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Je črna, je bela in je njuno ravnovesje ...

Kolekcija Balance v sebi nosi sporočilo o pomenu duševnega in

čudovitih možnosti. Ne glede na to, kako zavrtimo kombinacije

telesnega ravnovesja. Namenjena je ženskam, ki se zavedajo,

briljantnega kompleta, je rezultat elegantno ravnovesje

da ne morejo vedno vplivati na dogajanje izven sebe, lahko pa

najmočnejšega kontrasta, ki predstavlja brezčasen stil.

harmonijo vzpostavijo v sebi.

Ljudje se tako kot naše okolje nenehno spreminjamo, a v želji

Kolekcija je sestavljena iz elegantnega nasprotja črnih in belih

po harmoniji v vsakem trenutku iščemo ravnovesje. Telesno

diamantov v belem zlatu, povezanih v celoto s satenastim rdečim

in duhovno usklajenost dosežemo takrat, ko brezpogojno

zlatom. Nositi jo je mogoče na več načinov – z izpostavljenimi

sprejmemo svojo zunanjost in notranjost ter smo to, kar smo

belimi ali črnimi diamanti ter različnimi kombinacijami obeh. Ker

v svoji popolnosti. Posledično se nam začne prilagajati tudi

pa ena stran ne obstaja brez druge, je dan s kolekcijo Balance poln

zunanji svet.

11015128
prstan iz zlata z belimi in črnimi diamanti
cena 2.795 €

NAMIG

LIMITIRANA SERIJA
11083362
ogrlica iz zlata z belimi in črnimi diamanti
cena 3.312 €

11033857
uhani iz zlata z belimi in črnimi diamanti
cena 3.726 €

LIMITIRANA SERIJA

LIMITIRANA SERIJA

Z ustvarjanjem številnih kombinacij diamantnega kompleta
boste ustvarile vtis, da imate v lasti več različnih kosov nakita.
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Letos obeležujemo 175 let predanega dela in precizno izdelanih kosov
nakita, ustvarjenih po navdihu slovenskih oblikovalk. Izpod rok
spretnih zlatarskih mojstrov že vrsto let nastajajo brezčasni izdelki,
ki predstavljajo edinstven preplet tradicije in ustvarjalnega izraza
najznamenitejše slovenske zlatarne.

Priznane oblikovalke prestižnega

popolnoma prilagodimo vašim željam in mu s tem

na podlagi želje naročnika zasnovali tako, da oblikovno

nakita Zdenka Šamec, Désirée

vdihnemo osebno noto. Od unikatnih romantičnih

oriše klavir, ki ga na zgornji loputi zaznamuje podpis

Kolarec, Neja Kaligaro in Olga

kosov, ki srčnim izbrankam jemljejo dih, do izdelkov,

Frédérica Chopina, dno pa krasi niz notnega črtovja,

Košica

oplemenitenih z globljim pomenom.

povzetega po delu Chopinove Nokturne. Ker nam je

vsaki

kolekciji

vtisnejo

pomembno, da naše izdelke poleg estetske dovršenosti

svojstven pečat. Pri ustvarjanju jih
vodi želja, da v vsak izdelek ujamejo duh časa, hkrati

V naših rokah vsaka zamisel postane precizna

pa nadaljujejo tradicijo, s katero v največji slovenski

mojstrovina.

odlikuje

tudi

uporabna

vrednost, je oblikovalka
Désirée Kolarec nagrado

zlatarni že vrsto let uresničujemo hrepenenja
ljubiteljev prestižnega nakita.

Od ideje do izdelka smo med drugim popeljali

v obliki prstana zasnovala

Odlikuje nas ročna izdelava, ki nam ob pomoči

Chopinov

tako, da omogoča udobno

sodobnih tehnologij omogoča, da vsak izdelek

mednarodno tekmovanje mladih pianistov. Tega smo

zlati

prstan,
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prestižno

nagrado

za

nošnjo.

»Nakit je kot popolna začimba –
vedno dopolni tisto, kar že obstaja.«
Diane Von Furstenberg

Zlatarna Celje, Kocenova ulica 2, Celje

Zlatarna Celje, Europark, Maribor

prodajna mesta zlatarne celje
Začinite svoje življenje s čudovitim leskom žlahtnih kovin in pustite, da vas prevzame naš magični svet nakita.
Pričakujemo vas v več kot 100 prodajalnah Zlatarne Celje, ki se nahajajo v Sloveniji in drugod po Evropi.

PRODAJNA MESTA ZLATARNE CELJE V SLOVENIJI
LJUBLJANA

MARIBOR

NOVO MESTO

KOČEVJE

POSTOJNA

PTC Diamant

Slovenska 5

Hipermarket Bršljin

Trg zbora odposlancev 20

Mercator center

Letališka 5

02/ 23 80 214

Ljubljanska 47

01/ 89 50 870

Tržaška 59

01/ 54 74 880

Europark

07/ 39 35 250

Mercator center

Pobreška 18

NC Qlandia

KRANJ

Cesta Ljubljanske brigade 33

02/ 33 38 220

Otoška cesta 5

Mercator center

KRŠKO

01/ 51 06 550

Mercator center

07/ 38 44 680

Cesta Staneta Žagarja 69

NC Qlandia

Wolfova 4

Ulica Eve Lovše 1

04/ 20 10 560

Cesta krških žrtev 141

01/ 24 16 590

02/ 33 38 225

Nazorjeva 1

05/ 72 12 310

NOVA GORICA

07/ 39 35 255

Mercator center

SLOVENJ GRADEC

01/ 24 16 592

MURSKA SOBOTA

Industrijska 6

Mercator center

BREŽICE

Mestni trg 20

BTC City

05/ 33 05 290

Ronkova 4/a

NC Intermarket

01/ 24 16 594

Nemčavci 1d

NC Qlandia

02/ 88 50 230

Tovarniška cesta 10/a

Citypark

02/ 52 14 260

Cesta 25. junija 1a

Šmartinska 152/g

TC Maximus

05/ 33 05 292

01/ 54 74 882

Štefana Kovača 43

Maxi

02/ 52 14 264

Trg republike 1

07/ 49 94 350
VELENJE

KOPER

Cankarjeva 1

ROGAŠKA SLATINA

03/ 89 85 280

Grand Hotel Donat
Zdraviliški trg 10

Planet Koper
PTUJ

Ankaranska 2

DOMŽALE

Miklošičeva 2

05/ 91 40 589

Mercator center

CELJE

02/ 74 93 390

Župančičeva ul. 22

Cesta talcev 4

BLED

Kocenova ulica 2

Mercator center Supermesto

05/ 66 21 450

01/ 72 95 600

Franšizna prodajalna

03/ 42 67 200

Ormoška c. 30

Mercator center

02/ 74 93 392

JESENICE

AJDOVŠČINA

Mercator center

Mercator center

01/ 24 16 596

Opekarniška 9

03/ 81 81 680

C. svobode 7

03/ 42 67 208

PORTOROŽ

Spodnji Plavž 5

Vipavska cesta 6

City center

Hotel Palace

04/ 58 33 420

05/ 36 64 570

Mariborska 100

Obala 43

03/ 42 67 205

05/ 67 10 790

KAMNIK

IDRIJA

NC Qlandia

Mercator center

Domžalska cesta 3

Gregorčičeva ulica 47

01/ 83 08 699

05/ 37 74 340

04/ 57 67 250
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www.zlatarnacelje.com

www.facebook.com/zlatarnacelje1844/

Naklada
65.000 izvodov
Tisk
Radin print d. o. o.
Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju
podatkov in do sprememb cen. Videz izdelkov na
fotografijah lahko odstopa od njihovega dejanskega
videza. Pridržujemo si pravico, da izdelki, objavljeni
v reviji, niso vedno na zalogi na prodajnih mestih
Zlatarne Celje. Revija Prestige News – Zlatarna
Celje je natisnjena v slovenskem jeziku. Ponatis
celote ali posameznih delov revije je prepovedan.
Razmnoževanje brez pisnega dovoljenja je
prepovedano. Mnenja, izražena v tej publikaciji, so
zgolj mnenja avtorjev ali intervjuvancev.

www.instagram.com/zlatarnacelje/

https://twitter.com/zlatarnacelje

https://pinterest/zlatarnacelje

11015158
prstan iz zlata z diamantom 0,33 ct.
cena 2.120 €
11015151
prstan iz zlata z diamanti 0,45 ct.
cena 2.011 €
11015143
prstan iz zlata z diamanti 0,44 ct.
cena 2.370 €

popolnost
diamantov
Diamanti so v človeški miselnosti že stoletja zasidrani kot simbol najvrednejšega, saj jih odlikujejo
izjemna trdota, redkost in skrivnostna prosojnost. Predstavljajo dialog umetnosti rokodelstva
in naravne lepote, ki se prenaša med generacijami. Nekoč so poudarjali dostojanstvo, izbranost
ter čistost plemenite krvi, še danes pa izžarevajo osupljivo lepoto, bogatijo trenutke
ter dajejo slutiti večnost.

Vrednost ter s tem tudi ceno posameznega diamanta na tržišču določajo teža,
kakovost brusa, barva in čistost. Na prvo mesto med minerali ga je postavila njegova
neprekosljiva trdota, saj je po Mohsovi trdotni lestvici najtrši, kar pomeni, da diamanta
11014530
prstan iz zlata z diamanti
0,35 ct.
cena 2.261 €

ni mogoče obdelati z ničemer drugim kot le z diamantom. Hkrati pa ga zaznamuje tudi

11014941
prstan iz zlata z diamanti
0,80 ct.
cena 3.878 €

presenetljiva krhkost, saj se ob točno določenem udarcu lahko razlomi. Prav zaradi
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teh naravnih lastnosti – sijaja, trdote in krhkosti obenem – dragoceni kamen izraža
edinstvenost. Le diamant je dovolj dober za trajno zavezo, jamstvo neprelomljivosti
ob sklenitvi zaroke, pomembnem dosežku na karierni poti ali obeleženju življenjskega
mejnika.
Čeprav Marilyn Monroe diamante omenja kot dekletove najboljše prijatelje, ti
popolni dragulji razveseljujejo vsakogar. Z njimi obeležujemo življenjske trenutke
ter ljubljenim osebam izražamo pomembnost. Diamanti so rezultat kolesja časa,
ki izbira, kaj naj ostane in traja. Osvetljujejo vse, kar jim pride blizu, in včasih svetijo
tudi v temí. V bistvenih trenutkih so izraz vzplamenelega srca, redkokdaj nakup

NOVO 2020

hipnega navdiha, vselej pa obet blagostanja ali spomin na srečo. Z diamanti ljubimo

11083372
ogrlica iz zlata z diamantom 0,10 ct
cena 880 €

11033867
uhani iz zlata z diamanti 0,20 ct.
cena 1.299 €

11083377
ogrlica iz zlata z diamantom 0,15 ct
cena 1.110 €

11033873
uhani iz zlata z diamanti 0,30 ct.
cena 1.879 €

ter negujemo občudovanje. Bogatijo življenje, kar pa je najboljše – so večni!

11015149
prstan iz zlata z diamantom 0,10 ct.
cena 817 €

11015154
prstan iz zlata z diamantom 0,15 ct.
cena 1.100 €

SOLITAIRE - KRALJ MED DIAMANTNIMI PRSTANI

TRAJNA ZAVEZA LJUBEZNI

Diamanti so pristni kot ljubezen dveh, ki sta ustvarjena en za drugega in želita svoje

Prvi solitaire prstan, poznan po enem samem diamantu, je nastal po zamisli Charlesa

ujemanje okronati s poroko. Njihove lastnosti simbolizirajo nespremenljivo trajnost,

Lewisa Tiffanyja pred več kot 130 leti. Ustanovitelj znane draguljarske hiše je zasnoval

veličino in nežnost, obenem pa nas opominjajo, da je vsako ljubezen treba negovati.

preprost obroček s povzdignjenim diamantom, vpetim v šest držal, ki so dopuščala

K zaobljubi večnosti se tako najbolj poda edinstven prstan z izbranimi diamanti,

pronicanje svetlobe skozi kamen in dodatno poudarila njegovo briljanco. Prstan obeležuje

ki odsevajo mogočnost vajine ljubezni.

nekatere najpomembnejše prelomnice v življenju, kot so polnoletnost, okrogle obletnice,
najbolj značilna pa je zagotovo zaroka. Tudi dandanes namreč še vedno velja nenapisano
pravilo, da naj bi bil pravi zaročni prstan tisti z enim samim diamantom.

NE POZABITE

Diamanti zrcalijo večnost, ki jo je začutiti iz nedoumljive
lepote leska ob pogledu na košček pridobljene sreče.

DO NESKONČNOSTI IN NAZAJ

Eternity ali Infinity prstan, ki v prevodu pomeni večnost oziroma neskončnost, z

11015138
prstan iz zlata z diamanti 0,21 ct.
cena 1.024 €

11014494
prstan iz zlata z diamantom 0,5 ct.
cena je odvisna od čistine
in barve diamanta

11014820
prstan iz zlata z diamantom 0,5 ct.
cena je odvisna od čistine in barve
diamanta

11015147
prstan iz zlata z diamantom 0,20 ct.
cena 1.760 €

11015130
prstan iz zlata z diamantom 0,15 ct.
cena 1.139 €

11014334
prstan iz zlata z diamantom 0,05 ct.
cena 494 €

neprekinjeno linijo diamantov simbolizira neminljivo ljubezen, enkratno prijateljstvo ali
edinstven odnos. Pogosto tak prstan v znak ljubezni mož podari svoji ženi ob pomembni
obletnici ali življenjski prelomnici, kot je na primer rojstvo otroka. Nekateri Eternity
prstani imajo diamante posute po celem obročku, drugi pa le po zgornjem delu, vendar je
simbolni pomen pri obeh različicah enak. Prav tako jih med seboj ločimo glede na različne
tipe vkovanja, ki diamante razkrijejo na svojevrsten način. V Zlatarni Celje lahko odkrijete
bogato izbiro celih ali polovičnih Eternity prstanov s slogom vkovanja po lastnem izboru.

ZANIMIVOST
»Diamante izberem zato, ker v svoji nepredirni kompaktnosti predstavljajo največjo
vrednost v najmanjšem volumnu,« so besede Coco Chanel, ki je v 30. letih prejšnjega
stoletja proslavila diamante kot nepogrešljiv okras vsake uglajene ženske.

11015118
prstan iz zlata z diamanti 0,17 ct.
cena 689 €

Foto: Primož Predalič

11014706
prstan iz zlata z diamanti 0,01 ct.,
skupna teža v ct je odvisna od
velikosti prstana
cena 1.799 €

11015055
prstan iz zlata z diamanti 0,10 ct.
cena 532 €

11014808
prstan iz zlata z diamantom 0,5 ct
in stranskimi diamanti, cena
je odvisna od čistine in barve diamanta

11015050
prstan iz zlata z diamanti 0,17 ct.
cena 748 €
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Foto: Primož Predalič

Subtilen lesket popolnih obročkov, nadetih na prstanca, dva posameznika združi v povezano celoto.
Poročna prstana Zlatarne Celje bosta na vajini življenjski poti predstavljala simbol
večne enosti.
S premišljeno zasnovanim kompletom poročnih prstanov dva ločena elementa

Gibanje in nenehno spreminjajoče se oblike morskih valov so stalni vir navdiha Zlatarne
Celje, iz katerega nastajajo brezhibni kosi nakita za vse ljubezenske trenutke – od prvega

povežemo v harmonično celoto. Pri tem ne smemo pozabiti na slog neveste in ženina.

pogleda pa do zaobljube večnosti. Z letošnjo kolekcijo Allure posnemamo romantično

Ne glede na to, ali boste dame izbrale preprost in klasičen poročni prstan, ki bo

iluzijo odseva sonca na morski gladini, ki ga pooseblja lesket diamantov na poročnem

elegantno dopolnjeval zaročnega, ali pa se boste odločile za prstan s preciznimi detajli

prstanu. Tako kot ljubezenski odnos so tudi ti svetlikajoči se dragoceni kamni včasih

in bleščečimi diamanti, bomo poskrbeli, da bo edinstven – tako kot ste ve. Skupaj z nami

umirjeni, včasih divji, a vedno očarljivi.

izberita poročna prstana, ki vaju bosta spremljala večno.

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

ALLURE

ALLURE

ALLURE

11015167
prstan iz zlata
cena 582 €

11015166
prstan iz zlata z diamanti
cena 665 €

11015170
prstan iz zlata z diamanti
cena 790 €

11015171
prstan iz zlata
cena 710 €

11015172
prstan iz zlata z diamanti
cena 440 €
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ALLURE
11014232
prstan iz zlata
cena 654 €

11013924
prstan iz zlata
cena 214 €

11015173
prstan iz zlata z diamanti
cena 460 €

POROČNI SEJMI 2020

BRILJANTNA IZBIRA V POROČNEM
SALONU DIAMANT

PEČAT LJUBEZNI

Vajin dan pričnita načrtovati skupaj z Zlatarno Celje na

V vseh poslovalnicah Zlatarne Celje je na voljo bogat

Gravura poročnih prstanov je stara tradicija, ki vse od

izbranem poročnem sejmu, kjer bosta našla vse za or-

izbor poročnih prstanov, za najpestrejšo izbiro pa obiščita

srednjega veka nosi poseben pomen. Tradicionalnemu

ganizacijo sanjskega poročnega dne. Predstavili vama

naš poročni salon, ki se nahaja v trgovsko-poslovnem

zapisu imena izbranke oziroma izbranca in datuma

bomo nove kolekcije poročnih prstanov za leto 2020,

centru Diamant v BTC-ju na Letališki 5 v Ljubljani. Očaralo

poroke lahko dodata tudi simbol ljubezni

presenetili z ekskluzivnimi ugodnostmi in pomagali pri

vaju bo več kot 500 različnih modelov, med katerimi

∞, vajino zaobljubo ali hudomušen citat. Od nekdaj so

izboru popolnih obročkov.

bosta lahko pomerila tudi najprestižnejše poročne

priljubljeni latinski verzi in citati v maternem jeziku,

prstane. Svoj termin za svetovanje lahko rezervirata na

v zadnjem času pa tudi angleški, italijanski ali francoski.

lj.diamant@zlatarnacelje.si ali 01/ 54 74 880.

Izbran simbol ali citat lahko kombinirata z gravuro

Poročni sejem Maribor:

prstnega odtisa ali lastnoročnega podpisa – tako bosta

15. in 16. februar 2020, HOTEL CITY, MARIBOR.

marec 2020, HOTEL KEMPINSKI, PORTOROŽ.

Pred obiskom poslovalnice
obiščita spletno stran
www.zlatarnacelje.com
in si oglejta našo sijajno
poročno ponudbo.

Sejem Poroka Celje:
14. in 15. marec 2020, POROKA CELJE.

11015107
prstan iz zlata
cena 350 €

11014973
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.308 €

11015108
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.232 €

11014556
prstan iz zlata
cena 672 €

11015109
prstan iz zlata
cena 653 €
11015114
prstan iz zlata
cena 546 €

11015027
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.275 €

11015113
prstan iz zlata z diamanti
cena 938 €

11014924
prstan iz zlata
cena 1.053 €

11015063
prstan iz zlata
cena 337 €

11015065
prstan iz zlata
cena 703 €
11015068
prstan iz zlata z diamanti
cena 611 €

11014923
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.390 €

11015062
prstan iz zlata z diamanti
cena 470 €

11015069
prstan iz zlata
cena 486 €

11015035
prstan iz zlata z diamanti
cena 781 €

11014604
prstan iz zlata z diamanti
cena 839 €

11014500
prstan iz zlata
cena 373 €

11014974
prstan iz zlata
cena 1.113 €

11014557
prstan iz zlata z diamantom
cena 763 €

11013925
prstan iz zlata
cena 378 €

11015064
prstan iz zlata z diamanti
cena 887 €

11015036
prstan iz zlata
cena 579 €

prstana nezamenljivo vajina!

NE POZABITE

Wedding Weekend Portorož:

11015106
prstan iz zlata z diamanti
cena 465 €

, večnosti

11015168
prstan iz zlata
cena 230 €

11015110
prstan iz zlata
cena 439 €

11014603
prstan iz zlata
cena 491 €

11015110
prstan iz zlata
cena 439 €

NAMIG
Poročni prstan bo kot univerzalen kos nakita spremljal vse vajine modne kombinacije, zato izberita slog, ki bo nevsiljivo dopolnjeval zaročni nakit in druge modne dodatke. Da bo
kombinacija zaročnega in poročnega prstana neveste dih jemajoča, smo v Zlatarni Celje pripravili premišljene klasične ter ekstravagantne ideje, ki lahko služijo kot navdih pri izbiri.

11014949
zaročni prstan iz zlata z diamantom 1 ct in s stranskimi diamanti,
cena je odvisna od čistine in barve diamanta

11014967
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.192 €

11015016
zaročni prstan iz zlata z diamantom 0,33 ct. in s stranskimi diamanti
cena 2.399 €
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11015173
prstan iz zlata z diamanti
cena 460 €

11014991
zaročni prstan Solitaire iz zlata z diamantom 0,5 ct. in s stranskimi
diamanti, cena je odvisna od čistine in barve diamanta

11015055
prstan iz zlata z diamanti
cena 532 €

Kakšen nakit boste nosile v letošnji sezoni? Mi smo
za srebrne odtenke, s katerimi boste izrazile svojo
individualnost in poskrbele za razgibano,
a dovršeno podobo.

LENCIA BONDING

LENCIA FORTUNA

32087005
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 135 €

32037006
uhani iz srebra
cena 49 €

32037005
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 125 €

32087006
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 139 €

32017005
prstan iz srebra s kristalom Swarovski
cena 114 €

32017006
prstan iz srebra s kristalom Swarovski
cena 119 €

LENCIA LAYERS
32087008
ogrlica iz srebra
cena 139 €
32037008
uhani iz srebra
cena 109 €

LENCIA ICEBERG
32087002
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski in CZ
cena 135 €

LENCIA ZIG ZAG
32017002
prstan iz srebra s kristalom Swarovski in CZ
cena 114 €

32037002
uhani iz srebra s CZ
cena 41 €

32037011
uhani iz srebra s CZ in modrimi špineli
cena 99 €
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32087014
ogrlica iz srebra s CZ in modrimi špineli
cena 129 €

32017011
prstan iz srebra s CZ in modrimi špineli
cena 119 €

NOVO 2020
LENCIA HEARTS

LENCIA HALF & HALF

52080643
ogrlica iz srebra
cena 155 €

32037010
uhani iz srebra s CZ
cena 99 €

52030414
uhani iz srebra
cena 104 €

32017010
prstan iz srebra s CZ
cena 89 €

52010480
prstan iz srebra
cena 83 €

32087013
ogrlica iz srebra s CZ
cena 109 €

LENCIA WINTER TALES
52030396
uhani iz srebra
cena 83 €
52010461
prstan iz srebra
cena 104 €

LENCIA BASIC CHIC

LENCIA CLOVER
52080592
ogrlica iz srebra s steklenim
biserom Swarovski
cena 100 €

32030250
uhani iz srebra s sladkovodnim
biserom in CZ
cena 62 €

52030376
uhani iz srebra s steklenim
biserom Swarovski
cena 57 €

32080395
ogrlica iz srebra s sladkovodnim
biserom in CZ
cena 72 €

LENCIA BASIC CHIC
32080409
ogrlica iz srebra s CZ
cena 79 €
32030272
uhani iz srebra s CZ
cena 64 €

LENCIA MERMAID

LENCIA ANGULAR
32087007
ogrlica iz srebra s CZ
cena 109 €

32017007
prstan iz srebra s CZ
cena 89 €

32037009
uhani iz srebra z biserno matico
cena 99 €

32037007
uhani iz srebra s CZ
cena 119 €
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32027001
obesek iz srebra z biserno matico
cena 79 €
Verižica ni všteta v ceno.

32017009
prstan iz srebra z biserno matico
cena 89 €

NOVO 2020
GARDEN OF LOVE

SIMPLE

11033856
uhani iz zlata z diamanti
cena 760 €

11033875
uhani iz zlata z diamanti
cena 499 €

11083360
ogrlica iz zlata z diamantom
cena 756 €

11083379
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 470 €

11015126
prstan iz zlata z diamantom
cena 512 €

11015162
prstan iz zlata z diamanti
cena 444 €

Odkrijte edinstvene linije in motive zlatih kolekcij,
v katerih so naši mojstri ujeli klasičen, a hkrati
vedno sodoben slog dragocenih kosov nakita.

OVER BRIDGES

NOVO 2020

11033801
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.318 €

11015141
prstan iz zlata s CZ
cena 228 €

11015006
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.061 €

11033863
uhani iz zlata s CZ
cena 259 €

NOVO 2020

NOVO 2020

11015152
prstan iz zlata z diamanti
cena 965 €

11015151
prstan iz zlata z diamanti
cena 2.011 €
11014858
prstan iz zlata z diamanti
cena 3.085 €

ICONIC
11083320
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 937 €
11015053
prstan iz zlata z diamanti
cena: 1.372 €

STARDUST

11033812
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.351 €

11083344
ogrlica iz zlata s CZ
cena 632 €
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11015101
prstan iz zlata s CZ
cena 621 €

STARRY SKY

ROYAL

11083301
ogrlica iz zlata s safirji in diamanti
cena 1.895 €

11033802
uhani iz zlata z modrim safirjem in diamanti
cena 5.024 €

11083303
ogrlica iz zlata s safirji in diamanti
cena 2.839 €

11083281
ogrlica iz zlata z modrim safirjem in diamanti
cena 3.042 €

11014995
prstan iz zlata s safirji in diamanti
cena 952 €

SIMPLE

SIMPLE PASTEL

11033824
uhani iz zlata z diamanti
cena 450 €

11014804
prstan iz zlata z diamanti
cena 418 €

11033819
uhani iz zlata z belim topazom in diamanti
cena 1.179 €

11083330
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 391 €

11014701
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.005 €

11083329
ogrlica iz zlata z belim topazom ali rožnim kremenom in diamanti
cena 1.039 €

11015073
prstan iz zlata z belim ali modrim topazom in diamanti
cena 1.061 €

EVERGREEN

IMPERIAL
11083356
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 1.489 €

11014962
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamanti
cena 3.053 €

11033859
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.810 €

11033837
uhani iz zlata z zelenim topazom in CZ
cena 471 €

11015103
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 1.061 €
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11083343
ogrlica iz zlata z zelenim topazom in CZ
cena 461 €

11015093
prstan iz zlata z zelenim topazom in CZ
cena 418 €

ARABESKA

KAMELIJA

11083339
ogrlica iz zlata z onixom
ali kalcedonom in diamanti
cena 1.061 €
11015096
prstan iz zlata z onixom in diamanti
cena 1.391 €

11083341
ogrlica iz zlata z akvamarinom in diamanti
cena 1.822 €

11033836
uhani iz zlata z morganitom in diamanti
cena 3.203 €

11083342
ogrlica iz zlata z morganitom in diamanti
cena 2.036 €

11015099
prstan iz zlata z morganitom in diamanti
cena 2.250 €

ORIFLOWER
11083280
ogrlica iz zlata z opalom
cena 697 €
11014986
prstan iz zlata z opalom
cena 632 €

PASSION FLOWER

PASSION FLOWER
11033852
uhani iz zlata
cena 93 €

11052696
zapestnica iz zlata
cena 297€

11015125
prstan iz zlata
cena 389€

11033854
uhani iz zlata s CZ
cena 413 €

11015123
prstan iz zlata s CZ
cena 620 €

ROZETA FLORA
11083328
ogrlica iz zlata s safirji različnih odtenkov rožnate
cena 1.554 €
11033821
uhani iz zlata s safirji različnih odtenkov rožnate
cena 1.457 €

SILKY STONE
11015075
prstan iz zlata z belimi safirji
cena 1.596 €

11033834
uhani iz zlata s CZ
cena 118 €
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11083340
ogrlica iz zlata s CZ
cena 299 €

11015097
prstan iz zlata s CZ
cena 255 €

THE GOLDEN SEA
11083361
ogrlica iz zlata z amazonitom in CZ
cena 693 €

DUNES

11015127
prstan iz zlata z amazonitom in CZ
cena 620 €

11083366
ogrlica iz zlata s CZ
cena 496 €

11033864
uhani iz zlata s CZ
cena 424 €

11015142
prstan iz zlata s CZ
cena 512 €

INFINITY
11033849
uhani iz zlata s CZ
cena 178 €
11052680
zapestnica iz zlata s CZ
cena 149 €

11033847
uhani iz zlata s CZ
cena 118 €
11083260
ogrlica iz zlata s CZ
cena 213 €

11015086
prstan iz zlata
cena 149 €

11083354
ogrlica iz zlata
cena 274 €

11015087
prstan iz zlata s CZ
cena 188 €

11083309
ogrlica iz zlata s CZ
cena 246 €

11052693
zapestnica iz zlata s CZ
cena 201 €

ROMANTIC PEARL
11033591
uhani iz zlata s sladkovodnim biserom in diamanti
cena 678 €

NEST
11033865
uhani iz zlata s sladkovodnim biserom
cena 507 €

11083370
ogrlica iz zlata s sladkovodnim biserom
cena 466 €

11083081
ogrlica iz zlata s sladkovodnim biserom in diamanti
cena 472 €

11015144
prstan iz zlata s sladkovodnim biserom
cena 341 €
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11014528
prstan iz zlata s sladkovodnim biserom in diamanti
cena 534 €

LOVE BOND
zlato z diamanti
ogrlica 11083359
uhani 11033853
prstan 11015120

IZVOR IMENA »TENNIS BRACELET«
Zapestnica večnosti (t. i. eternity bracelet) je skozi zgodovino po vsem svetu
veljala za ključen modni kos pripadnic višjega sloja. Leta 1987 pa je nastop
tenisačice Chris Everet na turnirju OP ZDA tej preprosti diamantni zapestnici nadel ime »tennis bracelet« (teniška zapestnica) in jo postavil na modni
piedestal. Med intenzivno igro je zapestnica, ki je krasila Chrisino zapestje, namreč
zdrsnila na tla, teniška igralka pa je zaradi iskanja prestižnega kosa tekmo ustavila. Ta
trenutek se je zapisal v modno zgodovino, zapestnica pa je očarala številne svetovne
osebnosti, med drugim Liz Taylor, Jackie Kennedy, Michelle Obama, Cindy Crawford in
Kate Middleton.
Diamantne zapestnice »tennis bracelet« z okroglim ali kvadratnim vkovanjem so del

11052702
zapestnica iz zlata z diamanti 0,05 ct. x 61 SI/G
cena: 5.661 €

redne ponudbe Zlatarne Celje.

NAJVEČJI DIAMANT NA SVETU
Največji diamant na svetu Cullinan so leta 1905 našli v Afriki. Diamant s skupno težo 3.106 karatov je bil tako velik, da so

NAMIG

iz njega pridobili devet različnih diamantov, med katerimi je najbolj poznan C1 Cullinan I, poimenovan tudi Zvezda Afrike, ki tehta 530,4
karatov. Največja diamanta Cullinan I in Cullinan II so vdelali v britansko krono in vladarsko žezlo s križem, preostalih sedem pa je del
zasebne zbirke britanske kraljeve družine. Diamant Cullinan I si lahko ogledate
v londonski utrdbi Tower of London.
V redni ponudbi Zlatarne Celje je na voljo pester izbor prstanov
z diamanti do 1 karata. Na željo stranke izdelamo tudi nakit
z večjimi diamanti, pri čemer barvo, čistino in velikost

11014163
prstan Solitaire iz zlata z diamantom 1 ct.
cena je odvisna od čistine in barve diamanta

diamanta prilagodimo vašim željam.

11014947
prstan Solitaire iz zlata z diamantom 1 ct.
cena je odvisna od čistine in barve diamanta

Na željo stranke izdelamo
tudi nakit z večjimi
diamanti. Zaupajte nam
svoje diamantne sanje,
mi pa bomo za vas našli
popoln dragulj!

ZAKAJ SO BISERI NENADOMESTLJIVI?

RAZLIKA MED SAFIRJEM IN RUBINOM
Dragocene in redke safirje najdemo v vseh barvah pod soncem,

Biseri so edini dragulji, ki nastanejo v živih organizmih. Ker so

razen v rdeči. Ta je namreč dobila svoje ime in je poznana kot

naravni kamni, niti dva bisera nista enaka, zato je izgubljenega

rubin, čeprav je – razen po barvi in imenu – identična ostalim

težko nadomestiti z identičnim primerkom enakega odtenka.

safirjem. Safir je po trdoti takoj za diamantom in dosega

Biser brez napak je redek zaklad, a določena stopnja

vrednost 9,0 na Mohsovi lestvici.

nepravilnosti prav vsakemu dragulju podari kanec izvirnosti.

11014859
prstan iz zlata z rubini
cena: 771 €

11014528
prstan iz zlata s sladkovodnim biserom in diamanti
cena: 534 €

Prstan je na voljo z rubini ali modrimi safirji.

LESKET SREBRA ŽE V PRAZGODOVINI

MANJ OBARVANOSTI ZA VIŠJO CENO DIAMANTA
Večina izkopanih diamantov je rahlo rumeno ali rjavo

Srebro se kot material za izdelavo nakita ponaša z več kot

obarvanih, najdragocenejši in najredkejši pa so brezbarvni

6000-letno zgodovino. Poznano je bilo že v prazgodovini,

diamanti. Pri barvi in ceni diamantov namreč velja obratno

najstarejše najdbe srebrnih izdelkov pa izvirajo iz Varne v

sorazmerje – manj je diamant obarvan, višja je njegova cena.

Bolgariji. Začetki izkopavanja srebra pa naj bi segali v obdobje

Poleg barve ceno diamanta določata še čistina (vidnost

okrog leta 3000 pred našim štetjem, z njim pa so pričeli

vključkov in površinskih napak) ter brus, ki vpliva na odsev

v Anatoliji in nadaljevali v rudnikih srebra na Bližnjem Vzhodu

svetlobe in lesket diamantnega nakita.

in po Evropi.

11014813
prstan Solitiare z diamantom 1 ct.
cena je odvisna od čistine in barve diamanta

52010480
prstan iz srebra
cena: 83 €

ZA IZDELAVO NAKITA JE NAJUPORABNEJŠA
14-KARATNA ZLITINA
Zlato spada med mehkejše kovine in surovo ni primerno za izdelavo nakita, zato ga brez primesi
v nakitu verjetno ne boste našli. Zlat nakit je običajno sestavljen iz zlitine zlata in določenih
kovin v različnih razmerjih, ki vplivajo tudi na njegovo barvo, ta pa se razteza vse od belega
in rumenega do rdečega zlata. Karataža oziroma število karatov je tako merilo za vsebnost
zlata v nakitu – 24-karatni kos predstavlja 100-odstotno čisto zlato. V Zlatarni Celje je zlat nakit

ZANIMIVOST

večinoma izdelan iz 585/000 oziroma 14-karatnega zlata.

11022281
obesek iz zlata
cena: 599 €

11014989
prstan iz zlata
cena: 482 €

Verižica ni všteta v ceno.
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Iz 10 g čistega zlata
naredimo 17,1 g zlitine
14-karatnega zlata.

Že majhne deklice se navdušujejo nad nakitom, še zlasti ko igrivi kosi
povzemajo obliko rožic, metuljčkov, kronic in prikupnih živali. V Zlatarni
Celje ponujamo ljubke in barvite kose nakita, ki se jih bo razveselila
vsaka mična gospodična. Uhančki, zapestnice in drugi izdelki s simbolnim
pomenom so kot nalašč za rojstnodnevno darilo, pohvalo ob učnem
uspehu ali poklon ob krstu, obhajilu ter drugih
nepozabnih priložnostih.

SREB

32080406
ogrlica iz srebra, metuljček
cena 39 €
32030260
uhani iz srebra, metuljček
cena 34 €

OŠKA

IGRIVO

IC A
32050087
zapestnica iz srebra in tekstila,
metuljček
cena 19 €

32030265
uhani iz srebra, srček
cena 34 €

32030262
uhani iz srebra, baletni copatki
cena 34 €

OT R

R NA

V LJ
A
R
P

ST V ZLATU
11033329
uhani iz zlata
cena 76 €

11052477
zapestnica iz zlata
cena 223 €
11021853
obesek iz zlata
cena 39 €

VARN
O

IN NEŽ

NO P R E B A

11033311
uhani iz zlata
cena 76 €

11033301
uhani iz zlata
cena 86 €

11030803
uhani iz zlata s CZ
cena 97 €

DANJE UŠES

V Zlatarni Celje luknjamo ušesne mečice s sistemom
podjetja Studex, ki je vodilno na področju prebadanja
ušes in proizvajanju modnih hipoalergenih uhanov za
vse starosti. Prebadanje ušes je povsem varno, saj so

NAMIG

vsi medicinski uhani Studex sterilni ter pakirani tako,
da ustrezajo najstrožjim evropskim standardom in

Vašim hrabrim princeskam po
luknjanju ušesnih mečic podarimo
tudi diplomo za pogum in kronico.

predpisom. Poleg tega pa je sam postopek izjemno
nežen in skoraj brez bolečin – večina začuti le blažje
nelagodje, ki pa je v večji meri odvisno od praga bolečine
posameznika.

18

19

AMULET
zlato z diamanti
ogrlica 11083010
ogrlica 11083011
ogrlica 11083013
ogrlica 11083017
ogrlica 11083012

»Vse, kar se moramo odločiti,
je, kaj storiti s časom,
ki nam je dan.«
J.R.R. Tolkien

L315-BDB
cena 39 €

Vse prikazane zapestnice so iz kolekcije KOKO Lencia S, cene od 29 € do 49 €.

Ročne ure Lencia iz Zlatarne Celje so sinonim za izvrsten evropski dizajn in visoko kakovost
po dostopni ceni. Izbira je razgibana in barvita, prav vsak model pa zaznamujejo dovršena
oblika, funkcionalnost, atraktivnost in najnovejši modni trendi. Ljubiteljice opaznih
in funkcionalnih časomerov se lahko odločate med urami za vsak dan in tistimi,
ki jih boste nosile ob posebnih priložnostih.
ne zapestnice so
prikaza
iz ko
Vse
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cije

KO
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€.
L081-WRO
cena 104 €

L090-PPI
cena 79 €
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L091-RRD
cena 54 €

L096-BRO
cena 59 €

Vse prikaz

a ne z
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S,
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KO
KO

cene o
d 29 € do 49 €.

L054-GSI
cena 54 €

L067-BGO
cena 49 €

L077-RRO
cena 59 €

L097-RRO
cena 59 €

L089-GRO
cena 89 €

L065-GGO
cena 59 €

L052-GGO
cena 59 €

L092-RRO
cena 109 €

L098-RWH
cena 59 €

L066-WGO
cena 44 €
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na 49 €

L316-BRO
cena 39 €

L088-BBL
cena 89 €

L317-BBL
cena 39 €

L095-BBL
cena 59 €

L094-BBL
cena 89 €

V PRODAJALNE ZLATARNE CELJE PRIHAJA EKSKLUZIVNA NOVOST
V Zlatarni Celje predstavljamo novo blagovno znamko moških ur Seven, ki združuje sodoben dizajn, visoko
kakovost, zanesljivost in dostopno ceno. Ure Seven poganjajo preizkušeni japonski mehanizmi, ki zagotavljajo
visoko raven natančnosti, za estetsko dovršenost pa poskrbi izjemno oblikovanje s poudarkom na detajlih.

SW007-BBR
cena 59 €

SW006-SBR
cena 59 €

SW002-SBR
cena 69 €

SW009-MSI
cena 69 €

SW012-MDB
cena 49 €

SW004-SDB
cena 59 €

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

SW010-MSB
cena 69 €

SW008-SBL
cena 79 €

SW011-SBL
cena 69 €

SW005-SSI
cena 49 €

SW003-SBL
cena 49 €

SW001-BBL
cena 79 €

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020

NOVO 2020
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DRZEN cAR MLADOSTI

Lencia S jekleni prstan (39 €) ter

Z nizom poljubnih ogrlic Lencia BHAPPY

Z modno kombinacijo ure

Igrivo, a brezčasno eleganco dosežete

Lencia ura (59 €) za modni stil

(39 €/kom) poustvarite zadnji modni hit

Lencia (59 €) in jeklenih ogrlic

s kombinacijo različnih zapestnic

sodobnih žensk vseh generacij.

večplastne (t. i. »multichain«) ogrlice.

Lencia S (39 €/kom) boste

(od 49 €) in minimalistične ogrlice

vedno korak pred časom.

(39 €).

55080036
ogrlica KOKO, jeklo
cena 39 €

Črna je večno v trendu! Za popestritev

55050077
zapestnica KOKO, jeklo in žad
cena 39 €

L081-RRO
Lencia ura
cena 104 €

videza uro Lencia (39 €) kombinirajte

Z barvitimi zapestnicami KOKO vas pridih

z mladostno zapestnico Lencia S (49 €).

poletja spremlja v vsakem trenutku.

Zima še ne pomeni sivine! Barvito podobo zaokrožite z mladostno uro Lencia (119 €)
in jekleno ogrlico Lencia S (39 €).

Naj vas zapestnice KOKO (od 39 €)

V čutnem prepletu zapeljivih linij

s pravimi kamni popeljejo v svet, kjer

Lencia Bonding (135 €) naj vas očara

Biserna matica v kolekciji Lencia Mermaid (od 79 €) izžareva romantično podobo

domišljija ne pozna meja.

lesket vijoličnih in zelenih kristalov

podvodnega sveta in navdušuje tiste, ki ljubite morje v vseh letnih časih.

Swarovski.

55050107
zapestnica KOKO, jeklo
cena 49 €

Nakit Lencia KOKO (od 39 €),

Jeklena zapestnica elegantnih

Z uro Lencia (od 59 €) boste vedno

Vedno točne in v trendu! Naj vas zapelje

namenjen modnim raziskovalkam,

in prefinjenih linij bo prava modna

pravočasne, za podporo pri vsakdanjih

očarljiva kombinacija zapestnic KOKO

kombinirajte z opazno uro (54 €) in že

izbira tako za vsak dan kot edinstvene

izzivih pa bodo poskrbeli magični

(od 39 €) in Lencia ure (39 €), s katero

boste pripravljene na novo avanturo.

priložnosti.

vilinski obeski (od 62 €).

boste vsako podobo zaokrožile z igrivim
pridihom.
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ni odvisna od oblačil.

Avtocenter A2S
Urbano / kar koli to pomeni.
Novi Audi Q3 Sportback.

Mariborska cesta 140
3000 Celje
tel.: 03 425 40 00
www.a2s.si

Podatki o porabi in emisijah za Audi Q3 Sportback:
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 7,4 – 4,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način
vožnje: 168 - 124. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0568 – 0,0250 g/km.
Emisija trdnih delcev: 0,00044 – 0,0003 g/km. Število trdnih delcev: 0,27 x 1011 – 0,00 x 1011 Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/
platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si

V mesecih, ko je narava barvala jesensko listje, smo spletni strani Zlatarne Celje nadeli
svežo podobo. Ta prinaša unikatne navdihe in mikavne izdelke, ki sestavljajo pestro ponudbo
naše nove spletne prodajalne.
Med raznolikim naborom dragocenosti izberite tiste, ki vas premamijo, in jih naročite
na dom ali za prevzem v najbližji trgovini. Spletna prodajalna vam omogoča preprost

Podajte se
v izjemen svet nakita
in poiščite popolno
darilo zase ali svoje
najdražje.

in stoodstotno varen nakup, njena posebnost pa je program »Ustvari sam«, kjer lahko
oblikujete personalizirana darila Cekin za spomin, Moj zlati gram ter ogrlico z osebnim
imenom.

11014852
prstan iz zlata s safirji
Limitirana serija Vienna Vibration.
cena 2.399 €

11014891
prstan iz zlata s CZ
cena 318 €

UGODNOST
S spletno kodo Prestige10 vam do 31. 12. 2019 podarimo
10-odstotni popust pri spletnem nakupu ur Lencia.
Obiščite www.zlatarnacelje.com.

V spletni prodajalni so na voljo tudi posebne kolekcije in drugi privlačni artikli, ki jih lahko
bližnjim poklonite za osebne obletnice in praznike.
Preverite zavihek Akcija %, kjer so na enem mestu zbrani prestižni artikli po znižani ceni
do odprodaje zalog.
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»Najlepše darilo
je dano iz srca.«
Kevin Heath

ZLATI GRAM PRESENEČENJA

MOJ ZLATI GRAM

So trenutki v življenju, ki si zaslužijo prav posebno pozornost in počastitev z domiselnim

Unikatno darilo Moj zlati gram prelomne trenutke v življenju ovekoveči na personali-

ter uporabnim darilom. Zlati gram presenečenja je zlata ploščica, ki predstavlja varno

zirano kartico z zlato naložbeno ploščico. Izbirate lahko med 1-, 2- in 5-gramskimi

naložbo za prihodnost in plemenito darilo, s katerim boste pozlatili tako življenjski kot

naložbenimi ploščicami, ki jih oblikujete povsem sami. Moj zlati gram predstavlja

poslovni uspeh. V kolekciji Zlati gram presenečenja so namreč zbrani motivi za različne

edinstveno osebno darilo, na katerega boste lastni pečat odtisnili z dodanim posvetilom,

življenjske prelomnice, kot so rojstvo otroka, krst, birma, obhajilo, poroka, počastitev

fotografijo ali imenom. Poleg uglajene geste, ki se bo vtisnila v trajen spomin, zlato

uspeha ali poklon sreči. Kartice vsebujejo 1 g, 2 g ali 5 g čistega investicijskega zlata čistine

predstavlja tudi varno naložbo, saj ne izgublja vrednosti.

999,9.

Zlati gram 1 g
cena 65 €

Zlati gram 2 g
cena 128 €

Zlati gram 5 g
cena 299 €

Moj zlati gram 1 g
cena 84 €

NAMIG
Če želite svojim poslovnim
partnerjem podariti trajno in
domiselno darilo, sta Zlati gram
presenečenja ter Cekin za spomin
vedno popolna izbira.

CEKIN ZA SPOMIN

Personaliziran zlat ali srebrn cekin je primerno darilo
za vse življenjske mejnike, ki ustvarjajo neprecenljive
Cekin za spomin iz srebra 925/000 brez slike
cena 104 €
Cekin za spomin iz srebra 925/000 s sliko
cena 164 €

Cekin za spomin iz zlata 585/000 brez slike
cena 252 €
Cekin za spomin iz zlata 585/000 s sliko
cena 326 €

spomine. Bleščečemu darilu, s katerim lahko počastite
tako družinske člane in prijatelje kot tudi svoje poslovne
partnerje in zaposlene, dodajte osebno noto z imenom,
iskrenim zapisom ali fotografijo.

NAJLEPŠI TRENUTKI IMAJO IME
Znano je, da nam najlepše zveni lastno ime, saj je prvo, ki ga zaslišimo in skorajda edino,
ki nas spremlja tekom celotne življenjske poti. Unikatna verižica z osebnim imenom je
tako čudovit poklon samemu sebi ali pomenljiva gesta, s katero lahko počastite ljubljeno
osebo, prijateljstvo ali ljubezensko zvezo. S prefinjeno minimalistično verižico lahko
ljubljenim osebam pokažete, koliko vam pomenijo in jim podarite brezčasen spomin.
Personalizirane verižice lahko ustvarite v kar sedmih različnih pisavah, ki so na voljo v treh
velikostih – igrivi 7-milimetrski, elegantni 5-milimetrski in diskretni 3-milimetrski različici.
Glede na svoj slog lahko izberete verižico iz rumenega ali belega zlata oziroma srebrno

I like my name ogrlica z osebnim imenom iz zlata
cena od 284 €

verižico, ki ji po želji dodate diamant ali sintetični kubični cirkon.

I like my name ogrlica z osebnim imenom iz srebra
cena od 96 €

Darilni bon Zlatarne Celje
nominalne vrednosti 20 €, 50 €, 100 €

DARILNI BON ZLATARNE CELJE

Kadar niste povsem prepričani o slogu in željah obdarovane osebe, veste pa, da prisega
na elegantne dodatke, je prava izbira naš darilni bon. Z njim bo izbor darila prilagojen
osebnim željam, izbran prestižni kos pa bo ostal v trajen spomin.
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Moj zlati gram 2 g
cena 146 €

Moj zlati gram 5 g
cena 322 €

Ustvarjamo
trenutke.

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Zlato med plemenite kovine uvrščamo zaradi njegovih izjemnih fizikalnih lastnosti, zaradi
katerih je ena izmed najbolj iskanih in cenjenih surovin. Zelo pomembno vlogo igra pri izdelavi
nakita, poleg tega pa je tudi enostavna, varna in stabilna investicija.
Nakup zlata velja za eno od najbolj varnih oblik naložb.

osebe pa so pri trgovanju z zlatom oproščene tudi plačila dajatev na kapitalski

Tega se dobro zavedajo zasebni vlagatelji po vsem

dobiček. Strokovnjaki iz Zlatarne Celje pri trgovanju z zlatom predstavljamo

svetu, ki v zlato investirajo, ker dolgoročno ohranja

verodostojnega partnerja. To je potrdilo tudi vodilno mednarodno združenje World

vrednost in ne podleže vplivom nihanj finančnih trgov.

Gold Council, ki nas je že leta 2011 uvrstilo na seznam zaupanja vrednih trgovcev

Zlato predstavlja mednarodno valuto, ki jo je mogoče

z zlatom. Z zanesljivo in diskretno storitvijo zagotavljamo, da boste pri nas vedno

unovčiti kjerkoli, poleg tega pa je zelo likvidno, merjeno

opravili varen nakup zlata.

z zmožnostjo hitre pretvorbe dragocene kovine v gotovino. Posebnost trgovanja
z naložbenim zlatom predstavlja tudi dejstvo, da tako pravnim kot fizičnim

Za več informacij pokličite brezplačno telefonsko številko 080 74 77, pišite na elektronski

osebam ob transakcijah ni potrebno plačevati davka na dodano vrednost, fizične

naslov zlato@zlatarnacelje.si ali obiščite www.nalozbenozlato.com.

zaupanja vreden odkup zlata
Zlat nakit z leti ohranja svojo vrednost. Ne le

pod nadzorom strokovnjakov iz podjetij verificiranih

sentimentalno, ker nas spominja na ljubo osebo

s strani Urada za meroslovje. Kupnino za prodano zlato

ali dogodek izpred mnogo let, pač pa tudi fizično,

vam v 39 poslovalnicah Zlatarne Celje lahko nakažemo

saj lahko za zlat nakit, ki smo se ga naveličali ali pa

neposredno na vaš transakcijski račun ali pa vam

ga zaradi izrabljenosti ne nosimo več, prodamo.

vrednost izplačamo v gotovini.

V Zlatarni Celje lahko svoj zlat nakit, vrednostne
kovance ali ploščice prodate izredno enostavno,
predvsem pa hitro in diskretno. Visoko usposobljeni
prodajalci z dolgoletnimi izkušnjami bodo prineseno
zlato stehtali na redno kalibriranih tehtnicah, ki so

Več informacij najdete na www.odkup-zlata.si,
kjer lahko s pomočjo kalkulatorja izračunate,
kolikšna je odkupna cena za posamezno čistino.

Nakup zlata po korakih
Z našo storitvijo Zlati korak vam omogočamo nakup

Da gre za resnično verodostojno obliko naložbe, priča

naložbenega zlata po korakih. Zaradi relativno visoke

tudi dejstvo, da se vsa vplačila navezujejo na zlato v

vrednosti tudi najmanjših 10-gramskih zlatih ploščic,

fizični in ne le v papirnati obliki. Vaša naložba je skrbno

ki se trenutno nahaja med 450 in 500 evrov, enkratna

varovana in jo lahko v fizični obliki ob predhodnem

investicija v zlato marsikomu predstavlja prevelik

dogovoru prevzamete kadarkoli želite.

strošek. Zlati korak pa prinaša dostopno naložbo v
zlato z minimalnimi mesečnimi vplačili že v vrednosti
40 evrov. Plačujete lahko z direktnimi bremenitvami ali
periodičnimi enkratnimi vplačili, pri tem pa ni nobenih
obveznosti ali omejitev. Pristop k storitvi Zlati Korak je
mogoč v vseh poslovalnicah Zlatarne Celje po Sloveniji.

Če vas zanima več, obiščite www.zlatikorak.si,
dosegljivi pa smo tudi na brezplačni številki
080 74 77 ali elektronskem naslovu
zlatikorak@zlatarnacelje.si.
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NAMIG
Prednost varčevanja s storitvijo Zlati
korak je, da je hkrati z vplačilom
poskrbljeno tudi za hrambo zlata.
Dvig slednjega se lahko izvrši v zlatu
ali v denarju.

NAMIG

V OBJEMU
VILINSKIH ENERGIJ
Vilinski simboli Zlatarne Celje so

Po novem so na voljo
tudi srebrne ogrlice
z vilinskimi simboli:
ljubezen, uspeh,
zdravje in sreča.

pripomoček, ki vam pomaga pritegniti
pravo energijo in okrepiti pomembna
življenjska področja. Zasnovani so kot
manjši stilizirani ergonomski kamni,
s katerimi odkrijete najboljše v sebi,
hkrati pa predstavljajo energetsko
oporo za lažje premagovanje življenjskih
izzivov.
Obeski s starodavnim vilinskim izročilom
temeljijo na zakonu privlačnosti ter
vas spodbudijo k osredotočanju na
najpomembnejše vrednote. Čudovito
se bodo bleščali na verižici, usnjeni
zapestnici ali traku iz kavčuka, ki si ga
nadenete okoli vratu ali zapestja.

Uspeh
32087011
ogrlica iz srebra
cena 79 €

Sreča
32087012
ogrlica iz srebra
cena 79 €

Zdravje
32087010
ogrlica iz srebra
cena 79 €

Ljubezen
32087009
ogrlica iz srebra
cena 79 €

Sreča
52020104
obesek iz srebra
cena 62 €

Zdravje
52020102
obesek iz srebra
cena 62 €

55050028
zapestnica iz usnja in jekla
cena 34 €

Uspeh
52020100
obesek iz srebra
cena 62 €

Ljubezen
52020103
obesek iz srebra
cena 62 €

Prijateljstvo
52020099
obesek iz srebra
cena 62 €

MISTIČNA MOČ NEZAVEDNEGA
Vsem ljubiteljem
sončno sijoče kovine
lahko nakit izdelamo
tudi iz rumenega zlata
čistine 585/000.

Atlantidski nakit Zlatarne Celje oddaja posebna mikrovalovanja, ki pozitivno vplivajo
na tri pomembna življenjska področja – zaščito, zdravje in intuicijo. Magično
delovanje Atlantidskega nakita izhaja iz usklajenih in ezoterično dognanih reliefno
vtisnjenih črt, kvadratov, piramid ter enakostraničnih trikotnikov. Te oblike z izvorom
iz starodavnega Egipta oddajajo posebne energetske valove, ki nevtralizirajo

12012803
prstan iz srebra
cena 99 €

negativne sile, zaradi katerih se sicer poruši posameznikovo ravnovesje.
Edinstven Atlantidski nakit je izdelan iz srebra čistine 925/000, v sodelovanju s POZNIK

* Prstan iz zlata izdelamo
po naročilu, cena na povpraševanje.

TP pa je vsak izdelek energijsko očiščen in napolnjen s pozitivnimi informacijami.

SKRIVNOSTNA
ELEGANCA
OSKARJA KOGOJA

NAMIG

S pomenljivimi oblikami in misterioznimi
energijami, ujetimi v čistino srebra,
nas navdušuje kolekcija Skrivnosti,
ki je nastala v sodelovanju z ikono
slovenskega

oblikovanja

Oskarjem

Kogojem. Nakit, izdelan z rokami ter
srcem, združuje tri simbole – Zlato
sonce, Venetsko golobico in Jajce
Lingam – ter v sebi skriva delček bogate

52080622
ogrlica iz srebra
cena 149 €

kulturne dediščine Slovencev.

52030403
uhani iz srebra
cena 110 €

52080625
ogrlica iz srebra
cena 115 €

UŽITEK SE SKRIVA V
DROBNIH STVAREH
Modne zapestnice KOKO so ustvarjene

Kolekcija Skrivnosti
v vaše življenje prinaša
pozitivno energijo, saj je
nakit izdelan tako,
da pripomore k duhovni
in telesni krepitvi
posameznika.

NAMIG

iz srca, navdihnjene z domišljijo ter
prinašajo

popoln

preplet

barvitih

naravnih kamnov s pozitivnim vplivom
na

različna

Mladostne,

življenjska
sveže

in

z

področja.
globokim

pomenom, ki ga nosijo motivacijske
misli, so popolno darilo za posebne
priložnosti

ali

izraz

naklonjenosti

najbližjim. Ne glede na to, ali si jih
55050065
zapestnica iz jekla
z žadom
cena 39 €

55050064
zapestnica iz jekla
cena 39 €

55050079
zapestnica iz jekla
z žadom
cena 39 €

Pozabite na vsakdanje
obveznosti, razvajajte
se in z zapestnicami
KOKO osvobodite
avanturistko v sebi.

nadenete posamezno ali v kombinaciji,
predstavljajo zanimiv dodatek tako

55050096
zapestnica iz jekla
cena 39 €

popotniškemu kot urbanemu videzu.

28

55050116
zapestnica iz jekla
cena 49 €

ANAMARIA GOLTES, NOVI OBRAZ
NAKITA LENCIA
Simpatična mladenka Anamaria Goltes je v letošnjem
letu postala novi obraz srebrnih kolekcij Lencia. Kot
je povedala, je rojena za to sodelovanje: »V veliko
čast mi je, da lahko nadaljujem tradicijo, ki so jo pred
mano zaznamovale Tina Maze, Martina Kajfež, Nadiya
Bychkova in ostale znane osebnosti. Nakit Zlatarne
Celje nosim že od malega, zato se mi zdi, da je zdaj, ko
so me izbrali za svojo ambasadorko, krog sklenjen.«
Fotografije, ki so delo mednarodno priznanega fotografa
Aleša Bravničarja, dokazujejo, da se prefinjeni in
nekoliko drznejši kosi nakita Anamarii izvrstno podajo.

LJUBEZEN DO NAKITA PO EVROPI
Blagovna znamka Zlatarna Celje je z lastno mrežo 100
v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji,

ZLATARNA CELJE NA SARAJEVSKEM
FILMSKEM FESTIVALU

Med nastopom na svetovnem prvenstvu v ritmični

Bolgariji, Črni Gori ter Makedoniji. V letošnjem letu smo

Bosansko-hercegovska igralka Alena Džebo je svojo

gimnastiki v Bakuju so bolgarske reprezentantke nosile

za vas prenovili tri prodajna mesta prestižnega nakita,

elegantno podobo na rdeči preprogi 25. sarajevskega

uhane Zlatarne Celje, ki pa niso bili njihov edini okras iz

in sicer v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark,

filmskega festivala dopolnila z našim prestižnim

žlahtnih kovin. Na tekmovanju so se namreč ovenčale

v sarajevskem nakupovalnem središču BBI in na

nakitom iz zlata z ametistom. Preprosto črno obleko je

tudi s srebrnimi in bronastimi medaljami. Ponosna

znameniti ulici Ferhadija v centru Sarajeva. Ponosni smo,

zaokrožila z minimalističnimi črnimi sandali, elegantno

dekleta, ki so se uspeha iskreno razveselila, so se nam

da vas bodo naši izdelki navduševali v še elegantnejših

dvignjeno pričesko ter vpadljivim vijoličnim prstanom in

zahvalila in nam zaupala, da so jim srečo prinesli prav

poslovalnicah.

uhani iz kolekcije Dotik pomladi.

naši uhani.

maloprodajnih enot prisotna v kar sedmih državah –

UHANI ZA SREČO

na detajlih. Kovinski pasovi iz nerjavečega jekla ter

V PRODAJALNE ZLATARNE CELJE
PRIHAJA EKSKLUZIVNA NOVOST

usnjeni pasovi, kjer je spodnji del vedno iz pravega
usnja, izražajo visoko raven kakovosti.
Blagovna znamka Seven je odraz dolgoletnih izkušenj na

V Zlatarni Celje predstavljamo novo blagovno znamko

področju prodaje in izdelave ročnih ur. Ure so oblikovane

moških ur Seven, ki združuje sodoben dizajn, visoko

v skladu s svežimi modnimi smernicami, hkrati pa

kakovost, zanesljivost in dostopno ceno.

izžarevajo brezčasen dizajn analognih ročnih ur. S tem

Ure Seven poganjajo preizkušeni japonski mehanizmi,

izpopolnjujejo vsak slog in s svojo kakovostjo zadovoljijo

ki zagotavljajo visoko raven natančnosti, za estetsko

vse potrebe in zahteve kupcev. Dostopne bodo po zelo

dovršenost pa poskrbi izjemno oblikovanje s poudarkom

privlačnih cenah, ki se gibljejo med 49 in 79 evri.

KARTICA ZVESTOBE

UGODNOST

RAZRED 0

RAZRED 7

RAZRED 10

Naše osrednje vodilo predstavlja preplet tradicije in

Bonitetni razred

0-499 €

500 - 1.499 €

1.500 € -

kakovosti, ki se odraža v najboljši ter najkakovostnejši

Popust

/

7%

10%

ponudbi nakita. Vaša zvestoba nam veliko pomeni, zato

Brezplačno čiščenje

/

1x letno

2x letno

si jo želimo nagraditi in poskrbeti, da boste kot imet-

Popust pri nakupu penine

10%

20%

30%

Brezplačno prejemanje
revije Prestige NEWS

DA

DA

DA

Popust na storitve v
Radisson Blu Plaza Hotel
Ljubljana

DA

DA

DA

Povabila na razstave in
modne dogodke

DA

DA

DA

nik Zlate kartice Zlatarne Celje zadovoljni z vsakim nakupom v naših prodajalnah. Naša Zlata kartica sešteva
vsak vaš nakup in vam na podlagi skupnega zneska zadnjih dveh let omogoča različne popuste.
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Čudovite kolekcije Zlatarne Celje bodo navdušile dame vseh starosti, ki želijo, da se razkošje diamantov
vidi ob posebnih priložnostih ali pa vsak dan. Subtilna kombinacija klasike s pridihom
moderne elegance vas ne bo pustila ravnodušne.

LOVE BOND

BIRTH OF BRILLIANCE

Žarišče prestižne zlate kolekcije Love Bond predstavlja
ljubezenski vozel, okrašen z miniaturnimi diamanti
briljantnega brusa. Ti so vtkani v belo zlato in ovijajo
večji osrednji diamant princess brusa.

Že ime zlate kolekcije Birth of Brilliance
ali "rojstvo briljance" opeva osupljiv trenutek
rojstva. Ko se iz več manjših briljantov rodi
osrednji, večji in zasije v vsej svoji lepoti.

LOVE BOND
11083359
ogrlica iz zlata z diamanti 0,97 ct.
cena 2.681 €

BIRTH OF BRILLIANCE
11033853
uhani iz zlata z diamanti 1,94 ct.
cena 4.916 €

11015120
prstan iz zlata z diamanti 0,89 ct.
cena 2.577 €
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11015140
prstan iz zlata z diamanti 0,55 ct.
cena 2.650 €

11083365
ogrlica iz zlata z diamanti 0,57 ct.
cena 2.860 €

11033862
uhani iz zlata z diamanti 0,64 ct.
cena 2.760 €

