
Obrączki  
ślubne



 Jeden z najważniejszych, niepowtarzalnych dni w życiu.
Ślub, czyli otwarcie nowej, pełnej nadziei i miłości drogi.

 Wypełniony podniosłym nastrojem przysięgi, 
wzruszeniem najbliższych i spontaniczną radością.

Obrączki Apart zachowają trwałość tych uczuć, 
wypowiedzianych słów  

i wyjątkowych wspomnień na zawsze.
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Próby kruszców

W naszej bogatej ofercie  
dostępne są obrączki z platyny  
próby 950, złota – 750, 585, 333,  
palladu – 500, srebra – 925.
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1Kruszec  
i jego Kolory

Różnorodność obrączek Apart  
wyraża się wieloma atrybutami,  
z których jednym z najistotniej-
szych jest kruszec. Oprócz klasycz-
nego – żółtego złota, do wyboru 
jest złoto białe, wielobarwne,  
a także inne metale: pallad, srebro 
i najszlachetniejszy – platyna.  
Złote obrączki występują w próbie  
750, 585 oraz 333. 
Każdy z dostępnych wzorów ob-
rączek może stać się wyjątkowym 
symbolem Waszej miłości.

ekSPerT  
   W ObrączkAcH
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eKspert w obrączKach

obrączKi z platyny

Platyna to najcenniejszy i zarazem  
najdroższy metal szlachetny.  
Jest wyjątkowo rzadka. Jej barwa zbliżona 
jest do barwy srebra. Platyna nie reaguje  
z tlenem, wodą.  W związku ze swoją 
niską reaktywnością, platyna używana jest 
w jubilerstwie, zwłaszcza jako oprawa dla 
diamentów. Ten szlachetny surowiec od-
wdzięcza się w gotowej biżuterii pięknym 
kolorem oraz niepospolitą trwałością. 

str. 20

www.apart.pl              5



obrączKi  
z żółtego złota

Materiał bazowy obrączki złotej to złoto 
najwyższej próby 999,9. Dzięki wysokiej 
jakości dodatkom stopowym, produko-
wanym wyłącznie dla Apart, obrączki 
zyskują doskonałe właściwości użytkowe 
oraz niepowtarzalną kolorystykę. Wyko-
nywane w pracowniach Apart obrączki 
są bezszwowe (nie posiadają na całym 
obwodzie żadnych łączeń), o dowolnej 
szerokości, profilu i wzorze. Nakładanie 
wzoru uzyskuje się poprzez obróbkę 
obrączek za pomocą narzędzi diamento-
wych, dzięki czemu powierzchnia cięcia 
jest idealnie gładka. Operacja końcowa to 
utwardzanie obrączek przy użyciu specjal-
nej technologii, co zwiększa odporność na 
ślady zużycia czy zarysowania (twardość 
obrączek wzrasta o około 60%).

str. 24
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eKspert w obrączKach

obrączKi  
z białego złota

Białe złoto jest nazwą handlową stopu,  
w skład którego wchodzą: czyste złoto  
– występujące w przyrodzie wyłącznie  
w kolorze żółtym – oraz domieszki innych 
metali, m.in. srebra i miedzi, które odpo-
wiednio wpływają na właściwości stopu. 
Standardową, stosowaną na całym świecie 
podczas produkcji biżuterii z białego złota 
procedurą jest rodowanie, dzięki któremu 
produkty uzyskują piękną srebrzystą 
barwę. Rodowanie polega na galwanicznym 
naniesieniu cienkiej warstwy rodu na 
powierzchnię złota. Ponieważ warstwa rodu 
występuje tylko na powierzchni stopu,  
w czasie użytkowania ulega ona ścieraniu, 
odsłaniając prawdziwy, słomkowożółty ko-
lor białego złota. Ścieranie rodu jest natural-
nym procesem wynikającym z użytkowania 
biżuterii i nie stanowi wady produktu.

str. 58
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obrączKi  
z wielobarwnego złota

Możliwość łączenia różnych kolorów 
złota daje pole do popisu projektantom,  
a także wynosi sztukę wyrobu obrączek na 
kolejny poziom. Stopy mogą być łączone 
na różne sposoby, co pozwala na wzorni-
czą zabawę kształtem i fakturą, również 
z użyciem kamieni. W Apart oferujemy 
wzory z białego i żółtego złota, a także  
z białego i różowego złota, dla gustowne-
go i nowoczesnego efektu. Stop różo- 
wego tradycyjnie uchodzi za elegancki  
i ekskuzywny. Wybierany jest chętnie przy 
produkcji luksusowej biżuterii, a także  
kopert szwajcarskich zegarków z najwyż-
szej półki. Ten przykuwający wzrok szla- 
chetnym odcieniem materiał powstaje  
w wyniku zastosowania domieszki mie-
dzi, cynku i srebra.

str. 70 

8              Obrączki ślubne              



obrączKi z palladu

Pallad jest jednym z ośmiu metali 
szlachetnych. Należy do grupy platynow-
ców – obok rodu, rutenu, irydu, osmu 
i – oczywiście – platyny. Jego właściwości: 
twardość, lekkość, zbliżona do platyny 
barwa sprawiają, że jest on bardzo atrak-
cyjną alternatywą dla białego złota. Pallad 
charakteryzuje także antyalergiczność.

str. 88 

eKspert w obrączKach

obrączKi ze srebra

Katalog obrączek Apart uzupełniają  
atrakcyjne wzory srebrne. Charakteryzują  
się one wysoką jakością, gwarantowaną  
przez naszą markę, a przy tym korzystną ceną.

str. 92
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2
wewnętrzny wypukły  
zewnętrzny wypukły

wewnętrzny wypukły  
zewnętrzny płaski

wewnętrzny płaski 
zewnętrzny wypukły

profil 
obrączeK

Kolejną istotną cechą, która  
w dużej mierze determinuje  
wygląd i charakter obrączki, jest  
jej profil. Wybór profilu jest kwe-
stią indywidualną. Profil, oprócz 
waloru estetycznego, wpływa na 
wygodę noszenia obrączki, będącą 
odczuciem w pełni subiektyw-
nym. Co istotne, komfort przy 
tej samej średnicy może być inny 
dla różnych profili – warto o tym 
pamiętać przed jednym z najważ-
niejszych w życiu zakupem.  
W obrączkach Apart odnaleźć 
można pełną gamę profili.

wewnętrzny wypukły  
zewnętrzny wklęsły

wewnętrzny płaski 
zewnętrzny płaski

wewnętrzny płaski  
zewnętrzny półokrągły 
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3wyKończenie 
obrączeK

O fakturze powierzchi obrączek 
decyduje ich wykończenie.  
Pośród metod nadawania obrącz-
kom estetycznego i atrakcyjnego 
finiszu wyróżniamy: polerowanie  
– wygładzanie powierzchni 
nadające blask i połysk obrączce, 
satynowanie – matowienie  
nadające „satynowy” mat o kie-
runku wzdłuż obwodu obrącz-
ki, piaskowanie – matowienie 
nadające obrączce idealnie równą 
fakturę, przypominającą wilgotny, 
sprasowany piasek.

Połysk

Mat Piaskowany

Mat Satynowany

eKspert w obrączKach
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4grawerowanie  
na życzenie

Gdy obrączki będą już wybrane, 
można zdecydować się na okolicz-
nościowy grawerunek. Nada on 
obrączkom unikatowy charakter, 
dzięki niemu staną się zupełnie 
wyjątkowe. Treścią grawerunku 
mogą być imiona, miłosne
wyznanie, data ślubu lub cokol-
wiek innego, co podpowie uczucie 
– jedynym ograniczeniem jest tu 
tak naprawdę obwód obrączki. 
Według upodobań, wybrać można 
spośród pięciu dostępnych krojów 
pisma: tradycyjnego (1), klasyczne-
go (2), nowo czesnego (3), ozdobne-
go (4) i finezyjnego (5).  
W Apart obrączki platynowe, złote 
i z palladu grawerowane są gratis.

1.

2.

3.

4.

5.
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5diamenty  
na życzenie

W salonach i eSklepie Apart  
dostępny jest szeroki wybór obrą-
czek z diamentami o standardowo 
przyjętych parametrach czystości 
i barwy diamentu SI2/H i SI1/G.  
W wybranych wzorach oferujemy 
obrączki o para metrach dia men   - 
tów VS1/G. 

Obrączki może zdobić jeden
diament lub kilka, w różnych 
układach.

Brylant  
0,03 ct

Brylanty  
0,04 ct

www.apart.pl              13



drugie c – barwa (colour)

Wyróżnia się diamenty o barwach fantazyjnych, m.in.: niebieskiej, różowej, pomarańczowej, 
oraz diamenty o barwach typowych, tzn. od bezbarwnych po różne odcienie barwy żółtej, 
brązowej lub szarej. Pośród diamen tów o barwach typowych (ocenianych w skali od D do Z) 
najrzadsze i najbardziej cenione są kamienie o barwie D (najczystszej bieli+).

jaKość diamentów – 4c

O wartości i jakości oszlifowanego diamentu decydują cechy określane przez tzw. zasadę 4C. 
Skrót ten pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów: carat (karat – jednostka  
określająca masę), colour (barwa), clarity (czystość), cut (szlif). 

pierwsze c – masa (carat)

Masę kamieni szlachetnych, w tym także diamentów, określa się w karatach metrycz nych (ct).  
Jeden karat został zdefiniowany jako 200 mg, czyli 0,2 grama.

Diamenty o barwach typowych to kamienie od bezbarwnych po diamenty nasycone w różnym stopniu 

barwą żółtą, brązową lub szarą. W biżuterii firmy Apart większość diamentów ma barwę H (biel).

d e f g h i j k l

Barwy diamentów

3 ct4 ct 2 ct 1,75 ct 1,50 ct 1,25 ct 1 ct 0,75 ct 0,50 ct 0,25 ct 0,10 ct 0,05 ct

Wielkość Diamentów

Diament o masie 1 ct waży 0,2 grama i ma ok. 6,5 milimetrów średnicy.
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piąte c – zaufanie  
(confidence)

Apart, w trosce o dobro Klientów, do zasady 4C 
postanowił dodać „piąte C” – confidence, czyli 
zaufanie. Oznacza ono niezmiennie najwyższą 
jakość potwierdzoną certyfikatami dodawanymi  
do produktów.

trzecie c – czystość (clarity)

Diamenty na ogół posiadają znamiona wewnętrzne (nazywane inkluzjami), jak również znamiona 
zewnętrzne (zwane skazami), które czynią każdy kamień wyjątkowym i niepowtarzalnym.

czwarte c – szlif (cut)

Podczas oceny szlifu dokładnej analizie podlegają kształt, 
proporcje oraz wykończenie szlifu. Ocenia się je  
w skali: bardzo dobre, dobre, średnie i słabe. Tylko 
wyjątkowo starannie wykonany szlif może 
sprawić, by światło przenikające przez 
diament uwalniało jego wewnętrz-
ny ogień.

Kamienie różnych klas mają wewnętrzne i/lub zewnętrzne znamiona dostrzegalne dla rzeczoznawcy. 

Klasa czystości LC oznacza najczystszy diament.

LC VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 P1 P2 P3

Klasy czystości

Szlif Brylantowy

Kolet

Pa
w

il
o

n
 (
po

d
st

aw
a)

K
o

r
o

n
a

Tafla

Rondysta

eKspert w obrączKach



Obrączka gotowa do 
nadania jej odpowiedniego 
profilu przez walcowanie.

Każda obrączka jest 
ręcznie kalibrowana 
pod kątem rozmiaru.

Nacinanie wzoru  
przy użyciu maszyny  
z diamentową końcówką.

„TAk” dlA  
       nAjWyżSzej  
   jAkOści

Wybierając obrączki Apart jako symbol miłości i trwałości 
związku, mogą być Państwo pewni, że dokonują słusznej decyzji. 
Dbamy, by najwyższej jakości zawsze towarzyszyła oryginalność, 
staranność wykonania i dopasowanie do różnorodnych gustów 
i oczekiwań Klientów.
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Fasetowanie obrączek 
na grawerce  
komputerowej. 

Dopełnieniem procesu 
produkcyjnego jest  
kontrola jakości.

Obrączki mogą być 
zdobione brylantami. 
Każdy oprawiany jest 
ręcznie.

pielęgnacja obrączeK

Obrączki są wykonane z metali szlachetnych, 
które, mimo specjalnego utwardzania, naturalnie 
ulegają ścieraniu i zużywaniu. Noszone codzien-
nie, nieustannie, wymagają szczególnej troski,  
by jak najdłużej zachować swój pierwotny urok. 
Należy unikać narażania obrączek na kontakt 
z twardymi powierzchniami. Szkodliwy wpływ na 
urodę obrączek mają ponadto przeróżne środki 
chemiczne: detergenty, proszki, rtęć, niektóre 
kosmetyki – także te wykorzystywane podczas 
sesji pielęgnacyjnych w salonach kosmetycznych, 
czy substancje używane w trakcie zabiegów 
medycznych. W przypadku niektórych modeli, np. 
obrączek  rodowanych, satynowanych i z brylanta-
mi, zaleca się wyjątkowo uważne przestrzeganie 
niniejszych zasad, z uwagi na metodę ich wykona-
nia, zastosowane materiały i wzór. 
Nieostrożne użytkowanie obrączki może skutko -
wać przetarciami, utratą oryginalnej faktury lub 
koloru, a także zmatowieniem. Nosząc obrączkę 
w kontakcie z inną biżuterią – na tym samym lub 

sąsiadującym palcu – uwzględnić należy przyspie-
szone zużywanie zarówno obrączki, jak i biżuterii. 
Przedstawione zasady dotyczą też przechowywa-
nia obrączki, gdy nie jest ona noszona – powinna 
być zawsze odseparowana od innych metalowych 
przedmiotów. Dbanie o obrączkę powinno być 
czymś naturalnym – jak w przypadku uczucia,  
które przecież symbolizuje. Obrączka, by utrzy-
mać swój blask, wymagać będzie z czasem 
odświeżenia. Możliwość i sposób dokonania tego 
zabiegu uzależniona jest od cech  konstrukcyj-
nych obrączki.

Każdemu Klientowi oferujemy

 trzykrotną bezpłatną usługę odświeżenia obrą-
czek w ciągu 3 lat od daty zakupu – polerowanie, 
rodowanie, satynowanie lub piaskowanie  
(z wyłączeniem obrączek srebrnych).
 jednorazową bezpłatną usługę w formie zmiany 
rozmiaru, zależną od cech konstrukcyjnych 
obrączki, w ciągu 3 lat od daty zakupu (z wyłą-
czeniem obrączek srebrnych).

„taK” dla najwyższej jaKości

www.apart.pl              17



apart diamond club

Wszystkich Klientów, którzy dokonują  
zakupów w salonach i eSklepie Apart, zachęcamy  
do uczestnictwa w Apart Diamond Club.  
Każdy Uczestnik otrzymuje kartę oraz dostęp do 
specjalnych, przeznaczonych wyłącznie dla Uczest-
ników, przywilejów*.

*Szczegółowy regulamin programu Apart Diamond Club dostępny jest na www.apart.pl

kOmfOrT 
   zAkuPu

Obrączki Apart można zamówić i kupić  
w jednym z blisko 200 salonów, a także w eSklepie  
na www.apart.pl z wysyłką w cenie. Wszystkim 
Klientom zapewniamy fachową i profesjonalną 
obsługę, służymy doświadczeniem oraz wiedzą 
na temat oferowanych przez nas wyrobów. 
Wszystko po to, by już sam zakup obrączek był 
wspaniałym i radosnym doświadczeniem.
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Ślubne obrączki Apart umieszczane są w eleganckim pudełku.  
Do opakowania dołączany jest również delikatny woreczek w kolorze ecru,  
w którym można przechowywać obrączki przed ceremonią ślubną.

OPAkOWAnie  
   z klASą
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Obrączki   
  z PlATyny
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1. Wzór 501, szer. 3 mm, platyna próba 950, połysk
2. Wzór 506, 4/506, brylanty 0,07 ct, szer. 4,5 mm, platyna próba 950, połysk
3. Wzór 502, 4/502, brylant 0,07 ct, szer. 3,3 mm, platyna próba 950, połysk

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.  
Obrączki z platyny dostępne są w wybranych salonach Apart,  

ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.2.
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1. Wzór 507, 4/507, brylanty 0,02 ct, szer. 3,8 mm, platyna próba 950, połysk 
2. Wzór 508, 4/508, brylanty 0,04 ct, szer. 5,5 mm, platyna próba 950, mat satynowany 
3. Wzór 503, 4/503, brylanty 0,04 ct, szer. 4,5 mm, platyna próba 950, mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu. 
Obrączki z platyny dostępne są w wybranych salonach Apart,  

ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

3.

2.

1.
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Obrączki   
    z żółTegO   
złOTA
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2.

3.

1.

1. Wzór 44, szer. 2,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 205, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 210, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl
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2.

1.

3.

1. Wzór 809, 4/809, brylant 0,01 ct, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 46, 4/46, brylant 0,01 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 244, 4/244, brylant 0,06 ct, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl
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1. Wzór 211, 4/235, brylanty 0,04 ct, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 812, 4/812, brylanty 0,18 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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1. Wzór 31, 4/31, brylanty 0,13 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 271, 4/271, brylanty 0,09 ct, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

3. Wzór 40, 4/40, brylanty 0,04 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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obrączKi z żółtego złota





1. Wzór 52*, 4/52*, brylanty 0,13 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk
2. Wzór 53*, 4/53*, brylanty 0,12 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk

3. Wzór 804, 4/804, brylanty 0,33 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk 

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu. 
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart. 

ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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obrączKi z żółtego złotaobrączKi z żółtego złota



1. Wzór 805, 4/805, brylanty 0,09 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 51*, 4/51*, brylanty 0,07 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk

3. Wzór 811, 4/811, brylanty 0,08 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu. 
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart. 

ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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2.

1. Wzór 42, 4/42, brylanty 0,01 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 201, 4/201, brylant 0,01 ct, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.
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obrączKi z żółtego złota



1. Wzór 820, 4/820, brylanty 0,10 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 821, 4/821, brylanty 0,07 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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1. Wzór 819, 4/819, brylant 0,02 ct, szer. 3 mm, 3,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 818, 4/818, brylanty 0,17 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
3. Wzór 816, 4/816, brylanty 0,09 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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obrączKi z żółtego złota



1. Wzór 47, 4/47, brylant 0,01 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 295, 4/295, brylant 0,01 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.
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1. Wzór 266, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 267, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 268, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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1. Wzór 262, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 296, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 288, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.
2.
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obrączKi z żółtego złota



1. Wzór 203, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 219, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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1.

3.

1. Wzór 220, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat piaskowany
2. Wzór 269, 4/269, brylant 0,02 ct, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

3. Wzór 247, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

obrączKi z żółtego złota
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1. Wzór 808*, 4/808*, brylanty 0,15 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk i mat satynowany
2. Wzór 238, 4/238, brylant 0,01 ct, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany
3. Wzór 285, 4/285, brylanty 0,24 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, mat satynowany

4. Wzór 822, 4/822, brylanty 0,12 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart. 

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.

obrączKi z żółtego złota

4.
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1. Wzór 239, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 242, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

3. Wzór 801, 4/801, diament 0,05 ct (Princess), szer. 2,5 mm,  
złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji 
bez brylantu lub w wersji z cyrkonią. 

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.

www.apart.pl              45

obrączKi z żółtego złota



1. Wzór 41, szer. 2,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 240, 4/240, brylant 0,01 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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3.

2.

1. Wzór 802, 4/802, brylant 0,01 ct, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 215, 4/215, brylant 0,01 ct, szer. 3,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

3. Wzór 36, 4/36, brylant 0,03 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.
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obrączKi z żółtego złota



1.

2.

1. Wzór 45, 4/45, brylanty 0,48 ct, szer. 3,7 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 37, 4/37, brylanty 0,05 ct, szer. 3 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 216, 4/216, brylant 0,01 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

3.
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1. Wzór 817, 4/817, brylanty 0,07 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 48, 4/48, brylanty 0,05 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 54, 4/54, brylanty 0,04 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

3.

2.

obrączKi z żółtego złota

1.
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1.

1. Wzór 229, 4/229, diamenty 0,10 ct (Princess), szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 806, 4/806, brylanty 0,03 ct, szer. 6 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 49, 4/49, brylanty 0,04 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

obrączKi z żółtego złota

3.
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2.

1. Wzór 297, szer. 3,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 263, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.
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1. Wzór 810, szer. 3,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 813, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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obrączKi z żółtego złota



1. Wzór 35, 4/35, brylant 0,03 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 298, 4/298, brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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1. Wzór 283, 4/283, brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat piaskowany
2. Wzór 38, 4/38, brylanty 0,03 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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obrączKi z żółtego złota



1.

1. Wzór 236, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 237, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

3. Wzór 815, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i satyna poprzeczna

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

3.
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Obrączki   
     z biAłegO   
złOTA
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2.

3.

1.

1. Wzór 181, szer. 2,5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk 
2. Wzór 102, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 134, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl
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3.

2.

1. Wzór 177, 4/177, brylanty 0,05 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 129, 4/129, brylant 0,01 ct, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 109, 4/109, brylanty 0,04 ct, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.
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obrączKi z białego złota





1. Wzór 179*, 4/179*, brylanty 0,3 ct, szer. 5,7 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk 
2. Wzór 176, 4/176, brylanty 0,22 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart.

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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obrączKi z białego złota



1. Wzór 150, 4/150, brylanty 0,07 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 167*, 4/167*, brylanty 0,07 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart.

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.
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1. Wzór 136, szer. 3 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 138, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 137, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.

2.
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obrączKi z białego złota



4.

1. Wzór 105, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat piaskowany
2. Wzór 163, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk 

3. Wzór 180*, 4/180*, brylanty 0,49 ct, szer. 2,8 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk 
4. Wzór 103, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart.

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.

3.
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2.

1. Wzór 110, 4/110, diamenty 0,10 ct (Princess), szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
2. Wzór 420, 4/420, brylanty 0,16 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, mat satynowany

3. Wzór 151, 4/151, brylanty 0,06 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.
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1.

1. Wzór 113, szer. 6 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 162, 4/162, brylant 0,04 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

obrączKi z białego złota
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    Obrączki   
z WielObArWnegO 
           złOTA
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1. Wzór 460/R, 4/460/R, brylanty 0,08 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 459/R, 4/459/R, brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.
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1. Wzór 460, 4/460, brylanty 0,08 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 459, 4/459, brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

obrączKi z wielobarwnego złota

2.

1.
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1. Wzór 444, 4/444, brylanty 0,10 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 450, 4/450, brylanty 0,05 ct, szer. 3 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 461, 4/461, brylanty 0,07 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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1. Wzór 458, 4/458, brylanty 0,06 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 438, 4/438, diamenty 0,10 ct (Princess), szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk
3. Wzór 440, 4/440, brylanty 0,04 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

3.

2.

1.
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obrączKi z wielobarwnego złota



1. Wzór 442, 4/442, brylanty 0,09 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 446, 4/446, brylanty 0,06 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 430, 4/430, brylanty 0,03 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk 

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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1. Wzór 457, 4/457, brylanty 0,05 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 447, 4/447, brylanty 0,05 ct, szer. 4 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

3. Wzór 376, szer. 3,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.

3.
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obrączKi z wielobarwnego złota

1.

2.

3.

1. Wzór 310, 4/310, brylant 0,01 ct, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat piaskowany
2. Wzór 304, 4/304, brylant 0,01 ct, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk

3. Wzór 321, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

www.apart.pl              79





obrączKi z wielobarwnego złota

1. Wzór 324, 4/324, brylant 0,01 ct, szer. 5 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 327, 4/327, brylant 0,01 ct, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany
3. Wzór 325, 4/325, brylant 0,01 ct, szer. 4 mm, złoto próba 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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1. Wzór 451, 4/451, brylanty 0,09 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 452*, 4/452*, brylanty 0,03 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk

3. Wzór 449, 4/449, brylanty 0,04 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart.

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

3.
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obrączKi z wielobarwnego złota

1. Wzór 432*, 4/432*, brylanty 0,06 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, mat satynowany
2. Wzór 356, 4/356, brylant 0,02 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

3. Wzór 433*, 4/433*, brylanty 0,13 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk  

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu. 
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart. 

ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.

2.
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1. Wzór 453*, 4/453*, brylanty 0,38 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk 
2. Wzór 439, 4/439, brylanty 0,04 ct, szer. 5,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat piaskowany

3. Wzór 429, 4/429, brylant 0,01 ct, szer. 4,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
4. Wzór 448*, 4/448*, brylanty 0,5 ct, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585, połysk i mat satynowany

Wzory obrączek z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu.
*Obrączki dostępne w wybranych salonach Apart.

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

3.

4.

2.

1.
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1.

1. Wzór 416, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany
2. Wzór 418, szer. 6 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany
3. Wzór 410, szer. 6 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

3.
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2.

1. Wzór 414, szer. 5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk
2. Wzór 415, szer. 6,5 mm, złoto próba 750 lub 585 lub 333, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

obrączKi z wielobarwnego złota
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Obrączki   
    z PAllAdu
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1. Wzór 175, szer. 3,5 mm, pallad próba 500, połysk
2. Wzór 182, 4/182, brylanty 0,03 ct, szer. 4 mm, pallad próba 500, połysk
3. Wzór 183, 4/183, brylant 0,06 ct, szer. 4,5 mm, pallad próba 500, połysk

4. Wzór 170, 4/170, brylant 0,03 ct, szer. 4 mm, pallad próba 500, mat satynowany

Wzór obrączki z brylantem oferujemy również w wersji bez brylantu lub w wersji z cyrkonią.
Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

4.

2.

3.
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Obrączki z palladu



Obrączki   
       ze SrebrA
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1. Wzór lux20, szer. 4,5 mm, srebro próba 925, połysk
2. Wzór lux15, szer. 6,8 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

obrączKi ze srebra

1.
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1. Wzór lux05, szer. 6,8 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany
2. Wzór lux03, szer. 6,8 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.
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1. Wzór lux09, Lux13, cyrkonie, szer. 6,5 mm, srebro próba 925, mat satynowany
2. Wzór lux08, Lux13, cyrkonie, szer. 6,5 mm, srebro próba 925, mat satynowany
3. Wzór lux10, Lux13, cyrkonie, szer. 6,5 mm, srebro próba 925, mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

3.

2.

obrączKi ze srebra

www.apart.pl              95





1.

2.

1. Wzór lux16, szer. 4,5 mm, srebro próba 925, połysk
2. Wzór lux02, szer. 4 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

obrączKi ze srebra
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1. Wzór lux21, szer. 4,5 mm, srebro próba 925, połysk
2. Wzór lux04, szer. 4 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.
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1. Wzór lux06, szer. 4 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany
2. Wzór lux14, szer. 6,6 mm, srebro próba 925, połysk i mat satynowany

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

obrączKi ze srebra
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1. Wzór lux17, szer. 4 mm, srebro próba 925, połysk
2. Wzór lux19, szer. 3,2 mm, srebro próba 925, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

2.

1.
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1. Wzór lux18, szer. 5 mm, srebro próba 925, połysk
2. Wzór lux07, Lux12, cyrkonie, szer. 6,5 mm, srebro próba 925, połysk

Ceny obrączek znajdują się na stronie www.apart.pl

1.

2.

obrączKi ze srebra
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