
kids!
collection
kids!





Dzieciństwo. 
Czas beztroski, 

poznawania świata, 
uczenia się piękna.



4      ApArt Kids ColleCtion

od 499 zł
Kolczyki, wzór 116.161, 
brylanty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 119 zł
Naszyjnik, wzór AP126-7064, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 74 zł
Bransoleta, wzór AP126-0491, 
srebro rodowane

od 499 zł
Zawieszka, wzór 116.161, 
brylant – 0,005 ct, 
złoto pr. 585



Kids.apart.pl     5

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap121-9883, 
emalia, srebro rodowane

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap129-0106, 
emalia, złoto pr. 333

od 179 zł
Kolczyki, wzór AP125-3241, 
emalia, złoto pr. 585 



6      ApArt Kids ColleCtion

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap128-7609, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap129-2716, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki wzór ap129-2545, 
emalia, srebro rodowane
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od 139 zł
naszyjnik, wzór ap128-6368, 
srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap128-9217, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór ap128-7227,  
srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap128-7226, 
srebro rodowane



8      ApArt Kids ColleCtion

od 64 zł
Zawieszka, wzór ap124-6015, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap124-5956, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap125-6867, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap126-9379, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap126-8094, 
emalia, srebro rodowane
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od 84 zł
Kolczyki, wzór ap122-3309, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap53-2696, 
srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap32-3531, 
srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap04-6097, 
srebro rodowane



10      ApArt Kids ColleCtion

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP126-6095,

emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP129-2745, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP129-2630, 
srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP129-2544, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP129-2742, 
emalia, srebro rodowane

od 229 zł
Kolczyki, wzór AP129-0101, 
emalia, złoto pr. 333
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od 69 zł
Bransoleta, wzór AP126-9775, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP126-4734, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Zawieszka, wzór ap124-6020, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap124-5960, 
emalia, srebro rodowane
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od 84 zł
Bransoleta, wzór ap127-4927, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap121-6904, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap127-4928, 
emalia, srebro rodowane 

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP129-2622, 
srebro rodowane



14      ApArt Kids ColleCtion

od 139 zł
Naszyjnik, wzór AP128-6366, 
srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP128-9994, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór AP128-7229, 
srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP128-7228, 
srebro rodowane
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od 79 zł
Zawieszka, wzór AP128-6213, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP128-6214, 
srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór AP128-8741, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP128-8740, 
cyrkonie, srebro rodowane



16      ApArt Kids ColleCtion

od 369 zł
Kolczyki, wzór K-191.01, 
złoto pr. 585

od 319 zł
Kolczyki, wzór ap125-3237,  
emalia, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap127-9538, 
srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap122-4530, 
emalia, srebro rodowane
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od 79 zł
Zawieszka, wzór ap04-6107, 
srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap46-4187, 
srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór ap128-8752, 
srebro rodowane



18      ApArt Kids ColleCtion



Kids.apart.pl     19



20      ApArt Kids ColleCtion

od 299 zł
Bransoleta, wzór ap126-8656,  
złoto pr. 333

od 59 zł
Zawieszka, wzór ap124-4489, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap124-4515, 
emalia, srebro rodowane

od 429 zł
Kolczyki, wzór 101.185, 
diamenty 2 szt. – 0,004 ct, 
złoto pr. 585
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od 299 zł
Bransoleta, wzór ap126-8695, 
złoto pr. 333

od 99 zł
Zawieszka, wzór ap126-8643, 
złoto pr. 333

od 159 zł
Kolczyki, wzór ap126-8644, 
złoto pr. 333

od 389 zł
naszyjnik, wzór ap126-8651, 
złoto pr. 333



Biżuteryjny 
zwierzyniec Apart. 

zgodny, radosny 
i kolorowy!
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od 229 zł
Kolczyki, wzór ap126-5987, 
emalia, złoto pr. 585

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap126-2348, 
srebro rodowane

od 39 zł
Zawieszka, wzór ap126-2353, 
srebro rodowane

od 369 zł
Bransoleta, wzór 109.975/r, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
sznurek, złoto pr. 375



24      ApArt Kids ColleCtion

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap126-9381, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap129-1823, 
srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap129-1822, 
srebro rodowane
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od 79 zł
Zawieszka, wzór ap128-8884, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór ap128-6215, 
srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap128-6216, 
srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap128-8889, 
emalia, srebro rodowane
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od 74 zł
Kolczyki, wzór ap122-1688,  
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap129-2618, 
srebro rodowane



28      ApArt Kids ColleCtion

od 169 zł
Kolczyki, wzór ap38-0026,  
emalia, złoto pr. 585

od 89 zł
Zawieszka, wzór ap120-1585, 
emalia, złoto pr. 585

od 399 zł
Bransoleta, wzór ap40-0017, 
emalia, złoto pr. 585

od 519 zł
Kolczyki, wzór 116.142, 
brylanty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap129-0097, 
emalia, złoto pr. 333
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Od 49 zł
Zawieszka, wzór ap124-6023, 
emalia, srebro rodowane

od 309 zł
Kolczyki, wzór ap123-4369, 
cyrkonie, złoto pr. 585

Od 299 zł
Kolczyki, wzór ap123-4350, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Kolczyki, wzór ap28-0525, 
złoto pr. 585

Od 69 zł
Kolczyki, wzór ap124-5965, 
emalia, srebro rodowane



30      ApArt Kids ColleCtion

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap127-4934, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Bransoleta, wzór ap127-4933, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 64 zł
Bransoleta, wzór ap127-4929, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap127-4931, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap126-8778, 
emalia, srebro rodowane





32      ApArt Kids ColleCtion

od 159 zł
Kolczyki, wzór ap125-3242, 
emalia, złoto pr. 585

od 319 zł
Kolczyki, wzór ap126-3107, 
cyrkonie, emalia, złoto pr. 333

od 449 zł
Bransoleta, wzór ap125-3250, 
emalia, złoto pr. 585

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap127-9618, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 519 zł
Kolczyki, wzór 109.757, diamenty  
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585
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od 469 zł
Bransoleta, wzór ap40-0020, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór ap35-0006, 
emalia, złoto pr. 585

od 419 zł
Kolczyki, wzór ap120-3920, 
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap38-0020, 
emalia, złoto pr. 585

od 339 zł
pierścionek, wzór ap125-6233, 
emalia, złoto pr. 585



34      ApArt Kids ColleCtion

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap126-8772, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap127-0889, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Zawieszka, wzór ap125-9623, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Bransoleta, wzór ap125-9605, 
emalia, sznurek, srebro rodowane





36      ApArt Kids ColleCtion

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap122-0129, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap128-9038, 
emalia, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór ap128-2065, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap128-8751, 
srebro rodowane
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od 49 zł
Zawieszka, wzór ap128-8137, 
emalia, srebro rodowane

od 139 zł
Bransoleta, wzór ap129-0858, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap128-8138, 
emalia, srebro rodowane



38      ApArt Kids ColleCtion

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap38-0024,  
emalia, złoto pr. 585

od 399 zł
Bransoleta, wzór ap40-0014,  
emalia, złoto pr. 585

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap124-5962, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Zawieszka, wzór ap124-6021, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Zawieszka, wzór ap35-0010, 
emalia, złoto pr. 585
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od 319 zł
Kolczyki, wzór ap126-6005, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Bransoleta, wzór ap126-8645, 
złoto pr. 333

od 359 zł
Bransoleta, wzór ap126-8655, 
złoto pr. 333



40      ApArt Kids ColleCtion

od 89 zł
Zawieszka, wzór ap03-0903, 
złoto pr. 585

od 159 zł
Kolczyki, wzór ap28-0526, 
złoto pr. 585

od 159 zł
Zawieszka, wzór ap123-4157, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 309 zł
Kolczyki, wzór ap123-4248, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 74 zł
Kolczyki, wzór ap122-5547, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Bransoleta, wzór ap126-0499, 
srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór ap126-0496, 
srebro rodowane

od 64 zł
Zawieszka, wzór ap122-5636,  
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Zawieszka, wzór ap121-3468, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap121-3467, 
cyrkonie, srebro rodowane



42      ApArt Kids ColleCtion

od 269 zł
Kolczyki, wzór ap121-6885, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 139 zł
Zawieszka, wzór ap121-6875, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór ap121-6918, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 469 zł
Bransoleta, wzór ap121-5919, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap125-9736, 
emalia, srebro rodowane





44      ApArt Kids ColleCtion

od 293 zł
Kolczyki, wzór 107.164,  
diamenty 4 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 375

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

od 449 zł
Kolczyki, wzór 109.617,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585

od 379 zł
Kolczyki, wzór 116.180,  
diamenty 2 szt. – 0,006 ct,  
złoto pr. 585





od 134 zł
Bransoleta, wzór ap128-4593, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap128-4625, 
emalia, srebro rodowane

46      ApArt Kids ColleCtion

od 54 zł
Zawieszka, wzór ap124-6017, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap124-5957, 
emalia, srebro rodowane
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od 49 zł
Zawieszka, wzór ap126-2355, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap126-3689, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór ap126-3690, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór ap126-2349, 
srebro rodowane



48      ApArt Kids ColleCtion

od 189 zł
Kolczyki, wzór ap38-0030, 
emalia, złoto pr. 585

od 99 zł
Zawieszka, wzór ap35-0015, 
emalia, złoto pr. 585

od 429 zł
Bransoleta, wzór ap40-0016, 
emalia, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór ap120-3919, 
emalia, złoto pr. 585



od 79 zł
Kolczyki, wzór ap126-2124, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 79 zł
Kolczyki, wzór ap126-8598, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 99 zł
Zawieszka, wzór Z-281.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również 
w pr. 585

od 289 zł
Kolczyki, wzór K-320.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 469 zł
Kolczyki, wzór K-320.04, 
cyrkonie, złoto pr. 585







52      ApArt Kids ColleCtion

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap121-1322, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap128-1040, 
srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór ap128-4957, 
emalia, srebro rodowane



Kids.apart.pl     53

od 399 zł
Bransoleta, wzór ap120-1826, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 319 zł
Bransoleta, wzór ap120-1590, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 389 zł
Bransoleta, wzór ap120-6377, 
cyrkonie, złoto pr. 585 



54      ApArt Kids ColleCtion

od 154 zł
naszyjnik, wzór ap128-1052, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap129-0099, 
emalia, złoto pr. 333

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap129-2699, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap128-0073, 
kryształy, srebro rodowane

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap129-0091, 
emalia, złoto pr. 333



od 369 zł
Bransoleta, wzór ap125-3238, 
cyrkonie, emalia, złoto pr. 585

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap128-1061, 
cyrkonie, srebro rodowane

Kids.apart.pl     55

od 84 zł
Zawieszka-puzderko,  
wzór ap126-7986,  
emalia, srebro rodowane

od 129 zł
naszyjnik, wzór ap128-1030, 
cyrkonie, srebro rodowane



56      ApArt Kids ColleCtion

od 339 zł
Kolczyki, wzór 109.582,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w różowym złocie

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

od 299 zł
Kolczyki, wzór K-584.01, 
złoto pr. 333

od 339 zł
Kolczyki, wzór 109.582,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w różowym złocie



od 449 zł
Kolczyki, wzór 109.447, 
brylanty 2 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585

Kids.apart.pl     57

od 429 zł
Kolczyki, wzór 109.583, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.454, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 329 zł
Kolczyki, wzór 109.620, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie



58      ApArt Kids ColleCtion

od 94 zł
Kolczyki, wzór ap124-4495, 
cyrkonie, emalia, srebro 
rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap121-2390, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór ap121-2391, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap124-4496, 
emalia, srebro rodowane





60      ApArt Kids ColleCtion

od 204 zł
Kolczyki, wzór ap38-0018, 
emalia, złoto pr. 585

od 114 zł
Zawieszka, wzór ap35-0005, 
emalia, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap125-9615, 
emalia, srebro rodowane

od 399 zł
Kolczyki, wzór ap129-0192, 
cyrkonie, złoto pr. 333
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od 289 zł
Zawieszka, wzór ap126-1311, 
emalia, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór ap126-1246, 
emalia, złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap126-8253, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 44 zł
Kolczyki, wzór ap126-8255, 
cyrkonie, srebro rodowane



62      ApArt Kids ColleCtion

od 259 zł
Kolczyki, wzór ap38-0029, 
emalia, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór ap35-0014, 
emalia, złoto pr. 585

od 414 zł
Bransoleta, wzór ap40-0021, 
emalia, złoto pr. 585

od 99 zł
Zawieszka, wzór ap35-0013, 
emalia, złoto pr. 585

od 179 zł
Kolczyki, wzór ap38-0028, 
emalia, złoto pr. 585
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od 309 zł
Kolczyki, wzór K-328.02, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również 
w pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór Z-286.01,  
cyrkonia, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 369 zł
Bransoleta, wzór ap125-3251, 
emalia, złoto pr. 585

od 39 zł
Zawieszka, wzór ap122-6978, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap122-6990, 
emalia, srebro rodowane





od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.920, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375



66      ApArt Kids ColleCtion

od 279 zł
Kolczyki, wzór ap123-4090, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór ap123-4148, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór ap123-4119, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór ap123-4149, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 309 zł
Kolczyki, wzór ap123-4250, 
cyrkonie, złoto pr. 585



Kids.apart.pl     67

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap126-0503, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 369 zł
Kolczyki, wzór K-328.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585od 439 zł

Kolczyki, wzór 109.703,  
diamenty 2 szt. – 0,008 ct,  
złoto pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór 109.924, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap125-8860,  
cyrkonie, srebro rodowane
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od 189 zł
Kolczyki, wzór ap129-4050, 
emalia, złoto pr. 375

od 259 zł
Bransoleta, wzór ap129-4058, 
emalia, złoto pr. 375

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap127-7652, 
kryształy, srebro rodowane od 59 zł

Kolczyki, wzór ap127-7653, 
kryształy, srebro rodowane

od 299 zł
naszyjnik, wzór ap129-4051, 
emalia, złoto pr. 375
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od 59 zł
Kolczyki, wzór ap129-2555, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór ap128-8738, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap128-4324, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap128-9311, 
srebro rodowane



70      ApArt Kids ColleCtion

od 199 zł
Bransoleta, wzór ap120-1429, 
sznurek, złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór ap120-1632, 
sznurek, złoto pr. 585

od 189 zł
Kolczyki, wzór ap23-0916, 
złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór ap120-1584, 
złoto pr. 585
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od 169 zł
Zawieszka, wzór Z-392.01, 
cyrkonia, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 249 zł
Kolczyki, wzór K-393.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 74 zł
Bransoleta, wzór ap126-0493, 
srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór ap126-0492, 
srebro rodowane

od 349 zł
Bransoleta, wzór 109.815/r, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
sznurek, złoto pr. 375



od 579 zł
Kolczyki, wzór 109.760,  
diamenty 4 szt. – 0,02 ct,  
złoto pr. 585





74      ApArt Kids ColleCtion

od 499 zł
Zawieszka, wzór 109.646, 
diament – 0,005 ct, 
złoto pr. 585

od 369 zł
Zawieszka, wzór 109.623, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585 od 499 zł

Kolczyki, wzór 109.761,  
diamenty 8 szt. – 0,02 ct,  
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 369 zł
Zawieszka, wzór 109.761, 
diamenty 4 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375
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od 279 zł
Kolczyki, wzór 109.619, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

od 89 zł
Bransoleta, wzór ap124-5252, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 89 zł
Bransoleta, wzór ap124-5247, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 39 zł
Kolczyki, wzór ap126-5341, 
srebro rodowane



Sad jak z bajki, 
pełen kwiatów 
i soczystych 

owoców. Skuś się!

76      ApArt Kids ColleCtion

od 149 zł
Zawieszka, wzór ap123-4155, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór ap123-4206, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór 109.759, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375
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od 439 zł
Kolczyki, wzór 109.660, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.621, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap127-9535, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap121-1348, 
emalia, srebro rodowane



78      ApArt Kids ColleCtion
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80      ApArt Kids ColleCtion

od 399 zł
Bransoleta, wzór ap40-0015, 
emalia, złoto pr. 585

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap122-6191, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 339 zł
Kolczyki, wzór ap126-3115, 
cyrkonie, emalia, złoto pr. 333
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od 149 zł
Kolczyki, wzór ap38-0022, 
emalia, złoto pr. 585

od 219 zł
Kolczyki, wzór ap123-3056, 
emalia, złoto pr. 585

od 109 zł
Zawieszka, wzór ap35-0009, 
emalia, złoto pr. 585
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od 169 zł
Kolczyki, wzór ap126-5986, 
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap126-5985, 
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap126-5983, 
emalia, złoto pr. 585



84      ApArt Kids ColleCtion

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap126-5984, 
emalia, złoto pr. 585

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap126-8079, 
emalia, srebro rodowane

od 299 zł
Bransoleta, wzór ap126-8686, 
emalia, złoto pr. 333

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap127-9534, 
emalia, srebro rodowane
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od 69 zł
Kolczyki, wzór ap129-2714, 
emalia, srebro rodowane

od 199 zł
Kolczyki, wzór ap128-7178, 
emalia, złoto pr. 333

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap126-8092, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap129-2708, 
emalia, srebro rodowane



86      ApArt Kids ColleCtion

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap129-2740, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap129-2542, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap128-8663, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki wzór ap128-8735, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap128-5175, 
emalia, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór ap129-2696, 
emalia, srebro rodowane
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od 44 zł
Zawieszka, wzór ap127-9621, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap127-9622, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap129-2744, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór ap128-8880, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap128-6184, 
srebro rodowane 



88      ApArt Kids ColleCtion

od 209 zł
Kolczyki, wzór ap120-6375, 
złoto pr. 585

od 329 zł
Kolczyki, wzór ap123-4310, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 159 zł
Zawieszka, wzór ap123-4158, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 49 zł
Kolczyki, wzór ap129-2739, 
srebro rodowane
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od 309 zł
Bransoleta, wzór ap120-6376, 
złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap128-6193, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 399 zł
pierścionek, wzór ap126-6348, 
złoto pr 585

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap127-5315, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.861, diamenty  
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 375







92      ApArt Kids ColleCtion

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap122-5624,  
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap121-4042, 
emalia, srebro rodowane

od 299 zł
Kolczyki, wzór ap125-3236,  
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór ap126-3084, 
cyrkonie, złoto pr. 333



od 339 zł
naszyjnik, wzór ap129-4052, 
emalia, złoto pr. 375
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od 599 zł
Bransoleta, wzór ap40-0013, 
emalia, złoto pr. 585

od 339 zł
pierścionek, wzór ap125-6234, 
emalia, złoto pr. 585

od 189 zł
Kolczyki, wzór ap129-4053, 
emalia, złoto pr. 375
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od 79 zł
Kolczyki, wzór ap124-3464, 
korund syntetyczny, srebro 
rodowane

od 119 zł
naszyjnik, wzór ap128-8617, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Zawieszka, wzór ap124-3465, 
korund syntetyczny, srebro 
rodowane

od 459 zł
Kolczyki, wzór 109.601, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 259 zł
Kolczyki, wzór ap120-6374, 
cyrkonie, złoto pr. 585



96      ApArt Kids ColleCtion

od 84 zł
Bransoleta, wzór AP124-2551, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 89 zł
Bransoleta, wzór AP124-5256, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 299 zł
Zawieszka, wzór 109.907, 
diament – 0,003 ct, 
złoto pr. 375

od 329 zł
Kolczyki, wzór AP129-0375, 
emalia, złoto pr. 585
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od 419 zł
Kolczyki, wzór 109.595, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585

od 349 zł
Zawieszka, wzór 109.698, 
diament – 0,004 ct, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Kolczyki, wzór 109.701, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375

od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.595, 
diament – 0,003 ct, 
złoto pr. 585

od 279 zł
Zawieszka, wzór 109.701,  
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 375



98      ApArt Kids ColleCtion

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP128-7112, 
złoto pr. 333

od 289 zł
Zawieszka, wzór 109.699, 
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 375

od 289 zł
Zawieszka, wzór 109.700, 
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie.

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

od 349 zł
Zawieszka, wzór 109.596, 
diament – 0,005 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie
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od 199 zł
Bransoleta, wzór AP126-5732, 
sznurek, złoto pr. 333

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP124-2558, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Zawieszka, wzór AP124-2554, 
emalia, srebro rodowane

od 329 zł
Zawieszka, wzór 109.724,  
diament – 0,004 ct, złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie

od 399 zł
Zawieszka, wzór 109.725,  
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 585
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od 469 zł
Bransoleta, wzór ap121-8299, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 249 zł
Zawieszka, wzór 109.593, 
diament – 0,003 ct, 
złoto pr. 585

od 339 zł
Zawieszka, wzór 109.594, 
diamenty 9 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 375

od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.846, 
diament – 0,004 ct, 
złoto pr. 375
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od 169 zł
Zawieszka, wzór ap121-6919, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór ap123-4307, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór ap123-4312, 
cyrkonie, złoto pr. 585







104      ApArt Kids ColleCtion

od 74 zł
Zawieszka, wzór ap124-3204, 
emalia, srebro rodowane

od 349 zł
naszyjnik, wzór ap127-8309, 
złoto pr. 333

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap127-7100, 
srebro rodowane

od 349 zł
Zawieszka, wzór 109.763, 
diamenty 2 szt. – 0,007 ct, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Zawieszka, wzór 109.908, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585
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od 499 zł
naszyjnik, wzór ap127-7799, 
złoto pr. 585

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap127-8617, 
srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap127-8615, 
srebro rodowane

od 379 zł
Zawieszka, wzór 109.762,  
diamenty 5 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap128-3184, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Bransoleta, wzór ap128-3211, 
emalia, sznurek, srebro rodowane
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od 369 zł
Kolczyki, wzór 103.545, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

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

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

od 599 zł
Kolczyki, wzór 100.676, 
brylanty 2 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585
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od 449 zł
Kolczyki, wzór 105.438,  
diamenty 6 szt. – 0,02 ct, 
złoto pr. 585

od 319 zł
Kolczyki, wzór 101.220, 
diamenty 8 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Kolczyki, wzór ap125-3254, 
złoto pr. 585

od 349 zł
Kolczyki, wzór ap125-3253, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 499 zł
Kolczyki, wzór 100.640, 
brylanty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w żółtym złocie
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od 619 zł
Bransoleta, wzór 109.586, 
diament – 0,005 ct, 
złoto pr. 585

od 649 zł
Kolczyki, wzór 109.471, 
diamenty 14 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585

od 549 zł
Kolczyki, wzór 103.517, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 319 zł
Kolczyki, wzór 101.221,  
diamenty 6 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 585
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od 319 zł
Zawieszka, wzór 101.129, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w białym złocie

od 639 zł
Kolczyki, wzór 109.482, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,  
topazy, złoto pr. 375od 569 zł

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

od 279 zł
Zawieszka, wzór 109.482, 
diament – 0,005 ct, topaz, 
złoto pr. 375
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od 669 zł
Kolczyki, wzór 160.112, 
diamenty 16 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 479 zł
Kolczyki, wzór 151.140, 
diamenty 2 szt. – 0,007 ct, 
złoto pr. 375

od 499 zł
Zawieszka, wzór 160.112, 
diamenty 17 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 539 zł
Kolczyki, wzór 103.505, 
diamenty 12 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585
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od 139 zł
Zawieszka, wzór ap120-2340, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór ap120-1724, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór ap123-4306, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 134 zł
Zawieszka, wzór ap123-4184, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 149 zł
Zawieszka, wzór ap123-4304, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap125-2099, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap124-7049, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 269 zł
Kolczyki, wzór ap123-4130, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 139 zł
Zawieszka, wzór ap121-6891, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór ap121-6890, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 469 zł
Bransoleta, wzór ap121-8304, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 199 zł
Bransoleta, wzór ap120-1674, 
sznurek, złoto pr. 585

od 379 zł
Bransoleta, wzór 109.855/r, diament  
– 0,004 ct, sznurek, złoto pr. 375

od 419 zł
Bransoleta, wzór ap120-1817, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 229 zł
Zawieszka, wzór Z-276.01, 
złoto pr. 585

od 469 zł
Kolczyki, wzór K-315.01, 
złoto pr. 585

od 479 zł
Kolczyki, wzór 116.143, diamenty 
2 szt. – 0,008 ct, złoto pr. 585

od 469 zł
Kolczyki, wzór 109.616, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585
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od 49 zł
Zawieszka, wzór ap127-5259, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap127-1885, 
emalia, srebro rodowane

od 329 zł
Kolczyki, wzór 101.236, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375

od 349 zł
Kolczyki, wzór 109.755, 
diamenty 2 szt. – 0,007 ct, 
złoto pr. 375 od 269 zł

Bransoleta, wzór 109.812/r, 
diament – 0,005 ct, sznurek,  
złoto pr. 375
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od 279 zł
Kolczyki, wzór K-289.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333

od 389 zł
Kolczyki, wzór ap126-2957, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 299 zł
Kolczyki, wzór K-570.01, 
złoto pr. 333
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od 229 zł
Zawieszka, wzór Z-332.01, 
cyrkonie, złoto rodowane pr. 585

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

od 299 zł
Kolczyki, wzór 101.239, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 559 zł
Kolczyki, wzór 109.649, 
diamenty 6 szt. – 0,03 ct, 
złoto pr. 585
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od 129 zł
Zawieszka, wzór ap120-2339, 
złoto pr. 585

od 159 zł
Kolczyki, wzór ap120-1589, 
złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór ap126-8646, 
złoto pr. 333

od 219 zł
Kolczyki, wzór ap126-8652, 
złoto pr. 333

od 389 zł
Bransoleta, wzór ap24-0079, 
złoto pr. 585
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od 99 zł
Zawieszka, wzór ap26-0108, 
złoto pr. 585

od 369 zł
Kolczyki, wzór ap123-3059, 
złoto pr. 585

od 449 zł
Bransoleta, wzór ap24-0080, 
złoto pr. 585

od 179 zł
Kolczyki, wzór ap28-0527, 
złoto pr. 585

od 699 zł
Kolczyki, wzór 109.702, diamenty  
2 szt. – 0,01 ct, złoto pr. 585



  Małe rzeczy, codzienne    
czynności, cudownie    
  jest odkrywać w nich   
      szczęście.
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od 59 zł
Bransoleta, wzór ap125-9609, 
cyrkonia, sznurek, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap126-8075, 
emalia, srebro rodowane

od 39 zł
Zawieszka, wzór ap122-5400, 
emalia, srebro rodowane 

od 129 zł
Kolczyki, wzór ap28-0523, 
złoto pr. 585
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od 44 zł
Zawieszka, wzór ap126-0425, 
srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór ap126-0495, 
srebro rodowane

od 74 zł
Bransoleta, wzór ap126-0494, 
srebro rodowane

od 399 zł
Kolczyki, wzór 109.932, diamenty 2 szt.  
– 0,006 ct, złoto pr. 375

do kompletu zawieszka. 
Wzór dostępny również w białym złocie
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od 39 zł
Zawieszka, wzór ap124-6034, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap124-5974, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór ap124-2563, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap122-5519,  
emalia, srebro rodowane
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od 64 zł
Bransoleta, wzór ap124-3563, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór ap124-7754, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór ap127-7678, 
kryształy, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap121-2389, 
emalia, srebro rodowane
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od 84 zł
Zawieszka, wzór ap128-0467, 
opal syntetyczny, srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór ap128-0468, 
opal syntetyczny, srebro rodowane

od 84 zł
Zawieszka, wzór ap128-0469, 
opal syntetyczny, srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór ap128-0470, 
opal syntetyczny, srebro rodowane
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od 59 zł
Kolczyki, wzór ap129-2625, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór ap128-4958, 
emalia, srebro rodowane

od 139 zł
Bransoleta, wzór ap129-1346, 
emalia, srebro rodowane
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od 114 zł
Zawieszka, wzór ap35-0008, 
emalia, złoto pr. 585

od 219 zł
Kolczyki, wzór ap38-0021, 
emalia, złoto pr. 585

od 289 zł
Kolczyki, wzór ap127-1571, 
cyrkonie, emalia, złoto pr.333

od 389 zł
Bransoleta, wzór ap120-6382, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 339 zł
Zawieszka, wzór 109.652, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585
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od 189 zł
Zawieszka, wzór ap120-6378, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 379 zł
Kolczyki, wzór ap120-6373, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 219 zł
Kolczyki, wzór ap126-2967, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 269 zł
Kolczyki, wzór 101.238,  
diamenty 2 szt. – 0,007 ct,  
złoto pr. 375

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap128-5983, 
srebro rodowane
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od 114 zł
Zawieszka, wzór ap123-4249, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 239 zł
Kolczyki, wzór ap123-4351, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 259 zł
Kolczyki, wzór ap123-4305, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 129 zł
Zawieszka, wzór ap123-4298, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 369 zł
Kolczyki, wzór 101.176, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 519 zł
Kolczyki, wzór 105.431, 
diamenty 12 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 375

od 74 zł
Kolczyki, wzór ap126-8600, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 289 zł
Kolczyki, wzór ap28-0522, 
złoto pr. 585

od 119 zł
Kolczyki, wzór ap128-0971, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór ap126-8601, 
srebro rodowane

od 149 zł
Zawieszka, wzór ap03-0902, 
złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór ap120-1680, 
sznurek, złoto pr. 585
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od 74 zł
Zawieszka, wzór ap127-9462, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór ap124-5969, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Zawieszka, wzór ap124-6026, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór ap127-9460, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 119 zł
Zawieszka, wzór ap121-6892, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 239 zł
Kolczyki, wzór ap121-6888, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór ap121-6930, 
cyrkonie, złoto pr. 585



od 84,50 zł
Bransoleta, wzór ap125-3890, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

146      ApArt Kids ColleCtion

Znani i lubiani bohaterowie  
filmów Disneya w urokliwej  

biżuterii i kolorowych zegarkach. 
Zaprzyjaźnij się z nimi!



od 119 zł
Bransoleta, wzór ap124-7514, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór ap124-3321, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

©
 d

is
ne

y
Kids.apart.pl     147



od 79,50 zł
Bransoleta, wzór ap126-0277, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

od 84 zł
Zawieszka, wzór ap124-5132, 
kryształ, emalia, srebro  
rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap124-1495, 
cyrkonia, emalia, srebro  
rodowane
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od 74,50 zł
Bransoleta, wzór ap125-3803, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp155-U536, 
koperta kauczuk, 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło  
mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m ©

 d
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od 159 zł
Bransoleta, wzór AP124-5129, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp187-U472, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 139 zł
Bransoleta, wzór AP124-9262, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 189 zł
Bransoleta, wzór AP125-2873, 
emalia, sznurek, srebro rodowane
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od 119 zł
Kolczyki, wzór ap124-1566, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Zawieszka, wzór ap124-1522, 
perła hodowana, emalia, 
srebro rodowane

od 189 zł
Bransoleta, wzór ap124-3307, 
emalia, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór ap124-1523, 
perły hodowane, emalia, 
srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap124-1573, 
emalia, srebro rodowane
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od 164 zł
naszyjnik, wzór  ap128-3449, 
emalia, srebro rodowane

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp155-U530, 
koperta kauczuk, 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło  
mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 139 zł
Bransoleta, wzór ap124-1579, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 74,50 zł
Bransoleta, wzór ap125-3798, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

podana cena uwzględnia  
okresowy rabat

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp187-U473, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 179 zł
Bransoleta, wzór ap124-1507, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 114 zł
Kolczyki, wzór ap124-3243, 
emalia, srebro rodowane

od 189 zł
Bransoleta, wzór ap124-1577, 
emalia, sznurek, srebro rodowane
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od 99 zł
Bransoleta, wzór ap128-2507, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 169 zł
Bransoleta, wzór ap126-3201, 
emalia, sznurek, srebro rodowane
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od 184 zł
naszyjnik, wzór ap128-8887, 
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane

od 179 zł
naszyjnik, wzór ap128-8736, 
perła hodowana, cyrkonie, 
srebro rodowane

od 139 zł
Kolczyki, wzór ap128-8737, 
perły hodowane, cyrkonie, 
srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór ap128-2506, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór ap128-2508, 
emalia, srebro rodowane
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od 194 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6286, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 179 zł
Kolczyki, wzór AP127-6263, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP128-1017, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 159 zł
Bransoleta, wzór AP128-1020, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K474, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K475, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 134 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6271, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 114 zł
Kolczyki, wzór AP127-6283, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 169 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6265, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 154 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6172, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 124 zł
Kolczyki, wzór AP127-6268, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 119 zł
Bransoleta, wzór ap125-4051, 
kryształy, emalia, sznurek, 
srebro rodowane

od 84 zł
Zawieszka, wzór ap125-4025, 
kryształy, emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór ap125-4026, 
kryształy, emalia, srebro rodowane
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od 149 zł
Bransoleta, wzór ap126-0278, 
naklejka, sznurek, srebro rodowane

od 189 zł
Bransoleta, wzór ap125-4024, 
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane
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od 159 zł
Bransoleta, wzór ap125-4021, 
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane

od 169 zł
Bransoleta, wzór ap125-4020, 
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane
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od 114 zł
Kolczyki, wzór ap125-4023, 
kryształy, emalia, srebro rodowane
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od 74 zł
Zawieszka, wzór ap125-4019, 
kryształy, emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór ap125-4018, 
kryształy, emalia, srebro rodowane

od 114 zł
Kolczyki, wzór ap125-4022, 
kryształy, emalia, srebro rodowane
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od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K469, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K464, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K465, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K471, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, dp186-K470, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m



PANTONE® 219 C
C1  M88  Y0  K0

PANTONE® 319 C
C52  M0  Y19  K0

PANTONE® 395 C
C8  M0  Y85  K0

PANTONE® 129 C
C0  M16  Y77  K0

PANTONE® 7650 C
C50  M98  Y38  K23

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp187-U468, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp187-U466, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek aM:pM, dp187-U467, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 170 zł
Zegarek aM:pM, sp190-K487, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, sp190-K486, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m



od 170 zł
Zegarek aM:pM, sp190-K488,  
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek aM:pM, sp190-K485, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m



od 210 zł
Zegarek aM:pM, sp189-U483, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, lCd, stoper, 
funkcja GMt, kalendarz, alarm, 
podświetlenie tarczy, sygnalizacja 
pełnej godziny, szkło plastikowe, 
pasek tworzywo sztuczne, wodo-
szczelność do 100 m
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od 170 zł
Zegarek aM:pM, sp183-U440,  
koperta tworzywo sztuczne, 35 mm, 
mechanizm kwarcowy, lCd, stoper,  
funkcja GMt, kalendarz, alarm, podświet-
lenie tarczy, timer, sygnalizacja pełnej 
godziny, szkło mineralne, pasek tworzywo 
sztuczne, wodoszczelność do 50 m



od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K509, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

Zegarki 
AM:PM  

tak ładne  
i kolorowe, 

że nawet 
dorośli 
chcą je 

mieć.
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od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K514, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K520, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m



od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K510, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek aM:pM,  pM192-K515, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K512, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek aM:pM, pM192-K511, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek kauczukowy, 
wodoszczelność do 50 m
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informacja handlowa zawarta w katalogu jest ważna  
do wyczerpania asortymentu. podane ceny zawieszek  

nie uwzględniają łańcuszków. niniejszy katalog nie stanowi  
oferty w sensie prawnym. prezentowane zdjęcia biżuterii  

i zegarków nie oddają jej rzeczywistej wielkości i kolorystyki. 
Katalog oraz wszelkie zamieszczone w nim zdjęcia, wzory  

i informacje o produktach stanowią przedmiot praw apart sp. z o.o. 
w suchym lesie. Wykorzystywanie katalogu lub jego fragmentu 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody apart sp. z o.o. 1/
20
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