
kids!
collection
kids!





Dzieciństwo. 
Czas beztroski, 

poznawania świata, 
uczenia się piękna.



4      ApArt Kids ColleCtion

od 79 zł
Zawieszka, wzór AP523-1869, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-0674, 
emalia, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP523-1870, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP124-4515, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     5

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-0669, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-0604, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP522-8034, 
emalia, srebro rodowane



6      ApArt Kids ColleCtion

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-0662, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-0676, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP522-9714, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-0670, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     7

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP126-8094, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-0609, 
emalia, srebro rodowane

od 69 zł
Bransoleta, wzór AP129-8395, 
emalia, sznurek, srebro rodowane



8      ApArt Kids ColleCtion

od 89 zł
Bransoleta, wzór AP129-8262, 
sznurek, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta,  
wzór AP06-248, 
srebro rodowane

od 59 zł
Zawieszka charms,  
wzór AP522-4132,  
srebro rodowane

od 94 zł
Zawieszka charms,  
wzór AP125-1278,  
srebro rodowane

od 59 zł
Zawieszka charms,  
wzór AP522-4630,  
srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     9

od 139 zł
naszyjnik, wzór AP128-6368, 
srebro rodowane

od 124 zł
Bransoleta, wzór AP128-7227,  
srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP128-7226, 
srebro rodowane





Kids.APArt.Pl     11

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

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-7958, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7959, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Bransoleta, wzór AP522-8165, 
emalia, sznurek, srebro rodowane



12      ApArt Kids ColleCtion

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP46-4187, 
srebro rodowane

od 399 zł
Kolczyki, wzór K-191.01, 
złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP127-9538, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP123-8182, 
srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP129-8942, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     13

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP129-4882, 
sznurek, srebro rodowane

od 159 zł
naszyjnik, wzór AP522-9641, 
cyrkonia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP123-8188, 
srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP522-9640, 
cyrkonie, srebro rodowane



14      ApArt Kids ColleCtion

od 44 zł
Zawieszka, wzór AP523-0678, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-0599, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP523-0601, 
srebro rodowane

od 399 zł
Kolczyki, wzór 110.189, 
diamenty 2 szt. - 0,01 ct,   
złoto pr. 375

od 449 zł
Bransoleta, wzór 110.306/r, 
diament – 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375



Kids.APArt.Pl     15

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

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP523-2019, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP123-8180, 
srebro rodowane

od 94 zł
Bransoleta, wzór AP522-3486, 
cyrkonia, sznurek, srebro rodowane





Kids.APArt.Pl     17

od 239 zł
Kolczyki, wzór K-692.01, 
złoto pr. 333

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

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

od 399 zł
Kolczyki, wzór 110.272, 
diamenty 4 szt.  - 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 39 zł
Zawieszka, wzór AP127-9529, 
srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP523-1991, 
cyrkonie, srebro rodowane



18      ApArt Kids ColleCtion



Kids.APArt.Pl     19



od 219  zł
Kolczyki, wzór AP129-9616,  
złoto pr. 333

20      ApArt Kids ColleCtion

od 519 zł
Bransoleta, wzór AP522-1871, 
złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór 101.185, 
diamenty 2 szt. – 0,004 ct, 
złoto pr. 585

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP129-3592, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     21

od 319 zł
Bransoleta, wzór AP126-8695, 
złoto pr. 333

od 99 zł
Zawieszka, wzór Z-593.01, 
złoto pr. 333

od 229 zł
Kolczyki, wzór K-589.01,  
złoto pr. 333

od 389 zł
naszyjnik, wzór AP126-8651, 
złoto pr. 333



Biżuteryjny 
zwierzyniec Apart. 

zgodny, radosny 
i kolorowy!



Kids.APArt.Pl     23

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



24      ApArt Kids ColleCtion

od 74 zł
Zawieszka, wzór AP522-4612, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór AP522-4574, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 74 zł
Zawieszka, wzór AP522-4613, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór AP522-4583, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór AP522-4575, 
cyrkonie, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     25

od 239 zł
Kolczyki, wzór K-710.01,  
złoto pr. 333

Wzór dostępny również  
w złocie  pr. 585,  
cena od 449 zł 

od 89 zł
Kolczyki, wzór Z-673.01,  
złoto pr. 333

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-9732, 
emalia, srebro rodowane

od 44 zł
Kolczyki, wzór AP123-8181, 
srebro rodowane

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP523-3287, 
złoto pr. 585





Kids.APArt.Pl     27

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-0661, 
emalia, srebro rodowane

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP129-4679, 
sznurek, srebro rodowane



28      ApArt Kids ColleCtion

od 179 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



Kids.APArt.Pl     29

od 309 zł
Kolczyki, wzór AP123-4369, 
cyrkonie, złoto pr. 585

Od 299 zł
Kolczyki, wzór AP123-4350, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 159 zł
Kolczyki, wzór AP28-0525, 
złoto pr. 585

Od 69 zł
Kolczyki, wzór AP124-5965, 
emalia, srebro rodowane



30      ApArt Kids ColleCtion

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-7984, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7728, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP123-8177, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-9738, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     31

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP523-9696, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-9760, 
emalia, srebro rodowane

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP125-3241, 
emalia, złoto pr. 585 

od 59 zł
Zawieszka, wzór AP523-9731, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP523-9767, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane



32      ApArt Kids ColleCtion



Kids.APArt.Pl     33

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-8158, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-7871, 
emalia, srebro rodowane



34      ApArt Kids ColleCtion

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

od 239 zł
Kolczyki, wzór K-717.01,  
złoto pr. 333

od 269 zł
Kolczyki, wzór K-690.01,  
złoto pr. 333

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7735, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-8031, 
emalia, srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     35

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

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP522-3907, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7733, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-8030, 
emalia, srebro rodowane



od 79 zł
Kolczyki, wzór AP122-0129, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

36      ApArt Kids ColleCtion

od 179 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 54 zł
Kolczyki, wzór AP522-7139, 
emalia, srebro rodowane

Kids.APArt.Pl     37

od 469 zł
Bransoleta, wzór AP40-0020, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP35-0006, 
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór AP38-0020, 
emalia, złoto pr. 585



38      ApArt Kids ColleCtion

od 64 zł
Bransoleta, wzór AP125-9605, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP128-2065, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-2688, 
emalia, srebro rodowane





od 79 zł
Zawieszka, wzór AP124-3463, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

40      ApArt Kids ColleCtion

od 109 zł
Kolczyki, wzór AP129-5095, 
cyrkonie, spinel syntetyczny, 
srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór AP523-7464, 
srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     41

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP523-5362, 
srebro rodowane

od 119 zł
Bransoleta, wzór AP523-5360, 
srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-9759, 
emalia, srebro rodowane

od 84 zł
Kolczyki, wzór AP523-5025, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP523-9693, 
emalia, srebro rodowane



42      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 119 zł
Zawieszka, wzór AP35-0010, 
emalia, złoto pr. 585



Kids.APArt.Pl     43

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



44      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 329 zł
Kolczyki, wzór AP123-4248, 
cyrkonie, złoto pr. 585



Kids.APArt.Pl     45

od 74 zł
Kolczyki, wzór AP122-5547, 
emalia, srebro rodowane

od 74 zł
Zawieszka, wzór AP121-3468, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP121-3467, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-9752, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP523-9679, 
emalia, srebro rodowane



46      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





48      ApArt Kids ColleCtion

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 299 zł
Kolczyki, wzór 101.243, 
diamenty 2 szt. - 0,004 ct, 
złoto pr. 375





50      ApArt Kids ColleCtion

od 329 zł
Kolczyki, wzór K-693.01, 
cyrkonie, złoto pr. 585 

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP523-2022, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-2705, 
emalia, srebro rodowane

od 349 zł
Kolczyki, wzór 110.255, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie



Kids.APArt.Pl     51

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP124-5957, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Bransoleta, wzór AP523-9773,  
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP124-0731, 
srebro rodowane



52      ApArt Kids ColleCtion

od 189 zł
Kolczyki, wzór AP38-0030, 
emalia, złoto pr. 585

od 119 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

Kids.APArt.Pl     53

od 99 zł
Zawieszka, wzór Z-281.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również 
w pr. 585od 289 zł

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

od 519 zł
Kolczyki, wzór K-320.04, 
cyrkonie, złoto pr. 585



od 89 zł
Kolczyki, wzór AP128-1061, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 399 zł
Bransoleta, wzór AP120-1826, 
cyrkonie, złoto pr. 585

54      ApArt Kids ColleCtion

od 129 zł
naszyjnik, wzór AP128-1030, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 279 zł
naszyjnik, wzór K-666.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 279 zł
naszyjnik, wzór K-686.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333



od 369 zł
Bransoleta, wzór AP125-3238, 
cyrkonie, emalia, złoto pr. 585

Kids.APArt.Pl     55

od 229 zł
Kolczyki, wzór AP129-0091, 
emalia, złoto pr. 333

od 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-7973, 
emalia, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7970, 
emalia, srebro rodowane







58      ApArt Kids ColleCtion

od 229 zł
Kolczyki, wzór K-679.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 249 zł
Kolczyki, wzór K-695.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 349 zł
Kolczyki, wzór AP523-3002 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 159 zł
Zawieszka, wzór AP523-3020, 
cyrkonie, złoto pr. 333



Kids.APArt.Pl     59

od 319 zł
Bransoleta, wzór AP120-1590, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 389 zł
Bransoleta, wzór AP120-6377, 
cyrkonie, złoto pr. 585 



60      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 429 zł
Kolczyki, wzór 109.583, 
diamenty 2 szt. – 0,008 ct, 
złoto pr. 585

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

Wzór dostępny również  
w różowym złocie



Kids.APArt.Pl     61

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

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

od 329 zł
Kolczyki, wzór 110.241, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 329 zł
Kolczyki, wzór 110.279, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct, 
złoto pr. 375



62      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 99 zł
Kolczyki, wzór AP523-2023, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-9764, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane





64      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 299 zł
Kolczyki, wzór K-584.01, 
złoto pr. 333



Kids.APArt.Pl     65

od 289 zł
Zawieszka, wzór AP126-1311, 
emalia, złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór AP126-1246, 
emalia, złoto pr. 585

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP126-8081, 
emalia, srebro rodowane



66      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



Kids.APArt.Pl     67

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 549 zł
Kolczyki, wzór K-730.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333





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



70      ApArt Kids ColleCtion

od 89 zł
Zawieszka, wzór AP522-6292, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP522-6298, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 99 zł
Kolczyki, wzór AP523-2743, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 64 zł
Zawieszka, wzór AP120-8374, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 99 zł
Kolczyki, wzór AP120-8378, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 59 zł
Kolczyki, wzór AP522-7138, 
kryształy, emalia, srebro 
rodowane

od 99 zł
Kolczyki, wzór AP123-8205, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-9006, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 114 zł
Kolczyki, wzór AP522-4983, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-2699, 
cyrkonie, emalia, srebro 
rodowane
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od 279 zł
Kolczyki, wzór AP123-4090, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 159 zł
Zawieszka, wzór AP123-4148, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 289 zł
Kolczyki, wzór AP123-4119, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4149, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 329 zł
Kolczyki, wzór AP123-4250, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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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

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 469 zł
Kolczyki, wzór 109.582, 
diamenty 2 szt. - 0,008 ct, 
złoto pr. 375

od 469 zł
Kolczyki, wzór 109.924, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 375
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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 299 zł
naszyjnik, wzór AP129-4051, 
emalia, złoto pr. 375
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od 64 zł
Bransoleta, wzór AP522-7784, 
emalia, sznurek, srebro 
rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP522-8041, 
emalia, srebro rodowane

od 54 zł
Zawieszka, wzór AP522-8037, 
emalia, srebro rodowane
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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 49 zł
Kolczyki, wzór AP128-9311, 
srebro rodowane

od 119 zł
Zawieszka, wzór AP120-1584, 
złoto pr. 585
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od 179 zł
Zawieszka, wzór Z-392.01, 
cyrkonia, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 269 zł
Kolczyki, wzór K-393.01,  
cyrkonie, złoto pr. 333 
 
Wzór dostępny również  
w pr. 585

od 379 zł
Bransoleta, wzór 109.815/r, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-7368, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 129 zł
Bransoleta, wzór AP522-7391, 
cyrkonie, srebro rodowane



od 599 zł
Kolczyki, wzór 109.760,  
diamenty 4 szt. – 0,02 ct,  
złoto pr. 585
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od 499 zł
Zawieszka, wzór 109.646, 
diament – 0,005 ct, 
złoto pr. 585

od 419 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 249 zł
Zawieszka, wzór 101.247, 
diament - 0,007 ct, 
złoto pr. 375

od 219 zł
Zawieszka, wzór 110.193, 
diament - 0,003 ct, 
złoto pr. 375

od 369 zł
Kolczyki, wzór 101.247, 
diamenty 2 szt. - 0,007 ct, 
złoto pr. 375

od 499 zł
Bransoleta, wzór 110.242/r, 
diamenty 3 szt.  - 0,01 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

od 349 zł
Kolczyki, wzór 110.193, 
diamenty 2 szt. - 0,005 ct, 
złoto pr. 375
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Sad jak z bajki, 
pełen kwiatów 
i soczystych 

owoców. Skuś się!
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od 149 zł
Zawieszka, wzór AP123-4155, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 299 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 49 zł
Zawieszka, wzór AP522-8048, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP522-8057, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 189 zł
Kolczyki, wzór AP522-2851, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 299 zł
Kolczyki, wzór AP128-4984, 
cyrkonie, złoto pr. 333



86      ApArt Kids ColleCtion

od 399 zł
Bransoleta, wzór AP40-0015, 
emalia, złoto pr. 585

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 109 zł
Zawieszka, wzór AP35-0009, 
emalia, złoto pr. 585

od 219 zł
Kolczyki, wzór AP123-3056, 
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
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od 229 zł
Kolczyki, wzór AP126-5984, 
emalia, złoto pr. 585

od 299 zł
Bransoleta, wzór AP126-8686, 
emalia, złoto pr. 333

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP129-2714, 
emalia, srebro rodowane

od 199 zł
Kolczyki, wzór AP128-7178, 
emalia, złoto pr. 333

od 259 zł
Kolczyki, wzór K-661.01, 
złoto pr. 333
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od 189 zł
Kolczyki, wzór K-696.01, 
złoto pr. 333

od 399 zł
naszyjnik,  
wzór AP524-8546, 
złoto pr. 333

od 269 zł
Kolczyki, wzór K-587.01, 
złoto pr. 333

od 399 zł
Bransoleta, wzór 109.930/r, 
diament  - 0,004 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

od 69 zł
Kolczyki, wzór AP123-8185, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP123-8184, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 49 zł
Kolczyki, wzór AP127-9622, 
emalia, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór AP129-2696, 
emalia, srebro rodowane

od 49 zł
Kolczyki, wzór AP128-6184, 
srebro rodowane 

od 99 zł
Bransoleta, wzór AP123-8175, 
emalia, sznurek, srebro 
rodowane
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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 54 zł
Kolczyki, wzór AP523-9748,  
emalia, srebro rodowane
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od 309 zł
Bransoleta, wzór AP120-6376, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Pierścionek, wzór AP126-6348, 
złoto pr 585

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

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP120-6374, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 299 zł
Kolczyki, wzór AP125-3236,  
emalia, złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór AP126-3084, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 54 zł
Kolczyki, wzór AP522-7729, 
emalia, srebro rodowane

od 479 zł
Kolczyki, wzór 109.601, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585



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





Kids.APArt.Pl     103

od 239 zł
Zawieszka, wzór 110.157/M, 
diament - 0,004 ct,   
złoto pr. 375

od 239 zł
Zawieszka, wzór 110.157/A, 
diament - 0,004 ct,   
złoto pr. 375

od 239 zł
Zawieszka, wzór 110.157/K, 
diament - 0,004 ct,   
złoto pr. 375
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od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.599/A, 
diament - 0,003 ct,   
złoto pr. 585

od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.599/K, 
diament - 0,003 ct,   
złoto pr. 585

od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.599/n, 
diament - 0,003 ct,   
złoto pr. 585
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od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.599/M, 
diament - 0,003 ct,   
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 299 zł
Bransoleta, wzór 109.972/r, 
diament  - 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

od 299 zł
Bransoleta, wzór 109.972/rA, 
diament  - 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375
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od 169 zł
Zawieszka, wzór Z-632 A.01 
cyrkonie, złoto pr 333

Wzory dostępne również  
w próbie złota 585

od 169 zł
Zawieszka, wzór Z-632 K.01 
cyrkonie, złoto pr 333

Wzory dostępne również  
w próbie złota 585
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od 269 zł
Zawieszka, wzór 101.249, 
diament - 0,003 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 349 zł
Kolczyki, wzór 101.249, 
diamenty 2 szt. - 0,004 ct, 
złoto pr. 375

od 259 zł
Kolczyki, wzór AP129-5583, 
cyrkonie, złoto pr 333

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP522-7794, 
cyrkonia, srebro rodowane

od 419 zł
Bransoleta, wzór Z-649.01, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 419 zł
Kolczyki, wzór 109.595, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 585

od 369 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



110      ApArt Kids ColleCtion

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

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

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie

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 349 zł
Zawieszka, wzór 109.596, 
diament – 0,004 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie



Kids.APArt.Pl     111

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP124-2558, 
emalia, srebro rodowane

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

od 429 zł
Zawieszka, wzór 109.725,  
diament – 0,004 ct,  
złoto pr. 585

od 229 zł
Kolczyki, wzór K-600.01, 
złoto pr. 333

od 64 zł
Zawieszka, wzór AP522-7793, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 99 zł
Zawieszka, wzór AP522-7788, 
cyrkonie, srebro rodowane
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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 269 zł
Zawieszka, wzór 109.846, 
diament – 0,004 ct, 
złoto pr. 375

od 449 zł
Zawieszka, wzór 110.226, 
diamenty 2 szt. - 0,01 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

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

Wzór dostępny również  
w białym złocie
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od 64 zł
Bransoleta, wzór AP522-8168, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 54 zł
Zawieszka, wzór AP522-7960, 
emalia, srebro rodowane

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP522-7961, 
emalia, srebro rodowane

od 399 zł
Bransoleta, wzór 110.100/r, 
diament - 0,004 ct, 
sznurek, złoto pr. 375
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od 64 zł
Kolczyki, wzór AP522-7971, 
emalia, srebro rodowane

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

od 54 zł
Zawieszka, wzór AP522-7974, 
emalia, srebro rodowane

od 389 zł
Zawieszka, wzór Z-662.01, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Zawieszka, wzór AP523-4456 
złoto pr. 585
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od 399 zł
Zawieszka, wzór 110.194, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct,   
złoto pr. 375

od 399 zł
Zawieszka, wzór 109.827, 
diamenty 5 szt. - 0,02 ct,   
złoto pr. 375

od 299 zł
Zawieszka, wzór 109.679, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct,   
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 319 zł
Zawieszka, wzór 109.829, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct,   
złoto pr. 375

Wzór dostępny również 
w białym złocie



Kids.APArt.Pl     117

od 44 zł
Zawieszka, wzór AP128-5486, 
srebro rodowane

od 99 zł
Zawieszka, wzór AP129-7069, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 39 zł
Zawieszka, wzór AP121-8528, 
srebro rodowane
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od 54 zł
Zawieszka, wzór AP125-9030, 
srebro rodowane

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP129-4429, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 74 zł
Zawieszka, wzór AP124-0687, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 279 zł
Zawieszka, wzór 109.708,  
brylant - 0,006 ct,   
złoto pr. 585

od 289 zł
Zawieszka, wzór 101.214,  
diamenty 12 szt. - 0,02 ct,   
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 219 zł
Zawieszka, wzór 101.177,  
diamenty 7 szt. - 0,01 ct,   
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie
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od 269 zł
Zawieszka, wzór Z-587.02 
złoto pr. 585

od 199 zł
Zawieszka, wzór Z-657.01 
cyrkonia, złoto pr. 585

od 239 zł
Zawieszka, wzór 110.166, 
diament  - 0,003 ct,   
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie 
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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 339 zł
Zawieszka, wzór 109.914, 
diamenty 5 szt. - 0,02 ct, 
złoto pr. 375
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od 499 zł
naszyjnik, wzór AP127-7799, 
złoto pr. 585

od 399 zł
Zawieszka, wzór 109.908, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

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



od 349 zł
naszyjnik, wzór AP127-8309, 
złoto pr. 333
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od 74 zł
Zawieszka, wzór AP129-7502, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 89 zł
Kolczyki, wzór AP129-7491, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 799 zł
naszyjnik, wzór 110.187, 
diament - 0,004 ct, 
złoto pr. 375
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od 399 zł
Zawieszka, wzór 110.393, 
diamenty 2 szt. - 0,01 ct, 
złoto pr. 375

od 559 zł
Zawieszka, wzór 110.394, 
diamenty 3 szt. - 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 379 zł
Zawieszka, wzór 110.392, 
diamenty 3 szt. - 0,01 ct, 
złoto pr. 375
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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 89 zł
Kolczyki, wzór AP522-8991, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 799 zł
Kolczyki, wzór 160.244, 
diamenty 18 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585
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od 349 zł
Kolczyki, wzór AP125-3253, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 429 zł
Kolczyki, wzór 109.875, 
brylanty 2 szt. - 0,02 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 499 zł
Kolczyki, wzór 109.640, 
diamenty 2 szt. - 0,02 ct, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w żółto-białym złocie

od 199 zł
Kolczyki, wzór K-603.02, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 359 zł
Kolczyki, wzór 101.220, 
diamenty 8 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 649 zł
Kolczyki, wzór 100.676, 
brylanty 2 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 585

od 899 zł
Kolczyki, wzór 160.219, 
diamenty 38 szt. - 0,09 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie
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od 619 zł
Bransoleta, wzór 109.586, 
diament – 0,005 ct, 
złoto pr. 585

od 349 zł
Zawieszka, wzór 101.129, 
diamenty 4 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również 
w białym złocie

od 399 zł
Kolczyki, wzór 110.340, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct, 
złoto pr. 375

od 399 zł
Kolczyki, wzór 101.129, 
diamenty 2 szt. - 0,004 ct, 
złoto pr. 585

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 319 zł
Kolczyki, wzór 101.221,  
diamenty 6 szt. – 0,01 ct,  
złoto pr. 585

od 379 zł
Zawieszka, wzór 110.340, 
brylant - 0,01 ct, 
złoto pr. 375
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od 639 zł
Kolczyki, wzór 109.482, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct,  
topazy, złoto pr. 375od 599 zł

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

Wzór dostępny również  
w żółtym złocie

od 299 zł
Zawieszka, wzór 109.482, 
diament – 0,005 ct, topaz, 
złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w żółtym złocieod 399 zł

Zawieszka, wzór 109.349, 
diament - 0,004 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 499 zł
Zawieszka, wzór 160.112, 
diamenty 17 szt. – 0,05 ct, 
złoto pr. 585 
 
Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 139 zł
Kolczyki, wzór AP129-0685, 
cyrkonie, srebro rodowane
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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 AP124-7049, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 289 zł
Kolczyki, wzór AP123-4130, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 339 zł
Kolczyki, wzór K-706.01, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Kolczyki, wzór K-705.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333
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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 419 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

od 329 zł
Kolczyki, wzór 101.236, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375
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od 349 zł
Kolczyki, wzór 109.755, 
diamenty 2 szt. – 0,006 ct, 
złoto pr. 375

od 349 zł
Zawieszka, wzór 101.143, 
diamenty 7 szt.  - 0,02 ct, 
złoto pr. 585

od 299 zł
Zawieszka, wzór 101.210, 
diament - 0,002 ct, 
złoto pr. 585

od 59 zł
Kolczyki, wzór AP523-9753, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Kolczyki, wzór AP129-8933, 
srebro rodowane
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od 279 zł
Kolczyki, wzór K-289.01, cyrkonie, 
złoto rodowane pr. 333

od 309 zł
Kolczyki, wzór K-672.01, 
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 599 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 449 zł
Bransoleta, wzór AP24-0080, 
złoto pr. 585

od 189 zł
Kolczyki, wzór AP28-0527, 
złoto pr. 585

od 379 zł
Kolczyki, wzór K-678.01, 
złoto pr. 585



  Małe rzeczy, codzienne    
czynności, cudownie    
  jest odkrywać w nich   
      szczęście.





od 449 zł
Bransoleta, wzór 109.976/r, 
diament  - 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 399 zł
Bransoleta, wzór 109.804/r, 
brylant  - 0,008 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

od 449 zł
Bransoleta, wzór 110.263/r, 
diament  - 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375
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od 129 zł
Kolczyki, wzór AP28-0523, 
złoto pr. 585



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

od 359 zł
Bransoleta, wzór 109.806/r, 
diament - 0,004 ct, 
sznurek, złoto pr. 375

Wzór dostępny również  
w białym złocie

od 399 zł
Bransoleta, wzór 109.977/n, 
diament  - 0,003 ct, 
sznurek, złoto pr. 375
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od 99 zł
Kolczyki, wzór AP129-8939, 
srebro rodowane
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od 199 zł
Zawieszka, wzór 101.222/M, 
diament - 0,003 ct, 
złoto pr. 585

od 449 zł
Kolczyki, wzór 101.222, 
diamenty 2 szt. - 0,006 ct, 
złoto pr. 585
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od 49 zł
Kolczyki, wzór AP123-4572, 
emalia, srebro rodowaneod 499 zł

Kolczyki, wzór 109.482, 
diamenty 2 szt. - 0,01 ct, 
rubiny syntetyczne,  
złoto pr. 375

od 269 zł
Zawieszka, wzór 109.482, 
diament - 0,005 ct, 
rubin syntetyczny, złoto 
pr. 375

od 44 zł
Zawieszka, wzór AP123-4639, 
emalia, srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór AP523-2504, 
masa perłowa, emalia,  
srebro rodowane



Kids.APArt.Pl     155

od 64 zł
Kolczyki, wzór AP129-2625, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 94 zł
Kolczyki, wzór AP128-4958, 
emalia, srebro rodowane

od 109 zł
Kolczyki, wzór AP126-8072, 
emalia, srebro rodowane

od 119 zł
Kolczyki, wzór AP128-0468, 
opal syntetyczny, srebro 
rodowane
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od 129 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 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-4298, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 379 zł
Kolczyki, wzór AP120-6373, 
cyrkonie, złoto pr. 585

od 279 zł
Kolczyki, wzór K-673.01, 
cyrkonie, złoto pr. 333

od 269 zł
Kolczyki, wzór 101.238,  
diamenty 2 szt. – 0,007 ct,  
złoto pr. 375
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od 129 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

od 129 zł
Zawieszka, wzór AP123-4298, 
cyrkonie, złoto pr. 585
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od 399 zł
Kolczyki, wzór 101.176, 
diamenty 2 szt. – 0,01 ct, 
złoto pr. 585

od 599 zł
Kolczyki, wzór 105.431, 
diamenty 12 szt. – 0,04 ct, 
złoto pr. 375

od 124 zł
Kolczyki, wzór AP522-4397, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 289 zł
Kolczyki, wzór AP28-0522, 
złoto pr. 585

od 149 zł
Zawieszka, wzór AP03-0902, 
złoto pr. 585

od 199 zł
Bransoleta, wzór AP120-1680, 
sznurek, złoto pr. 585



Kids.APArt.Pl     165
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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



168      ApArt Kids ColleCtion

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U472, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

Znani i lubiani  
bohaterowie  

filmów Disneya  
w urokliwej  

biżuterii i koloro
wych zegarkach. 
Zaprzyjaźnij się  

z nimi!

od 114 zł
Kolczyki, wzór AP124-3243, 
emalia, srebro rodowane



od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U611, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 189 zł
Bransoleta, wzór AP125-2873, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U473, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 129 zł
Kolczyki, wzór AP124-1566, 
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 119 zł
naszyjnik, wzór AP127-6278, 
emalia, srebro rodowane

od 89 zł
Zawieszka, wzór AP124-1573, 
emalia, srebro rodowane
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od 149 zł
naszyjnik, wzór AP127-6269, 
emalia, srebro rodowane

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP155-U530, 
koperta silikon, 42 mm, 
mechanizm kwarcowy, szkło  
mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m



172      ApArt Kids ColleCtion

od 109 zł
Bransoleta, wzór AP128-2507, 
emalia, sznurek, srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór AP128-2506, 
emalia, srebro rodowane

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP128-2508, 
emalia, srebro rodowane
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od 189 zł
naszyjnik, wzór AP522-6635, 
cyrkonie, emalia, srebro rodowane

od 179 zł
Bransoleta, wzór AP522-6524,  
cyrkonie, emalia, srebro rodowane
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od 139 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6293, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 219 zł
Kolczyki, wzór AP523-9376, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 109 zł
Zawieszka, wzór AP523-9381, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 129 zł
Kolczyki, wzór AP127-6285, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 129 zł
Naszyjnik, wzór AP129-5854, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 99 zł
Kolczyki, wzór AP129-5850, 
cyrkonie, srebro rodowane



176      ApArt Kids ColleCtion

od 170 zł
Zegarek AM:PM, dP186-K474, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U615, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

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

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



od 129 zł
Kolczyki, wzór AP128-1017, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 169 zł
Naszyjnik, wzór AP127-6265, 
cyrkonie, srebro rodowane

od 124 zł
Kolczyki, wzór AP127-6268, 
cyrkonie, srebro rodowane
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od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U612, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U614, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U616, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

178      ApArt Kids ColleCtion



od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U617, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, dP187-U618, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 119 zł
Bransoleta, wzór AP125-4051, 
kryształy, emalia, sznurek, 
srebro rodowane

od 79 zł
Zawieszka, wzór AP125-4026, 
kryształy, emalia, srebro rodowane

od 170 zł
Zegarek AM:PM, dP186-K465, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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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



182      ApArt Kids ColleCtion

od 69 zł
Zawieszka, wzór AP125-4018, 
kryształy, emalia, srebro rodowane

od 169 zł
Bransoleta, wzór AP125-4020, 
kryształy, emalia, sznurek,  
srebro rodowane
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od 170 zł
Zegarek AM:PM, dP186-K464, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 114 zł
Kolczyki, wzór AP125-4022, 
kryształy, emalia, srebro rodowane



od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U621, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

184      ApArt Kids ColleCtion



od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U626, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U624, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U629, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

186      ApArt Kids ColleCtion



od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U623, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 210 zł
Zegarek AM:PM, MP187-U628, 
koperta tworzywo sztuczne, 36 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
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 silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek AM:PM, sP190-K486, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m



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, sygnali-
zacja pełnej godziny, szkło plastikowe, 
pasek tworzywo sztuczne, wodo-
szczelność do 50 m

od 170 zł
Zegarek AM:PM, sP190-K488,  
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m



od 210 zł
Zegarek AM:PM, sP178-U478, 
koperta tworzywo sztuczne, 37 mm, 
mechanizm kwarcowy, alarm,  
funkcja GMt, kalendarz, podświetle-
nie tarczy, stoper, sygnalizacja pełnej 
godziny, szkło plastikowe, pasek 
tworzywo sztuczne, wodoszczel -
ność do 100 m
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od 230 zł
Zegarek AM:PM, sP178-U477, 
koperta tworzywo sztuczne, 37 mm, 
mechanizm kwarcowy, alarm, funkcja 
GMt, kalendarz, podświetlenie tarczy, 
stoper, sygnalizacja pełnej godziny, szkło 
plastikowe, pasek tworzywo sztuczne, 
wodoszczelność do 100 m



od 150 zł
Zegarek AM:PM, PM192-K508, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
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 silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek AM:PM, PM192-K520, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m
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od 150 zł
Zegarek AM:PM, PM192-K509, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m





od 150 zł
Zegarek AM:PM, PM192-K510, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek AM:PM,  PM192-K515, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
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 silikonowy, 
wodoszczelność do 50 m

od 150 zł
Zegarek AM:PM, PM192-K511, 
koperta tworzywo sztuczne, 29 mm, 
mechanizm kwarcowy, sekundnik, 
szkło mineralne, pasek silikonowy, 
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. 8/
20
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