AP125-4735, srebro rodowane. Cena od 74 zł
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Naszyjnik
wzór AP127-3800,
cyrkonie, złoto pr. 585.
Cena od 839 zł 

Naszyjnik
wzór AP126-3574,
srebro rodowane.
Cena od 114 zł

Bransoleta
wzór AP124-9349,
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP126-3575,
srebro rodowane.
Cena od 94 zł

Bransoleta
wzór AP123-4747,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-9350, 
sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AP125-4735,
srebro rodowane.
Cena od 74 zł
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1. Naszyjnik wzór AP127-3800, cyrkonie, złoto pr. 585. Cena od 839 zł, 2. Naszyjnik wzór AP123-4057, cyrkonie, srebro rodowane.  
Cena od 129 zł, 3. Naszyjnik wzór AP127-3665, złoto pr. 333. Cena od 499 zł, 4. Bransoleta wzór AP124-9350, sznurek, srebro rodowane. 

Cena od 99 zł, 5. Pierścionek wzór AP125-4735, srebro rodowane. Cena od 74 zł
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Kolczyki
wzór AP123-4227,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Naszyjnik
wzór AP124-1688,
korund syntetyczny, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4776,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3553,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP126-5221,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP123-7514,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3563,
emalia, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP123-0512,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP124-7960,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Pierścionek
wzór AP126-5010,

srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP123-7509,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP120-4644,

srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP125-3569,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-1690,

korund syntetyczny, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-6149,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-6710,

emalia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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1. Naszyjnik wzór AP126-7014, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 169 zł, 2. Naszyjnik wzór AP126-6729, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 859 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-8812, złoto pr. 333. Cena od 499 zł, 4. Kolczyki wzór AP127-4010, złoto pr. 585. Cena od 529 zł, 
5. Kolczyki wzór AP127-3972, złoto pr. 333. Cena od 339 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-3999, złoto pr. 333. Cena od 449 zł,

7. Zawieszka wzór Z-537.01, cyrkonia, złoto pr. 333. Cena od 119 zł, 8. Kolczyki wzór K-477.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 
9. Kolczyki wzór K-557.01, złoto pr. 585. Cena od 399 zł, 10. Bransoleta wzór AP127-4701, złoto pr. 333. Cena od 449 zł, 

11. Bransoleta wzór 109.804/B, brylant – 0,008 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 
12. Naszyjnik wzór AP127-4703, złoto pr. 333. Cena od 1 399 zł
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Kolczyki
wzór AP123-4227,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Naszyjnik
wzór AP124-1688,
korund syntetyczny, srebro rodowane.
Cena od 129 zł

Naszyjnik
wzór AP124-4776,
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP35-3553,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP126-5221,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP123-7514,
cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP124-3563,
emalia, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP123-0512,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AP124-7960,

cyrkonia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Pierścionek
wzór AP126-5010,

srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Bransoleta
wzór AP123-7509,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP120-4644,

srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP125-3569,

cyrkonie, sznurek, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-1690,

korund syntetyczny, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AP124-6149,

sznurek, srebro rodowane.
Cena od 89 zł

Bransoleta
wzór AP123-6710,

emalia, srebro rodowane.
Cena od 119 zł
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1. Naszyjnik wzór AP126-7014, cyrkonie, srebro rodowane. Cena od 169 zł, 2. Naszyjnik wzór AP126-6729, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 859 zł, 
3. Naszyjnik wzór AP126-8812, złoto pr. 333. Cena od 499 zł, 4. Kolczyki wzór AP127-4010, złoto pr. 585. Cena od 529 zł, 
5. Kolczyki wzór AP127-3972, złoto pr. 333. Cena od 339 zł, 6. Kolczyki wzór AP127-3999, złoto pr. 333. Cena od 449 zł,

7. Zawieszka wzór Z-537.01, cyrkonia, złoto pr. 333. Cena od 119 zł, 8. Kolczyki wzór K-477.01, cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 
9. Kolczyki wzór K-557.01, złoto pr. 585. Cena od 399 zł, 10. Bransoleta wzór AP127-4701, złoto pr. 333. Cena od 449 zł, 

11. Bransoleta wzór 109.804/B, brylant – 0,008 ct, sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 
12. Naszyjnik wzór AP127-4703, złoto pr. 333. Cena od 1 399 zł

1

8

9

10

11

12



163wygodne i bezpieczne zakupy online www.apart.pl162 Apart  Zima  2016 | 2017

2

3

4

5

6

7

1. Zawieszka wzór 101.210, diament – 0,002 ct, złoto pr. 585. Cena od 299 zł, 2. Kolczyki wzór 109.616, diamenty 2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 439 zł, 3. Naszyjnik wzór 109.711, diamenty 3 szt. – 0,009 ct, złoto pr. 585. Cena od 1 090 zł, 4. Naszyjnik wzór 109.751, 

brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 679 zł

5. Naszyjnik wzór 109.607, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 619 zł. Wzór dostępny również w żółtym złocie. 6. Zawieszka wzór 189.135, 
brylant – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 349 zł, 7. Pierścionek wzór P-949.01, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 

8. Bransoleta wzór 109.607, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 459 zł. Wzór dostępny również w żółtym złocie. 
9. Naszyjnik wzór 109.780, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 599 zł
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1. Zawieszka wzór 101.210, diament – 0,002 ct, złoto pr. 585. Cena od 299 zł, 2. Kolczyki wzór 109.616, diamenty 2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585. 
Cena od 439 zł, 3. Naszyjnik wzór 109.711, diamenty 3 szt. – 0,009 ct, złoto pr. 585. Cena od 1 090 zł, 4. Naszyjnik wzór 109.751, 

brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 679 zł

5. Naszyjnik wzór 109.607, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 619 zł. Wzór dostępny również w żółtym złocie. 6. Zawieszka wzór 189.135, 
brylant – 0,01 ct, złoto pr. 375. Cena od 349 zł, 7. Pierścionek wzór P-949.01, złoto pr. 333. Cena od 259 zł, 

8. Bransoleta wzór 109.607, brylant – 0,008 ct, złoto pr. 375. Cena od 459 zł. Wzór dostępny również w żółtym złocie. 
9. Naszyjnik wzór 109.780, diament – 0,004 ct, złoto pr. 375. Cena od 599 zł
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Kolczyki
wzór AP127-3972,
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Naszyjnik
wzór 109.789, diamenty
11 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór AP127-4703,
złoto pr. 333.
Cena od 1 399 zł    

Bransoleta
wzór AP127-5042,
złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054,
złoto pr. 375.
Cena od 359 zł
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1. Kolczyki wzór AP122-5519, emalia, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 2. Bransoleta wzór 109.812/R, diament – 0,005 ct, sznurek, złoto pr. 375. 
Cena od 269 zł, 3. Pierścionek wzór P-985.01, cyrkonia, złoto pr. 333. Cena od 289 zł, 4. Bransoleta wzór 109.803/R, brylant – 0,008 ct, 
sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 5. Bransoleta wzór AP122-2326, srebro rodowane. Cena od 89 zł, 6. Pierścionek wzór P-977.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 339 zł, 7. Naszyjnik wzór AP124-4776, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 8. Zawieszka wzór AP127-0665, 
złoto pr. 333. Cena od 709 zł, 9. Kolczyki wzór AP123-4227, emalia, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 10. Pierścionek wzór AP124-7960, 

cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 11. Pierścionek wzór AP126-2798, srebro rodowane. Cena od 79 zł, 
    12. Bransoleta wzór AP125-6262, cyrkonie, sznurek, złoto pr. 585. Cena od 229 zł
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Kolczyki
wzór AP127-3972,
złoto pr. 333.
Cena od 339 zł

Naszyjnik
wzór 109.789, diamenty
11 szt. – 0,10 ct, złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł

Naszyjnik
wzór AP127-4703,
złoto pr. 333.
Cena od 1 399 zł    

Bransoleta
wzór AP127-5042,
złoto pr. 375.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP127-5054,
złoto pr. 375.
Cena od 359 zł
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1. Kolczyki wzór AP122-5519, emalia, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 2. Bransoleta wzór 109.812/R, diament – 0,005 ct, sznurek, złoto pr. 375. 
Cena od 269 zł, 3. Pierścionek wzór P-985.01, cyrkonia, złoto pr. 333. Cena od 289 zł, 4. Bransoleta wzór 109.803/R, brylant – 0,008 ct, 
sznurek, złoto pr. 375. Cena od 319 zł, 5. Bransoleta wzór AP122-2326, srebro rodowane. Cena od 89 zł, 6. Pierścionek wzór P-977.01, 

cyrkonie, złoto pr. 333. Cena od 339 zł, 7. Naszyjnik wzór AP124-4776, srebro rodowane. Cena od 139 zł, 8. Zawieszka wzór AP127-0665, 
złoto pr. 333. Cena od 709 zł, 9. Kolczyki wzór AP123-4227, emalia, srebro rodowane. Cena od 49 zł, 10. Pierścionek wzór AP124-7960, 

cyrkonia, srebro rodowane. Cena od 74 zł, 11. Pierścionek wzór AP126-2798, srebro rodowane. Cena od 79 zł, 
    12. Bransoleta wzór AP125-6262, cyrkonie, sznurek, złoto pr. 585. Cena od 229 zł
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Naszyjnik 
wzór AP127-5371,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 949 zł

Naszyjnik
wzór AP126-6729,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 859 zł

Naszyjnik
wzór AP127-3508,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 949 zł

Naszyjnik
wzór 109.789,  
diamenty 11 szt. – 0,10 ct,  
złoto pr. 375.
Cena od 1 290 zł
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Pierścionek
wzór AR125-9965,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AR125-9947,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AR126-7501,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AR125-9930,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AR125-9962,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Pierścionek
wzór AR125-9949,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AR125-9951,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 364 zł

Bransoleta
wzór AR125-9948,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 364 zł
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biżuteria, Która dodaje 
pewności siebie, pozwa

lając w pełni rozKwitnąć 
Kobiecości. oszałamia sty

listycznym bogactwem,  
w Którym ze swobodą bawi 

się aKtualnymi trendami.

Naszyjnik
wzór AR126-8290,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Naszyjnik
wzór AR126-8291,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 229 zł Naszyjnik

wzór AR126-8275,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AR125-9939,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Pierścionek
wzór AR126-8303,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AR126-8300,
biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 159 zł
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Kolczyki
wzór AR127-1341,
lurex, srebro pozłacane,  
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Naszyjnik
wzór AR126-5453,
lurex, mosiądz  
pozłacany.
Cena od 339 zł

Bransoleta
wzór AR013-3571,
lurex, mosiądz  
rodowany. 
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR125-1356,
lurex, mosiądz  
pozłacany.
Cena od 99 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-6276,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 279 zł

Naszyjnik
wzór AR127-6275,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 279 zł

Bransoleta
wzór AR126-5471,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AR127-6274,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 164 zł

Kolczyki
wzór AR127-1339,
lurex, srebro rodowane, 
stal szlachetna.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór AR127-6277,
lurex, mosiądz rodowany. 
Cena od 154 zł
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Kolczyki
wzór AR127-3290,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 119 zł

Naszyjnik
wzór AR127-3288,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AR127-3289,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 149 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-1276,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AR127-1279,
szkło, sznurek, cynk, stal.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AR127-4453,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AR127-4362, 
szkło, sznurek, cynk, stal.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AR127-1278,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór AR127-4288,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 89 zł
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Kolczyki
wzór AR126-8311,

markasyty, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AR126-8307,

markasyty, stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Naszyjnik
wzór AR126-8310,

markasyty, stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Pierścionek
wzór AR126-8309,

markasyty, stal szlachetna.
Cena od 149 zł
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Bransoleta
wzór AR126-5461,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AR126-5459,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AR126-5464,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 249 zł

Bransoleta
wzór AR126-9957,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Bransoleta
wzór AR126-1111,
kryształ, stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AR126-5473,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 154 zł

Pierścionek
wzór AR126-5472,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 149 zł

Bransoleta
wzór AR126-5462,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 194 zł
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Naszyjnik
wzór AR126-1437,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 189 zł

Pierścionek
wzór AR126-5472,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór AR126-5473,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 154 zł

Bransoleta
wzór AR013-3570,
lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AR126-5594,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 289 zł

Bransoleta
wzór AR125-1355,
lurex, mosiądz pozłacany.
Cena od 219 zł
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Kolczyki
wzór AR013-3228,

mosiądz pozłacany.
Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AR127-5827,

brąz pozłacany.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AR125-9930,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 169 zł
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Kolczyki
wzór AR127-1206,
brąz pozłacany.
Cena od 269 zł

Naszyjnik
wzór AR127-1205,
brąz pozłacany.
Cena od 319 zł

Pierścionek
wzór AR125-9947,
biżuteryjny pył 
mineralny,  
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór AR127-1207,
brąz pozłacany.
Cena od 289 zł

Kolczyki
wzór AR127-6140,
mosiądz pozłacany.
Cena od 169 zł

Kolczyki
wzór AR127-6139,
mosiądz pozłacany.
Cena od 249 zł

Pierścionek
wzór AR127-6141,
mosiądz pozłacany.
Cena od 179 zł

Kolczyki
wzór AR127-1206,
brąz pozłacany.
Cena od 269 zł

Bransoleta
wzór AR127-1202,
brąz pozłacany.
Cena od 319 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-1298,

szkło, sznurek, cynk.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AR126-5459,

lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 219 zł

Bransoleta
wzór AR127-1299,

szkło, sznurek, cynk.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR126-5460,

lurex, mosiądz rodowany.
Cena od 99 zł

Pierścionek
wzór AR125-9965,

biżuteryjny pył mineralny, 
stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Pierścionek
wzór AR126-8309,

markasyty, 
stal szlachetna.
Cena od 149 zł
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Naszyjnik
wzór AR127-5931,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AR127-4360, szkło,  
sznurek, cynk, stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AR125-4149,
szkło, sznurek,  
mosiądz rodowany.
Cena od 119 zł

Pierścionek
wzór AR127-5961,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AR127-1249,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AR127-1271,
szkło, sznurek, cynk.
Cena od 99 zł



2. Avenger Bandit
E1338310/M534/253S, zegarek męski,  
koperta 45 mm, tytan, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 13, 42-godzinna rezerwa chodu,  
chronograf, datownik, mały sekundnik,  
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 200 m.  
Cena od 25 160 zł

3. Avenger Hurricane
XB1210E4/BE89/257S, zegarek męski,  
koperta 50 mm, Breitlight®, mechanizm automa-
tyczny, kaliber Breitling 12, 70-godzinna rezerwa 
chodu, chronograf, datownik, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciano-kauczuko-
wy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 35 940 zł

4. Chronomat 44 Blacksteel
MB0111C3/BE35/253S, zegarek męski,  
koperta 44 mm, stal, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 01, 70-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 39 910 zł

5. Aeromarine Superocean  
Heritage 46
A1732024/B868/201S, zegarek męski,  
koperta 46 mm, stal, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 17, 40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 200 m.
Cena od 17 130 zł

6. Superocean 44 Special
M1739313/BE92/200S, zegarek męski,  
koperta 44 mm, stal, mechanizm automatyczny, 
kaliber Breitling 17, 40-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 1000 m. 
Cena od 23 630 zł
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1. Avenger II GMT 
A3239011/BC35/170A
Breitling Avenger II GMT zwraca uwagę funkcjonalnym wskazaniem 
czasu drugiej strefy w formacie 24h. Obracany w dwóch kierunkach 
pierścień umożliwia dodatkowo odczyt godziny w trzeciej strefie. 
Automatyczny kaliber Breitling 32 z certyfikatem chronometru 
osłania ultrawytrzymała, stalowa koperta z bocznymi wzmocnieniami, 
wodoszczelna do 300 metrów. Wygodę regulacji zapewnia masywna 
koronka z antypoślizgowym uchwytem. Masywne sztancowane indeksy, 
inspirowane oprzyrządowaniem lotniczym, nadają temu modelowi 
wyraźnie technicznego charakteru. 
Czasomierz dostępny jest zarówno w wersji na bransolecie,  
jak i paskach, skórzanym lub kauczukowym.
Cena od 17 450 zł 
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7. Transocean
A1036012/G721/737P, zegarek męski,  
koperta 43 mm, stal, mechanizm automatyczny,  
kaliber Breitling 10, 42-godzinna rezerwa chodu, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 19 410 zł

8. Navitimer 01 Limited 
RB012721/BD10/760P, zegarek męski,  
koperta 46 mm, 18K różowe złoto, mechanizm 
automatyczny, kaliber Breitling 01, 70-godzinna  
rezerwa chodu, chronograf, datownik, sekundnik, 
tachymetr, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 95 940 zł

9. Transocean Chronograph 
Unitime
RB0510U4/BB63/761P, zegarek męski, koperta 46 mm, 
18K różowe złoto, mechanizm automatyczny, kaliber 
Breitling 05, 70-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, wskaźnik 
24-godzinny, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 120 570 zł

10. Exospace B55 Night Mission
VB5510H1/BE45/154S, zegarek męski, koperta 46 mm, 
tytan, mechanizm kwarcowy, kaliber B55, LCD, 
chronograf, wieczny kalendarz, alarm, tachymetr, 
funkcja odliczania wstecznego, podświetlenie tarczy, 
funkcja flyback, wskaźnik tygodnia w roku,  
pamięć okrążeń, wskaźnik zużycia baterii, timer, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 36 770 zł

11. Colt Chronograph
A1338811/BD83/173A, zegarek męski,  
koperta 44 mm, stal, mechanizm automatyczny,  
kaliber Breitling 13, 42-godzinna rezerwa chodu,  
chronograf, datownik, tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 21 540 zł

12. Exospace B55
EB5510H2/BE79/235S, zegarek męski,  
koperta 46 mm, tytan, mechanizm kwarcowy,  
kaliber Breitling 55, LCD, chronograf, wieczny 
kalendarz, alarm, tachymetr, funkcja flyback, wskaźnik 
tygodnia w roku, wskaźnik zużycia baterii, funkcja 
Worldtimer, timer, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek kauczukowy, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 30 760 zł

13. Galactic 29 Sleek T
W7234812/A784/791A, zegarek damski,  
koperta 29 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Breitling 72, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 20 010 zł

14. Galactic 36 Sleek D
A7433053/A780/376A, zegarek damski,  
koperta 36 mm, stal, zdobiona brylantami,  
mechanizm automatyczny, kaliber Breitling 74, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 43 870 zł

7

8

14

9

12

11

10

13

183wygodne i bezpieczne zakupy online www.apart.pl



4

1. Overseas Chronograph  
X55A9467  
Najnowszy Overseas Chronograph wyposażono w Calibre 5200, mechanizm 
z naciągiem automatycznym opracowany w manufakturze Vacheron Constantin. 
Proces tworzenia tego niezawodnego kalibru, o 50-godzinnej rezerwie chodu,  
trwał aż 5 lat. Znak rozpoznawczy nowych chronografów to koło kolumnowe 
zdobione śrubą w kształcie krzyża maltańskiego. Mechanizm, chroniony przed 
działaniem pól magnetycznych, porusza wskazówkę godzinową, minutową 
i sekundową, liczniki chronografu oraz datownik. Wizualizację tych funkcji zapewnia  
niebieska tarcza zdobiona szlifem słonecznym. Fasetowane wskazówki i indeksy 
godzin pokryto masą luminescencyjną, zapewniając optymalną czytelność wskazań. 
Overseas Chronograph oferowany jest w wykonaniu ze stali szlachetnej lub 
18-karatowego różowego złota. Koperta ma średnicę 42,5 mm. Zakręcane przyciski, 
koronka i dekiel zapewniają wodoszczelność do 150 metrów. Transparentny dekiel  
odsłania przepiękny wahnik ozdobiony różą wiatrów. Nowe modele ze stali oferowane 
są z dwoma wymiennymi paskami, skórzanym i kauczukowym oraz stalową bransoletą. 
Cena od 143 870 zł. Dostępny wkrótce.

2. Overseas
X45A9727, zegarek męski, koperta 41 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, kaliber 5100, 60-godzinna 
rezerwa chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal, wodoszczelność  
do 150 m. 
Cena od 99 670 zł

3. Traditionnelle World Time
X86R9159, zegarek męski, koperta 42,5 mm, 18K 
różowe złoto, mechanizm automatyczny, kaliber 2460 
WT, 40-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, funkcja 
GMT, wskaźnik dnia i nocy, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 245 850 zł

4. Patrimony Contemporaine
X81R7625, zegarek męski, koperta 40 mm, 18K 
różowe złoto, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
1400, 40-godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. 
Cena od 79 380 zł

5. Traditionnelle
X82P6288, zegarek męski, koperta 38 mm, platyna, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 4400 AS, 
65-godzinna rezerwa chodu, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodo- 
szczelność do 30 m. 
Cena od 163 260 zł

6. Traditionnelle Small Model
X25R5798, zegarek damski, koperta 30 mm, 18K 
różowe złoto, zdobiona brylantami, mechanizm kwar-
cowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 91 100 zł
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1. Richard Lange  
Jumping Seconds
252.025
Richard Lange Jumping Seconds od A. Lange & Söhne, ukazujący 
się w limitowanej edycji 100 egzemplarzy, to szczytowe dokonanie 
w dziedzinie dokładności chodu, które w tym zegarku osiągnęło  
wymiar szczególny.  
Komplikację skaczącej sekundy napędza wychwyt stałosiłowy z ostrzem 
impulsowym. Przesuwa on równomiernie wskazówkę sekundnika po 
oryginalnie rozplanowanej na tarczy skali w precyzyjnych 60 skokach  
na minutę. Dzięki zastosowaniu chronionego patentem układu ZERO-
-RESET (mechanizm zerowania sekundnika), zegarek można szybko 
i wygodnie zsynchronizować z wzorcowym sygnałem czasu.  
Srebrzystoszarą tarczę „Regulator” umieszczono w platynowej kopercie 
o średnicy 39,9 mm. Całość zestawiono z czarnym paskiem ze skóry 
krokodyla, mocowanym na nadgarstku motylkowym zapięciem.
Cena od 363 510 zł. Dostępny wkrótce.
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2. 1815 Up & Down
234.032, zegarek męski, koperta 39 mm, 18K różowe 
złoto, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L051.2, 
72-godzinna rezerwa chodu, wskaźnik rezerwy chodu, 
mały sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 105 470 zł

3. Lange 1 Time Zone
116.032, zegarek męski, koperta 42 mm, 18K różowe 
złoto, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L031.1, 
72-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
funkcja GMT, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafiro-
we antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 30 m. Cena od 189 850 zł

4. Grand Lange 1 Moon Phase 
„Lumen”
139.035, zegarek męski, koperta 41 mm, platyna, 
mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L095.4,  
72-godzinna rezerwa chodu, datownik, wskaźnik 
rezerwy chodu, wskaźnik faz Księżyca, mały sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 324 270 zł. Dostępny wkrótce.

5. Saxonia Moon Phase
384.032, zegarek męski, koperta 40 mm, 18K różowe 
złoto, mechanizm automatyczny, kaliber L086.5, 
72-godzinna rezerwa chodu, datownik, wskaźnik faz 
Księżyca, mały sekundnik, szkło szafirowe antyreflek-
syjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 133 040 zł. Dostępny wkrótce.

6. Saxonia Thin
211.027, zegarek męski, koperta 40 mm, 18K białe 
złoto, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber L093.1, 
72-godzinna rezerwa chodu, szkło szafirowe antyre-
fleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 96 960 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Duomètre À Chronographe
6012521, zegarek męski, koperta 42 mm, 18K 
różowe złoto, mechanizm nakręcany ręcznie, kaliber 
J-LC 380A, 50-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
sekundnik, wskaźnik rezerwy chodu, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m.
Cena od 169 620 zł

3. Master Ultra Thin Date 40
1288420, zegarek męski, koperta 40 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 899, 
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 33 150 zł

4. Master Ultra Thin Perpetual
1308470, zegarek męski, koperta 39 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 868, 
38-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
wieczny kalendarz, wskaźnik dnia tygodnia, wskaź-
nik miesiąca, wskaźnik faz Księżyca, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 50 m. 
Cena od 92 710 zł

5. Reverso Classic Large Duoface
3838420, zegarek męski, koperta 47 x 28,3 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, kaliber J-LC 969, 
38-godzinna rezerwa chodu, wskaźnik 24-godzinny, 
druga strefa czasowa, szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, pasek skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 51 410 zł

6. Rendez-Vous Night & Day
3448460, zegarek damski, koperta 34 mm, stal, 
zdobiona brylantami, mechanizm automatyczny, 
kaliber J-LC 898A/1, wskaźnik dnia i nocy, sekund-
nik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 62 240 zł

1. Reverso Tribute Calendar 
3912420 
Zegarek Reverso Tribute Calendar w perfekcyjny sposób eksponuje 
zegarmistrzowskie kompetencje manufaktury Jaeger-LeCoultre.  
Z jednej strony, na frontowej tarczy czasomierza umieszczono klasyczne funkcje 
pełnego kalendarza. Z drugiej zaś, wykorzystano ekskluzywną funkcję Reverso 
Duo. Przednią tarczę wyróżnia wyrafinowana kompozycja komplikacji, której 
kwintesencją jest groszkowana powierzchnia wskazania fazy Księżyca.  
Ten ciekawy motyw z drugiej strony tarczy ma jakby swoje lustrzane odbicie 
w postaci wskazania dnia i nocy. Na samym szczycie wskaźnika, dla ułatwienia 
odczytu, umieszczono niewielki znacznik w kształcie trójkąta. Prominentną  
rolę odgrywa tu antracytowa szarość tarczy zdobionej giloszem „clous de Paris”, 
która znakomicie współgra z elegancką kopertą z różowego złota. Walory modelu 
Reverso Tribute Calendar, napędzanego manufakturowym mechanizmem Jaeger- 
-LeCoultre Calibre 853, z pewnością docenią prawdziwi koneserzy haute horlogerie.
Cena od 110 950 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Portugieser Annual Calendar
IW503504, zegarek męski, koperta 44 mm,  
18K czerwone złoto, mechanizm automatyczny, 
kaliber 52850, 168-godzinna rezerwa chodu, 
kalendarz, wskaźnik rezerwy chodu, mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.   
Cena od 138 460 zł

3. Portugieser Perpetual 
Calendar
IW503401, zegarek męski, koperta 44 mm, 18K 
białe złoto, mechanizm automatyczny, kaliber 52615, 
168-godzinna rezerwa chodu, wieczny kalendarz, 
wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik faz Księżyca, mały 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 184 470 zł

4. Pilot's Watch Timezoner 
Chronograph
IW395001, zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, kaliber 89760, 
68-godzinna rezerwa chodu, chronograf, datownik, 
funkcja World Timer, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 60 m.  
Cena od 60 280 zł. Dostępny wkrótce.

5. Portofino Midsize Automatic
IW458107, zegarek damski, koperta 37 mm, 18K 
czerwone złoto, zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber 35111, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 79 120 zł

6. Pilot's Watch Automatic 36
IW324002, zegarek męski, koperta 36 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, kaliber 35111, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 60 m.  
Cena od 24 510 zł

1. Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
Edition „Antoine de Saint Exupéry”
IW503801
Tworząc Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Edition „Antoine de Saint Exupéry”, 
manufaktura IWC Schaffhausen złożyła hołd dokonaniom wielkiego humanisty. Część 
przychodów ze sprzedaży przekazana zostanie Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation. 
Big Pilot's Watch Perpetual Calendar wskazuje nie tylko fazy Księżyca, ale także sekundy, 
minuty, godzinę, datę, dzień tygodnia, miesiąc i rok w formacie czterocyfrowym. 
Kalendarz uwzględnia różnice w długości miesięcy, także w latach przestępnych, zgodnie 
z kalendarzem gregoriańskim, aż do roku 2100. Oznacza to, że do tego czasu nie ma 
potrzeby korygowania datownika.  
Manufakturowy kaliber 52610, gwarantujący 7-dniową rezerwę chodu, napędza aż dziewięć 
funkcji czasomierza. Rotor z litego 18-karatowego czerwonego złota ozdobiony został 
na prawym skrzydle grawerowaną inskrypcją ONE OUT OF 750, celnie akcentując 
wyjątkowość zegarka limitowanego do 750 egzemplarzy. 
Ten perfekcyjnie zaprojektowany czasomierz posiada wszelkie atrybuty przyrządów 
adresowanych do miłośników lotnictwa.  
Cena od 130 240 zł. Dostępny wkrótce.
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2. Chronomaster 1969 Tour  
Auto Edition
03.2046.4061/91.C769, zegarek męski, koperta 
42 mm, stal, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 4061, 50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, mały sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek parciany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 42 750 zł

3. 36'000 VPH Classic Cars
03.2046.400/25.C771, zegarek męski, koperta 
42 mm, stal, mechanizm automatyczny, kaliber 
El Primero 400B, 50-godzinna rezerwa chodu, 
chronograf, datownik, mały sekundnik, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 31 120 zł

4. Pilot Montre d'Aéronef  
Type 20 GMT
03.2430.693/21.C723, zegarek męski, koperta  
48 mm, stal, mechanizm automatyczny, kaliber Elite 
693, 50-godzinna rezerwa chodu, mały sekundnik, 
funkcja GMT, szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 100 m.
Cena od 33 830 zł

5. Elite 6150
03.2270.6150/01.C493, zegarek męski, koperta  
42 mm, stal, mechanizm automatyczny, kaliber 
Elite 6150, 100-godzinna rezerwa chodu, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 31 570 zł

6. Star
16.1970.681/34.C756, zegarek damski, koperta 
33 mm, stal, zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, kaliber Elite 681, 50-godzinna 
rezerwa chodu, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność  
do 30 m. Cena od 32 920 zł

5
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1. Chronomaster 1969  
Cohiba Edition
03.2047.4061/76.C494 
Zenith i Cohiba to dwie legendarne manufaktury wyznające wartości, które 
można streścić w trzech słowach: autentyczność, precyzja i doskonałość. Obie 
przekładają pasję i wiedzę na niezwykłe kreacje, by wytrawnym znawcom tematu 
dać jedyną w swoim rodzaju przyjemność doznań. El Primero Chronomaster 1969 
Cohiba Edition stworzono, by uświetnić jubileusz 50-lecia istnienia najbardziej 
ekskluzywnej marki cygar. Podobnie jak legendarne kubańskie cygara, zegarek 
Cohiba jest symbolem elitarnego kunsztu.
Brązową tarczę czasomierza przecinają pionowe paski, identyczne jak te 
umieszczane na cygarach. Pomiędzy logotypami Zenith i Cohiba ulokowano profil 
wodza Indian z plemienia Taíno, znak rozpoznawczy marki Cohiba. El Primero 
Chronomaster 1969 Cohiba Edition, pracuje z oszałamiającą prędkością i precyzją 
legendarnego napędu. Wysokosprawny mechanizm El Primero 4061 zamknięty 
został w eleganckiej 42-mm stalowej kopercie zwieńczonej wypukłym szkłem 
szafirowym. Zegarek oferowany jest w ekskluzywnym drewnianym pudełku, 
utrzymanym w estetyce legendarnych cygar Habanos.
Cena od 40 990 zł

1

188 Apart  Zima  2016 | 2017



2. Classima
M0A10272, zegarek męski, koperta 40 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, 42-godzinna rezerwa 
chodu, datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 11 760 zł

3. Clifton
M0A10280, zegarek męski, koperta 43 mm, stal, 
18K czerwone złoto, mechanizm automatyczny, 
48-godzinna rezerwa chodu, chronograf, 
datownik, wskaźnik 24-godzinny, wskaźnik 
dnia tygodnia, wskaźnik miesiąca, wskaźnik 
faz Księżyca, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, wodoszczelność 
do 50 m. Cena od 25 140 zł

4. Capeland Shelby® Cobra
M0A10281, zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm automatyczny, chronograf, 
datownik, tachymetr, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 20 290 zł

5. Promesse
M0A10238, zegarek damski, koperta 30 mm, 
stal, tarcza zdobiona brylantami, mechanizm 
automatyczny, 38-godzinna rezerwa chodu, 
sekundnik, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
bransoleta stal, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 14 300 zł

6. Classima
M0A10270, zegarek damski, koperta 31 mm, 
18K czerwone złoto, mechanizm automatyczny, 
42-godzinna rezerwa chodu, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 22 140 zł

5

32

6

4

1. Classima 
M0A10271
Kolekcja Classima od Baume & Mercier zyskała w tym roku kolejny doskonale 
skomponowany czasomierz. Ta nowa propozycja uzupełniła flagową linię 
marki. Najnowszy model cechuje subtelna elegancja i wzornicza perfekcja, 
które w efekcie przekładają się na swoiste nieprzemijające piękno. 
Zegarek będzie idealnym prezentem dla mężczyzny ceniącego najważniejsze 
wartości. Taka wartościowa pamiątka może być nieodłącznym towarzyszem, 
będąc jednocześnie wyrazem szacunku czy wyjątkowego uczucia, wymownie 
ukazując to, czego nie oddadzą żadne słowa. Ten luksusowy, klasyczny 
w stylistyce czasomierz wykonany jest z 18-karatowego czerwonego złota. 
Przemyślany w najdrobniejszym szczególe, oszczędny design sprawia,  
że zegarek jest prawdziwie ponadczasowy. Wahnik automatycznego naciągu 
zdobiony jest szlifem słonecznym i paskami genewskimi „Côtes de Genève”. 
Pracę napędu obserwować można przez dekiel koperty, wykonany  
z szafirowego szkła.  
Czasomierz oferowany jest w wersji z czarnym paskiem ze skóry aligatora.
Cena od 25 140 zł

1
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Zegarek  
Albert Riele 

533GQ21-SS16I-RT
Cena od 4 980 zł 
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Challenger 
232GA04-SM33I-SM, zegarek 
męski, koperta 43 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe anty
refleksyjne, bransoleta stal PVD, 
wodoszczelność do 300 m.
Cena od 6 640 zł

Challenger 
534GQ22-SS11I-RB,
zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5040.B, chrono-
graf, datownik, tachymetr, mały 
sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 4 590 zł

Challenger 
534GQ22-SS43I-SS,
zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 5040.B, chrono
graf, datownik, tachymetr, mały 
sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 4 890 zł

Challenger 
533GQ21-SS1OI-RO, 
zegarek męski, koperta 44 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 3540.D, chrono-
graf, datownik, tachymetr, mały 
sekundnik, szkło szafirowe anty-
refleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 4 980 zł

Challenger 
232GA04-SS66I-SS, zegarek 
męski, koperta 43 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW200, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 300 m. 
Cena od 6 490 zł

challenger
Wysmakowane połączenie sportowego 
dynamizmu i nowoczesnej elegancji.  

Styl przywołujący wspomnienie morskiej 
bryzy. challenger, wodoszczelny  

do 300 metrów, to ulubiony zegarek 
grzegorza Krychowiaka.
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cOncerTO
niezawodna klasyka z nutą nowoczesności. 
Zegarki oparte na kanonie, ale emanujące 

świeżością. Szwajcarskie mechanizmy zarówno 
kwarcowe, jak i automatyczne.

Concerto 
203GQ02SP33ILN, zegarek 
męski, koperta 43 mm, stal 
PVD, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 715, datownik, 
sekundnik, pasek skórzany, 
szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 440 zł

Concerto 
216GA04SS22MLB, zegarek 
męski, koperta 42 mm, stal,  
mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200, sekund-
nik, datownik, pasek skórzany, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 990 zł

Concerto 
018LQ19SY33ISM, zegarek 
damski, koperta 30 mm, stal 
PVD, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 1062, bransoleta 
stal PVD, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, wodo szczel
ność do 50 m. 
Cena od 2 540 zł

Concerto 
018UQ19SY99ISY, zegarek 
unisex, koperta 38 mm, stal 
PVD, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 1062, bransoleta 
stal PVD, szkło szafirowe  
antyrefleksyjne, wodo szczel
ność do 50 m. 
Cena od 2 740 zł

Concerto 
136GA04-SS11A-SS, zegarek 
męski, koperta 42 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200,  
sekundnik, bransoleta stal, 
szkło szafirowe antyrefleksyj-
ne, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 590 zł
Dostępny wkrótce.
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Concerto 
136GA04SS66ALT, zegarek 
męski, koperta 42 mm, stal, 
mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200, se-
kundnik, pasek skórzany, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 290 zł
Dostępny wkrótce.

Zegarek  
Albert Riele 
232GA04-SS66I-SS
Cena od 6 490 zł

Zegarek  
Albert Riele 
030LQ08SS66ITT
Cena od 1 790 zł

Zawieszka
wzór AP1258819,
cyrkonie, srebro rodowane.
Cena od 189 zł
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Gala
030lQ08-SP88I-TN, zegarek damski, 

koperta 34 x 22 mm, stal PVD, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 762, pasek 

satynowy, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 1 990 zł

Gala
126LQ17-SS66I-TT, zegarek damski, 

koperta 31,5 x 40,5 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, kaliber Ronda 784, datownik, 

pasek satynowy, szkło szafirowe anty
refleksyjne, wodoszczelność do 50 m. 

Cena od 1 890 zł

Zegarek  
Albert Riele 
533GQ21-SS16I-RT
Cena od 4 980 zł

Zegarek  
Albert Riele
014LQ08SS33DSS
Cena od 2 790 zł

Kolczyki
wzór AP1242392,
cyrkonie,  
srebro rodowane.
Cena od 629 zł
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Premiere
704GQ07-SS63I-LT-K1, zegarek 
męski, koperta 44 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 5040.F, chronograf, 
datownik, wskaźnik dnia 
tygodnia, wskaźnik miesiąca, 
mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
dodatkowa bransoleta w komple-
cie, wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 3 940 zł

Premiere
201GQ02-SP35I-LN, zegarek 
męski, koperta 43 mm, stal PVD, 
mechanizm kwarcowy, kaliber 
Ronda 715/ETA 955.112, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 490 zł

Premiere
505GQ06-SS11A-SS-K1, zegarek  
męski, koperta 44 mm, stal, me-
chanizm kwarcowy, kaliber Ronda 
5030.D, chronograf, datownik, tachy-
metr, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal, do-
datkowy pasek skórzany w komplecie, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 240 zł

Gala 
128LQ16-SYD33D-TZ,
zegarek damski, koperta 32 mm,  
stal PVD, koperta i tarcza zdo-
biona brylantami, mechanizm 
kwarcowy, kaliber ETA 956.402, 
sekundnik, pasek satynowy, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne, wodo
szczelność do 50 m.  
Cena od 9 040 zł

Gala
127LQ16-SP33D-SP, zegarek damski, 
koperta 33 mm, stal PVD, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, kaliber 
ETA 956.402, sekundnik, bransoleta stal 
PVD, szkło szafirowe antyrefleksyjne, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 4 540 zł

PREMIERE
Premiere to flagowa i bestsellerowa kolekcja 
Albert Riele. To właśnie ona otworzyła nowy, 

wspaniały rozdział historii szwajcarskiej marki. 
Premiere to ikoniczne chronografy, a wśród nich 

limitowane modele – jak choćby żeglarski, 
poświęcony WMRT.

GALA
Miękkie, szlachetne linie, podkreślone 

biżuteryjnymi detalami – macicą perłową, 
diamentami o czystości VS. Gala to doskonały 

zegarek dla kobiety preferującej subtelny 
szyk, świadomej, że istotą prawdziwej elegancji 

jest dystyngowany umiar.
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FAMILY 1881
Uświetniająca 135 urodziny marki linia  

wzbogacona została o nowe wzory. Kolejny model 
kieszonkowy z transparentną tarczą, model klasyczny, 

także w wersji ze wskazaniem fazy Księżyca,  
oraz łączący tradycję z nowoczesnością model  

z kopertą tonneau.

Family 1881 
120GM12-SS33R-PS-K1, 
zegarek kieszonkowy z dewizką, 
koperta 53 mm, stal, mechanizm 
nakręcany ręcznie, kaliber Unitas 
6498, mały sekundnik, szkło 
szafirowe antyrefleksyjne.  
Cena od 8 600 zł

Family 1881 
321GQ13-SS11R-LB, zegarek 
męski, koperta 41 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, 
kaliber Ronda 708, datownik, 
sekundnik, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło szafirowe anty
refleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 420 zł

Family 1881 
224GA04-SP33R-LN, zegarek 
męski, koperta 37 x 48 mm, stal 
PVD, mechanizm automatyczny, 
kaliber Sellita SW 200, datow-
nik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 4 490 zł

Family 1881 
219UQ02-SY33R-SY, zegarek męski, 
koperta 38 mm, stal PVD,  mecha-
nizm kwarcowy, kaliber ETA 955.112, 
datownik, sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, bransoleta stal PVD, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 2 840 zł
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Zegarek 
Albert Riele

120GM12SS33RPSK1
Cena od 8 600 zł



1. Chronorally
38001 TIN NIN
Nowy Edox Chronorally został zaprojektowany, aby precyzyjnie odmierzać 
czas w najbardziej ekstremalnych warunkach. Niestraszne mu silne 
wstrząsy, wysokie temperatury, wszechobecny kurz i pył. 
Surowy, ale niezawodny, wyposażony w szereg niezbędnych podczas 
morderczego wyścigu funkcji, takich jak chronograf, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, tachymetr. 
Solidna 48-milimetrowa koperta ze stali najwyższej jakości, czytelne 
wskazania na tarczy i znak rozpoznawczy – duży czerwony przycisk – 
czynią z Chronorally niezawodnego towarzysza rajdowych zmagań. 
Cena od 6 420 zł

2. Chronorally Limited Edition 
Sauber F1® Team
38001 TIN1 NBUJ, zegarek męski, koperta 48 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik dnia tygodnia, tachymetr, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 6 520 zł 

3. Chronorally
10302 37NJ NOJ3, zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachymetr, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 6 950 zł

4. Chronorally
10302 3V2 BUV3, zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachymetr, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 6 170 zł

5. Delfin
10107 37RNCA GIR, zegarek męski,  
koperta 43 mm, stal PVD, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe antyrefleksyjne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 200 m.
Cena od 3 670 zł

6. Chronoffshore-1
10221 3 NIN, zegarek męski, koperta 45 mm, 
stal, mechanizm kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachymetr, mały sekundnik, szkło szafirowe 
antyrefleksyjne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 500 m.  
Cena od 5 560 zł
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1. Flowers 
SR36QRD95VB
Silvana, utożsamiając się z najlepszymi zegarmistrzowskimi tradycjami 
szwajcarskich manufaktur, korzysta ze swego bogatego dorobku,  
jednocześnie wybiegając myślą w przyszłość. 
Najnowsza propozycja marki to urzekająca kompozycja pożądanych przez płeć 
piękną brylantów oraz złota, z kwiatowym wzorem stalowej koperty o subtelnej 
średnicy 36 mm. Ten kunsztownie wykonany biżuteryjny czasomierz niczym 
kwiat okala nadgarstek. Przyciągająca uwagę tarcza zegarka została delikatnie 
muśnięta blaskiem masy perłowej. 
Całość, jak przystało na markę sygnowaną certyfikatem SWISS MADE,  
tworzy niesamowity efekt.
Cena od 10 250 zł. Dostępny wkrótce.

2. 42Baron
SR42ARR24CB, zegarek męski, koperta 42 mm, 
stal PVD, mechanizm automatyczny, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 880 zł

3. Lemarbre
SR38ASR11CB, zegarek męski, koperta 38 mm, 
stal PVD, mechanizm automatyczny, datownik, 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 3 670 zł

4. Lady Barrel
ST28QRR14SRG, zegarek damski,  
koperta 28 x 39 mm, stal PVD, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe, pasek satynowy, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 1 910 zł

5. Feline
SR32QRCR45R, zegarek damski,  
koperta 32 mm, stal PVD, tarcza zdobiona 
brylantami, mechanizm kwarcowy, szkło 
szafirowe, bransoleta stal PVD,  
wodoszczelność do 50 m.
Cena od 3 550 zł

6. Salem
SR30QBP45B, zegarek damski, koperta 30 mm, 
stal, tarcza zdobiona brylantami, mechanizm 
kwarcowy, szkło szafirowe, bransoleta stal PVD, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 2 650 zł

7. Aime-Moi
SR30QSWM12SB, zegarek damski,  
koperta 30 mm, stal, mechanizm kwarcowy,  
szkło szafirowe, pasek satynowy,  
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 1 780 zł
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BRILLIANCE
Linia Brilliance to kobiecy fason  
i elegancja osiągnięta subtelnym 

środkiem. Wiele modeli, mnogość 
kolorów. Wybrane zegarki zdobione  

są kamieniami.

Brilliance  
B036L178, zegarek damski, 

koperta 28 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, bransoleta stal, 

wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 1 160 zł

Brilliance
B035L174, zegarek damski, 

koperta 26 mm, stal IP,  
mechanizm kwarcowy, szkło 
szafirowe, bransoleta stal IP,  

wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 1 260 zł

Brilliance
B033L165, zegarek dam-
ski, koperta 31,5 mm, 
stal IP, mechanizm kwar-
cowy, szkło szafirowe, 
pasek skórzany, wodo
szczelność do 50 m. 
Cena od 980 złBrilliance

B034L167, zegarek 
damski, koperta 34 mm, 
stal, mechanizm kwar-
cowy, sekundnik, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 060 zł

MarKa pOWSTała Z inSpiracji nieZróWnanyM pięKneM 
górSKiegO KrajObraZu SZWajcarii OraZ nieOgra ni cZO
nyMi MOżliWOściaMi i nieZłOMnOścią ludZKiegO ducha. 
bergSTern TO śWieTnej jaKOści SZWajcarSKie ZegarKi, 

dla aMbiTnych i dbających O STyl.

www.bergstern.ch

Zegarek  
Bergstern 

B034L172
Cena od 1 260 zł
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HARMONY
Rewolucja w kolekcji Harmony.  

Do tej pory kolekcja bardzo klasyczna  
i stonowana zmienia się w wyrazistą, 

odważną linię, nie zapominającą jednak
o swoich korzeniach.

Harmony 
B014G077, zegarek męski, ko-
perta 42 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 140 zł

Active 
B017G098, zegarek męski, 
koperta 42 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 190 zł

Active
B028G142, zegarek męski, 
koperta 42 mm, stal, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 1 690 zł

Active 
B017G100, zegarek męski, 
koperta 42 mm, stal IP,  
mechanizm kwarcowy,  
datownik, sekundnik, szkło 
szafirowe, bransoleta stal IP,  
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 340 zł

Active
B020G102, zegarek męski, ko-
perta 42 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datow-
nik, tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 1 790 zł

Harmony 
B030G152, zegarek męski, ko-
perta 42 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, szkło 
szafirowe, pasek parciany, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 940 zł

Harmony
B029G146, zegarek męski, ko-
perta 44 mm, stal IP, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, 
tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 1 840 zł

Harmony 
B031G155, zegarek męski, 
koperta 42 mm, stal IP, me-
chanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 50 m.   
Cena od 1 090 zł

ACTIVE
Kolekcja wzbogacona  

o cztery wyraziste linie 
zegarków dla aktywnych 

mężczyzn. Wszystkie
ze szkłem szafirowym.
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Beauty
E088L333K1, zegarek damski, 
koperta 38 mm, stal IP, koperta i tarcza 
zdobione cyrkoniami, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik dnia tygodnia, wskaźnik faz 
Księżyca, szkło mineralne, pasek  
skórzany, dodatkowy pasek satynowy  
w komplecie, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 790 zł

Zainspirowana światem kobiet i dla  
niego wykreowana. Zarówno  

kolekcje wyrafinowanych Zegarków,  
jak i biżuteryjnych dodatków, 

w doskonałych proporcjach łącZą  
świeżość designu, modowe ambicje  

i efekt glamour.
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Bransoleta
wzór EL124-9381,
kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór EL124-6791,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Zegarek  
Elixa
E102-L400
Cena od 850 zł

Finesse
E098L384, zegarek damski, 
koperta 40 mm, stal IP, me-
chanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 550 zł

Beauty
E110L443, zegarek damski, 
koperta 34 mm, stal IP,  
mechanizm kwarcowy,  
datownik, sekundnik, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP,  
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 670 zł

Bransoleta
wzór EL1263471,
stal szlachetna.
Cena od 214 zł

Pierścionek
wzór EL1263472,
stal szlachetna.
Cena od 94 zł
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Pierścionek
wzór EL1240429,

stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Finesse 
E114L462, zegarek 

damski, koperta 38 mm, 
stal IP, mechanizm 

kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, 

pasek skórzany, wodo
szczelność do 30 m.

Cena od 520 zł

Naszyjnik
wzór EL1271868,
kauczuk syntetyczny, 
mosiądz pozłacany.
Cena od 249 zł

Kolczyki
wzór EL1271951,
mosiądz pozłacany.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór EL1271864,
kauczuk syntetyczny, 
mosiądz pozłacany.
Cena od 209 zł



206 Apart  Zima  2016 | 2017

Finesse
E105L418, zegarek damski, 
koperta 17 x 34 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 420 zł

Finesse
E105L420, zegarek damski, 
koperta 17 x 34 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 420 zł

Finesse
E096L369K1,  
zegarek damski, koperta  
38 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, szkło mine-
ralne, pasek skórzany, 
bransoleta w komplecie, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 630 zł

Kolczyki
wzór EL124-4288,
stal szlachetna.
Cena od 174 zł

Bransoleta
wzór EL124-5495,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Pierścionek
wzór EL123-9185,
stal szlachetna.
Cena promocyjna 54,50 zł

Zegarek  
Elixa
E104-L415
Cena od 490 zł

Kolczyki
wzór EL1262890,
stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Elixa
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Finesse
E104L416, zegarek damski, 
koperta 26 x 43 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 440 zł

Pierścionek
wzór EL1264786,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł

Pierścionek
wzór EL1262688,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Pierścionek
wzór EL1264787,
stal szlachetna.
Cena od 69 zł
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Elixa

Pierścionek
wzór EL1262191,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Bransoleta
wzór EL1262649,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL1262904,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Ceramica
E101L398, zegarek damski, 
koperta 32,5 mm, stal IP, cera-
mika, mechanizm kwarcowy, 
szkło szafirowe, bransoleta stal 
IP, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 610 zł

Beauty
E099L388, zegarek damski, 

koperta 28,5 x 27 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, szkło 

mineralne, bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 30 m. 

Cena od 480 zł

Beauty
E106L424, zegarek damski, 
koperta 40 mm, stal, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 490 zł

Kolczyki
wzór EL1262574,
stal szlachetna.
Cena od 94 zł
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Kolczyki
wzór EL1267267,
stal szlachetna.
Cena od 119 zł

Kolczyki
wzór EL1260065,
kryształy, stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Kolczyki
wzór  EL1262882,
szkło, stal szlachetna.
Cena od 79 zł

Bransoleta
wzór EL1262701,
stal szlachetna.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór EL1262194,
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Zawieszka
wzór EL1254409,
stal szlachetna.
Cena od  79 zł

Kolczyki
wzór EL1261861,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Kolczyki
wzór EL123-4836,

stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Pierścionek
wzór EL124-6791,

stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Zegarek  
Elixa

E101-L397
Cena od 630 zł



210 Apart  Zima  2016 | 2017

Enjoy 
E111L448, zegarek damski, koperta 
35 mm, stal IP, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik 
24godzinny, wskaźnik dnia tygodnia, 
szkło mineralne, bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 50 m.  
Cena od 820 zł

Enjoy 
E107L429, zegarek damski,  
koperta 40 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
wskaźnik 24godzinny, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 690 zł

Enjoy 
E109L439, zegarek damski,  
koperta 36 mm, stal IP, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, 
sekundnik, wskaźnik 24godzinny, 
szkło mineralne, bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 910 zł
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Naszyjnik
wzór EL1221965,

kryształy,  
stal szlachetna.
Cena od 149 zł

Kolczyki
wzór EL1221956,

kryształy,  
stal szlachetna.

Cena od 99 zł

Ceramica
E062L189, zegarek 

damski, koperta  
38 mm, stal IP,  

mechanizm kwarco 
wy, datownik, sekund  

nik, wskaźnik 24go 
dzinny, wskaźnik 

dnia tygodnia, szkło 
szafirowe, bransoleta 

stal IP, ceramika, 
wodoszczelność 

do 50 m.  
Cena od 1 090 zł

Zegarek Elixa
E067-L215

Cena od 750 zł

Naszyjnik
wzór EL1272319,
kauczuk syntetyczny, 
mosiądz rodowany.
Cena od 199 zł

Bransoleta
wzór EL1272318,
kauczuk syntetyczny, 
mosiądz rodowany.
Cena od 199 zł

Kolczyki
wzór EL1272317,
mosiądz rodowany.
Cena od 159 zł
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Beauty 
E115L469, zegarek damski, 
koperta 38 mm, stal IP, me-
chanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stal 
IP, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 640 zł

Enjoy 
E116L471, zegarek damski, ko-
perta 38 mm, stal IP, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, bransoleta stal 
IP, wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 690 zł

Naszyjnik
wzór EL121-8194,
rzemień, stal  
szlachetna.
Cena od 109 zł

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

Zegarek  
Elixa
E112-L452
Cena od 580 zł

Naszyjnik
wzór EL1262546,
kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna.
Cena od 194 zł

Bransoleta
wzór EL1262570,
stal szlachetna.
Cena od 189 zł
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Beauty
E106L426, zegarek damski, 
koperta 40 mm, stal IP, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, bransoleta stal IP, 
wodoszczelność do 30 m. 
Cena od 550 zł

Beauty 
E110L445, zegarek damski, ko-
perta 34 mm, stal IP, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 550 zł

Pierścionek
wzór EL1247091,
stal szlachetna.
Cena od 79 zł
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Sport
A065.G315, zegarek męski, 
koperta 43 mm, stal IP, mecha-
nizm kwarcowy, chronograf, 
datownik, wskaźnik 24godzin-
ny, tachymetr, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 870 zł

Bransoleta
wzór AZ1259319,
kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AZ1268916,
włókno węglowe, skóra, 
stal szlachetna.
Cena od 239 zł
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Brawurowo łączy tradycję 
z industrialną surowością, 

umiejętnie Balansuje między 
wizerunkiem dystyngowanego 

gentlemana i przeBojowego 
zdoBywcy. definiuje  

mężczyznę niezależnie od  
jego wize runku i wieku.

Casual
A062.G302, zegarek męski, koperta  
42 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe, pasek 
parciany, wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 580 zł

Casual
A061.G295, zegarek męski, koperta 
44 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik 24godzinny, tachymetr, 
szkło szafirowe, pasek skórzany, 
wodoszczelność  do 100 m. 
Cena od 810 zł

Casual
A063.G305, zegarek męski, koperta 
45,5 mm, stal, mechanizm kwarco-
wy, datownik, sekundnik, funkcja 
GMT, szkło szafirowe, pasek skó-
rzany, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 770 zł

Spinki do 
mankietów
wzór AZ1261448,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Spinki do  
mankietów
wzór AZ1252594,
masa perłowa, stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AZ126-1793,

rzemień, stal szlachetna.
Cena od 179 zł

Bransoleta
wzór AZ126-1791,
cyrkonia, rzemień,  

stal szlachetna.
Cena od 209 zł

Bransoleta
wzór AZ126-1788,

emalia, rzemień,  
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Obrączka
wzór AZ125-7372,

stal szlachetna.
Cena od 59 zł

Zegarek  
Aztorin
A062.G300

Cena od 580 zł
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Aztorin

Casual
A060.G290, zegarek męski, koperta 
43 mm, stal IP, mechanizm kwar-
cowy, chronograf, datownik, mały 
sekundnik, szkło szafirowe, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 930 zł

Casual 
A062.G304, zegarek męski, koperta 
42 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, wskaźnik dnia 
tygodnia, szkło szafirowe, bransoleta 
stal, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 680 zł

Casual
A061.G298, zegarek męski, koperta 
44 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
datownik, sekundnik, funkcja GMT, 
wskaźnik 24godzinny, tachymetr, 
szkło szafirowe, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 100 m.  
Cena od 890 zł

Naszyjnik
wzór AZ1259410,
rzemień, stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ1261788,
emalia, rzemień,  
stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Obrączka
wzór AZ1252384,
stal szlachetna.
Cena od 89 zł



217wygodne i bezpieczne zakupy online www.apart.pl

Sports Discovery 
A064.G313, zegarek męski, koperta  
43,5 mm, stal, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, datownik, wskaźnik 
24godzinny, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 890 zł

Sports Discovery
A064.G310, zegarek męski, koperta  
43,5 mm, stal, mechanizm kwarco-
wy, chronograf, datownik, wskaźnik 
24godzinny, mały sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 890 zł

Bransoleta
wzór AZ126-9280,

skóra, stal szlachetna.
Cena od 229 zł

Bransoleta
wzór AZ126-9271,

skóra, stal szlachetna.
Cena od 219 zł

Obrączka
wzór AZ122-0392,

stal szlachetna.
Cena od 99 zł

Obrączka
wzór AZ126-1450,

stal szlachetna.
Cena od 129 zł

Zegarek  
Aztorin 

Ekstraklasa
A066.G319

Cena od 990 zł
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Zegarek  
Aztorin
A056.G268
Cena od 790 zł

Sport
A056.G272, zegarek męski, 
koperta 45 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 200 m. 
Cena od 790 zł

Sport 
A057.G275, zegarek męski, 
koperta 45 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, wskaźnik 24godzinny, 
szkło szafirowe, bransoleta stal, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 1 060 zł
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Sport 
A058.G283, zegarek męski, 
koperta 45 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, chronograf, datownik, 
sekundnik, tachymetr, szkło 
szafirowe, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 890 zł

Sport 
A059.G284, zegarek męski, 
koperta 44 mm, stal, mecha 
nizm kwarcowy, chronograf,  
datownik, wskaźnik 24godzinny,  
tachymetr, mały sekundnik,  
szkło szafirowe, bransoleta stal,  
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 990 zł

Sport 
A055.G262, zegarek męski, koperta 
44 mm, stal, mechanizm kwarcowy, 
chronograf, datownik, wskaźnik 
24godzinny, mały sekundnik, szkło 
szafirowe, pasek skórzany, wodo
szczelność do 100 m.  
Cena od 980 zł

Spinki do 
mankietów
wzór AZ1259391,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Spinki do 
mankietów
wzór AZ1242502,
stal szlachetna.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AZ1261469,
stal szlachetna.
Cena od 159 zł

Bransoleta
wzór AZ1230669,
kauczuk syntetyczny, 
stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Obrączka
wzór AZ1218696,
stal szlachetna.
Cena od 109 zł

Zegarek  
Aztorin
A057.G277
Cena od 960 zł

Bransoleta
wzór AZ1261463,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 174 zł

Bransoleta
wzór AZ1230682,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AZ1230669,
kauczuk syntetyczny,  
stal szlachetna.
Cena od 189 zł
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Zegarki, które  
wnosZą w codZienność 

kolor i energię.  
Zarówno młodsZych,  

jak i starsZych 
ocZarują stylistyką  

pełną odniesień  
do popkulturowych 

motywów.

Design 
PD159U378, zegarek unisex, 
koperta 40 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
parciany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 420 zł

Design 
PD148U309, zegarek unisex, 
koperta 41 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 440 zł

Club 
PM139G295, zegarek męski,  
koperta 44 mm, tworzywo 
sztuczne, aluminium, mechanizm 
kwarcowy, datownik, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Club 
PM143U256, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alu
minium, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek kauczuko
wy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 190 zł

Design 
PD149L312, zegarek damski, 
koperta 45 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
skórzany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 460 zł

Design
PD159U454, zegarek unisex, 
koperta 40 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, szkło mineralne, pasek 
parciany, wodoszczelność do 30 m.
Cena od 420 zł
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Club 
PM158U374K1, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alumi-
nium, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy, 
dodatkowa bransoleta w komplecie, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Club 
PM158U372K1, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alumi-
nium, mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy, 
dodatkowa bransoleta w komplecie, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Digital 
PC162G391, zegarek męski, 
koperta 55 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, LCD, stoper, 
funkcja GMT, kalendarz, wskaźnik 
24godzinny, alarm, podświetlenie 
tarczy, miernik tempa, timer, szkło 
plastikowe, pasek z  tworzywa sztucz-
nego, wodoszczelność do 100 m. 
Cena od 290 zł

Digital 
PC165G400, zegarek męski,  
koperta 55 mm, tworzywo sztucz-
ne, mechanizm kwarcowy, LCD, 
stoper, sekundnik, funkcja GMT, 
kalendarz, alarm, podświetlenie tar-
czy, miernik tempa, szkło plastiko-
we, pasek z tworzywa sztucznego, 
wodoszczelność do 100 m.
Cena od 310 zł

Digital 
PC170U417, zegarek unisex, koperta 
47 mm, tworzywo sztuczne, mecha-
nizm kwarcowy, stoper, funkcja GMT, 
kalendarz, alarm, podświetlenie tarczy, 
dotykowy wyświetlacz LCD, timer, 
szkło plastikowe, pasek z tworzywa 
sztucznego, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 240 zł



222 Apart  Zima  2016 | 2017

Zegarek  
am:pm
SP173-U430
Cena od 170 zł
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Star Wars 
SP161U386, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alu-
minium, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Star Wars 
SP161U387, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alu-
minium, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Star Wars 
SP161U455, zegarek unisex, 
koperta 42 mm, kauczuk, alu
minium, mechanizm kwarcowy, 
szkło mineralne, pasek kauczu-
kowy, wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Star Wars 
SP176G433, zegarek męski, 
koperta 52 mm, tworzywo 
sztuczne, mechanizm 
kwarcowy, LCD, stoper, 
funkcja GMT, kalendarz, 
alarm, podświetlenie tarczy, 
timer, sygnalizacja pełnej 
godziny, szkło plastikowe, 
pasek z tworzywa sztucznego, 
wodoszczelność do 200 m.
Cena od 390 zł

Star Wars 
SP156-K358, zegarek 
dziecięcy, koperta 29 mm, 
tworzywo sztuczne,  
mechanizm kwarcowy, 
sekundnik, szkło mineralne, 
pasek kauczukowy, wodo
szczelność do 50 m. 
Cena od 130 zł ©
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Zawieszka
wzór AP1253788,
emalia, srebro 
rodowane.
Cena od 94 zł 

Zegarek  
am:pm
SP173U430
Cena od 170 zł

Zegarek  
am:pm
DP140K232
Cena od 140 zł

Zegarek  
am:pm
DP154K339
Cena od 130 zł

Bransoletki 
z kolekcji 
Disney  
by Apart



kidsCollectioN
*
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Disney by Apart

Zawieszka
wzór AP1241573,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Kolczyki
wzór AP1241566,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł 

Kolczyki
wzór AP1243243.
emalia, srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bohaterowie  
najpopularniejszych 

produkcji wprost  
z kinowych ekranów 

przenieśli się do 
Barwnej kolekcji 

biżuteryjnych 
detali i zegarków. 

doBra zaBawa 
nie tylko dla  

najmłodszych.
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Bransoleta
wzór AP1241577,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP1241579,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 139 zł

Bransoleta
wzór AP1249262,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od  139 zł

Zegarek  
am:pm Disney
DP154K342, koperta  
29 mm, tworzywo sztuczne, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczuko-
wy, wodoszczelność do 50 m.
Cena od 130 zł

Zegarek  
am:pm Disney
DP155U348, koperta  
42 mm, kauczuk, aluminium, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy,  
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Zegarek  
am:pm Disney
DP155U354, koperta 
42 mm, kauczuk, aluminium, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł
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Disney by Apart

Zawieszka
wzór AP1241495,
cyrkonia, emalia, srebro 
rodowane.
Cena od 69 zł

Bransoleta
wzór AP1247514,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP1253802,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 79 zł

Zawieszka
wzór AP1253772,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 94 zł
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Zegarek  
am:pm Disney
DP140K228, koperta 
26 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.
Cena od 140 zł

Zegarek  
am:pm Disney
DP155U350, koperta  
42 mm, kauczuk, aluminium, 
mechanizm kwarcowy, szkło 
mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m. 
Cena od 210 zł

Bransoleta
wzór AP1253890,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Zawieszka
wzór AP1253791,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP1241490,
cyrkonie, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 99 zł

Bransoleta
wzór AP1241493,
cyrkonia, emalia, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Bransoleta
wzór AP1247514,
emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 119 zł

Zawieszka
wzór AP1245132,
kryształ, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 84 zł



Bransoleta
wzór AP1260278,  
naklejka, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 149 zł
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Disney by Apart

Bransoleta
wzór AP1260338,
kryształy, naklejka, sznurek, 
srebro rodowane.
Cena od 159 zł

Zawieszka
wzór AP1260281,
naklejka, srebro  
rodowane.
Cena od 99 zł Zawieszka

wzór AP1260336,
kryształy, naklejka,  
srebro rodowane. 
Cena od 109 zł
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Bransoleta
wzór AP1254020,  
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 169 zł

Bransoleta
wzór AP1254024,
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane.
Cena od 189 zł

Kolczyki
wzór AP1254022,
kryształy, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Kolczyki
wzór AP1254023,
kryształy, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 109 zł

Zawieszka
wzór AP1254018,
kryształy, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 69 zł

Zawieszka
wzór AP1254019,
kryształy, emalia,  
srebro rodowane.
Cena od 74 zł
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Zegarek  
am:pm Disney
DP140K232, koperta  
26 mm, stal, mechanizm  
kwarcowy, sekundnik, szkło  
mineralne, pasek skórzany,  
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 140 zł

Zegarek  
am:pm Disney
DP140K233, koperta  
26 mm, stal, mechanizm 
kwarcowy, sekundnik, szkło 
mineralne, pasek skórzany, 
wodoszczelność do 30 m.  
Cena od 140 zł
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Kids Collection

Zawieszka
wzór 109.652, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Zawieszka
wzór 109.763, diamenty
2 szt. – 0,007 ct, złoto pr. 585.
Cena od 329 zł

Kolczyki
wzór 109.703, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 379 zł

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

Kolczyki
wzór K555.01,
złoto pr. 333.
Cena od 209 zł

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

Wzór dostępny również  
w białym i różowym złocie.

Kolczyki
wzór 109.757, diamenty
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585.
Cena od 519 zł

Kolczyki
wzór 116.180, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 585.
Cena od 379 zł

Kolczyki
wzór 109.759, diamenty
2 szt. – 0,006 ct, złoto pr. 375.
Cena od 299 zł
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Kolczyki
wzór AP126-8646, 
złoto pr. 333.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP126-2967,  
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 219 zł

Kolczyki
wzór AP126-5984, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 229 zł

Kolczyki
wzór AP126-6005, 
złoto pr. 585.
Cena od 319 zł

Naszyjnik
wzór AP126-8651, 
złoto pr. 333.
Cena od 389 zł

Kolczyki
wzór AP127-1571,
cyrkonie, złoto pr. 333.
Cena od 289 zł

Pierścionek
wzór AP126-6348,
złoto pr. 585.
Cena od 399 zł

Kolczyki
wzór AP126-8644, 
złoto pr. 333.
Cena od 159 zł

Kolczyki
wzór AP126-5986, 
emalia, złoto pr. 585.
Cena od 169 zł
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Kolczyki
wzór AP126-8092,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kolczyki
wzór AP125-8954,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Zawieszka
wzór AP125-9083,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Zawieszka
wzór AP126-7673,
srebro rodowane.
Cena od 39 zł

Kolczyki
wzór AP126-0496,
srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Zawieszka
wzór AP125-9623,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 44 zł

Kolczyki
wzór AP126-8772,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 54 zł

Kolczyki
wzór AP126-6095,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 74 zł

Kolczyki
wzór AP125-9622,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 49 zł

Kolczyki
wzór AP126-9379,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 84 zł

Kolczyki
wzór AP126-8079,
emalia, srebro rodowane.
Cena od 59 zł

Kids Collection
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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 personalizo-

wane zegarki, a także statuetki i odznaczenia na specjalne zamówienie.

Więcej informacji na b2b.apart.pl

BiZnesowe  
upominki Z klasą 

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.

Wysokiej jakości paski do zegarków  

z włoskiej skóry, w pełnej gamie rozmiarów  

i kolorów, w atrakcyjnej cenie.  

Paski Peter Handmann dostępne są  

wyłącznie w salonach Apart i online na apart.pl

www.peter-handmann.com
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