


Zlat polmesec, iz katerega polzi temna zmes noči in zvezd, 
prikazuje rojstvo luninega prvega krajca, ki zaznamuje 
prebujenje vladarstva nad nočnim nebom. Cikličnost luninih 
men od mlaja do ščipa je povezana z žensko in njenim telesom, 
polmesec kot znak plodnosti pa z življenjem in smrtjo. Kolekcija 
nakita La Luna kliče k prebujenju mogočne, v svetu vse 
močnejše ženske energije.
Nakit iz kompleta La Luna je namenjen drznim ženskam, ki se 

kljub vpetosti v hiter tok življenja večkrat zazrejo v magično 
nočno nebo in si dan za dnem prizadevajo, da ne izgubijo stika 
z žensko v sebi.
Kosi nakita so sestavljeni iz meseca, ki žari v rumenem zlatu, 
in črne noči z modrimi safirji ter črnimi diamanti, v katero je 
mesec potopljen v vsem svojem sijaju. Večja ogrlica in prstan 
sta označena s serijsko številko, saj sta del limitirane kolekcije, 
ki je omejena na 99 kosov.

Kolekcija La Luna v omejeni seriji pripoveduje zgodbo o kraljici noči … 

11015018
prstan iz zlata z modrimi safirji in briljanti
cena 2.320 €

Limitirana serija

11083310
ogrlica iz zlata z modrimi safirji in briljanti
cena 3.770 €

Limitirana serija

11033799
uhani iz zlata z modrimi safirji in briljanti
cena 830 €

11083311
ogrlica iz zlata z modrimi safirji in briljanti.  
cena 1.550 €





Celje je imenitno mesto, ki se pona-
ša z zanimivo in veličastno zgodovi-
no. Tod so živeli Rimljani, mesto pa 
je pravi razcvet doživelo pod celjski-
mi knezi, ki so ga vrisali na zemlje-

vid Evrope. Med obrtmi ima Celje zelo dolgo tradicijo 
zlatarstva, saj prvi začetki segajo že v daljno leto 1446. 
Celje je tako kmalu pridobilo prizvok zlatarskega mes-
ta, v katerem so se spojili vplivi zlatarske umetnosti 
iz vse Evrope, temeljni kamen Zlatarne Celje pa je bil 
položen leta 1844. 
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LjubLjana
PTC Diamant

Letališka 5, Ljubljana
01/ 54 74 880

Mercator center 

Ul. Ljubljanske brigade 33 
01/ 51 06 550

Wolfova 4 
01/ 24 16 590

Nazorjeva 1 
01/ 24 16 592

mestni trg 20 
01/ 24 16 594

Citypark 

Šmartinska 152/g 
01/ 54 74 882

Maxi

Trg republike 1
01/ 24 16 596

CeLje
Kocenova ulica 2 
03/ 42 67 200

Mercator center

Opekarniška 9
03/ 42 67 208

City center

Mariborska 100
03/ 42 67 205

maribOr
slovenska 5
02/ 23 80 214

Europark

Pobreška 18
02/ 33 38 220

Mercator center

ulica eve Lovše 1
02/ 33 38 225

MUrsKa soboTa
slovenska 37
02/ 52 14 262

BTC City

Nemčavci 1d
02/ 52 14 260

TC Maximus

Štefana Kovača 43
02/ 52 14 264

Ptuj
Miklošičeva 2
02/ 74 93 390

Mercator center Supermesto

Ormoška c. 30
02/ 74 93 392

nOvO mestO
Hipermarket Bršljin

Ljubljanska 47
07/ 39 35 250

NC Qlandia

Otoška cesta 5
07/ 38 44 680 

nOva gOriCa
Mercator center

Industrijska 6
05/ 33 05 290

NC Qlandia

Cesta 25. junija 1a
05/ 33 05 292 

OstaLa mesta
Hotel Palace

obala 43, Portorož 
05/ 67 10 790

Župančičeva ul. 22, Koper
05/ 66 21 450

Mercator center

spodnji Plavž 5, Jesenice
04/ 58 33 420

NC Qlandia

Domžalska cesta 3, Kamnik
01/ 83 08 699

Trg zbora odposlancev 20, Kočevje
01/ 89 50 870

Mercator center

Cesta staneta Žagarja 69, Kranj
04/ 20 10 560

Mercator center

ronkova 4/a, slovenj Gradec
02/ 88 50 230

Cankarjeva 1, Velenje
03/ 89 85 280

Mercator center

Cesta talcev 4, Domžale
01/ 72 95 600

Prodajna mesta ZLatarne CeLje v sLoveniji

Mercator center

Vipavska cesta 6, ajdovščina
05/ 36 64 570

Mercator center

Gregorčičeva ulica 47, Idrija
05/ 37 74 340

Mercator center

Tržaška 59, Postojna
05/ 72 12 310

NC Qlandia

Cesta krških žrtev 141, Krško
07/ 39 35 255

NC Intermarket

Tovarniška cesta 10/a, brežice
07/ 49 94 350

Grand Hotel Donat

Zdraviliški trg 10, rogaška slatina
03/ 81 81 680

Franšizna prodajalna

C. svobode 7, bled
04/ 57 67 250

Kreativno in proizvodno delo sta v Zlatarni 
Celje močno povezana. Odlikuje nas lasten slog 
oblikovanja izpod rok treh priznanih oblikovalk: 
Zdenke Šamec, Olge Košica ter Désirée Kolarec, 
pred kratkim pa se je ekipi kreativnih umetnic 
pridružila tudi Neja Kaligaro.

Namen nakita je, da nam služi večno, zato se v Zlatarni 
Celje trudimo, da v izdelkih ohranimo tradicijo in hkrati 
stopamo v korak s časom. Nadejamo se, da bodo stran-
ke dragocen nakit Zlatarne Celje predale kasnejšim ge-
neracijam, zato nam je včasih pravi izziv ujeti ravnotežje 
med tradicijo in sodobnostjo. Posebno pa smo ponosni
na dejstvo, da nakit Zlatarne Celje odlikuje ročna izdela-
va in vrhunska kvaliteta. Pridne roke zlatarskih mojstrov 
vsak kos nakita izdelajo z ljubeznijo in mislijo na vas, 
drage kupce, tako da mu poleg čudovitega videza poda-
rijo še edinstveno vrednost. Tudi najmanjšim detajlom 

izdelki Zlatarne Celje so z več kot 170 leti neprekinjenega dela in zavidanja 
vredne tradicije plod umetniških in ustvarjalnih rok. te roke so zaslužne za 

prečudovite izdelke, ki jih najdete na policah naših prodajaln. 

je posvečena velika pozornost in to je zagotovilo, da so 
izdelani kosi nakita visoko kvalitetni. Poleg tega pa na-
kit ustvarjamo tudi z mislijo na udobje med nošenjem in 
željo, da nam dragoceni kosi služijo večno.

Priznane blagovne znamke, ki nam zaupajo:

Vse najdete v izbranih prodajalnah Zlatarne Celje.
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Ko ne veste, kako povedati, 
da imate nekoga radi, naj 
namesto vas spregovori 

zaročni prstan Zlatarne Celje. 
Z vami v najlepših trenutkih.

Dizajn z dvema kamnoma simbolizira »jaz in ti«, prstan 
s tremi kamni pa preteklost, sedanjost in bodočnost. 

Zanimivost

s PoPoLnim Zaročnim Prstanom do PoPoLne ZaroKe

Prvi korak pred poroko se začne z zaročnim prstanom, s katerim si partnerja zaobljubita 
skorajšnjo poroko. danes so med zaljubljenimi najbolj priljubljeni diamantni zaročni prstani, 

ki ponazarjajo simbol ljubezni in večnosti. 

Vse čistine od IF do SI imajo vpliv le na ceno diamanta, ne pa tudi na njegov videz brez uporabe povečevalne 
lupe. S prostim očesom je možno zaznati nepravilnosti samo v diamantih čistin P1 do P3. Diamant nam jemlje 
dih tudi če ni popoln, saj so diamanti večni.
Najboljše razmerje med ceno in (skoraj popolnim) videzom nudijo kamni čistin VS in VVS. Smiselno se je 
izogibati le diamantom čistine P, pri katerih bo tudi neizurjeno oko lahko opazilo pomanjkljivosti.

Barva

Večina diamantov, ki se uporabljajo v zlatarstvu, je rahlo 
rumeno ali rjavo obarvanih, brezbarvni diamanti pa so 
zaradi svoje redkosti še dragocenejši. Diamante označu-
jemo z mednarodnimi oznakami od D do Z. Diamanti 
so lahko različnih barv, od rjavkaste do živo rumene, 
rožnate do škrlatne, rdeče in modre – to so barvasti dia-
manti (»fancy diamonds«). Poleg obarvanosti se ocen-
juje tudi fluorescenca diamanta.

Pomen in razlaga oznak za določanje barve diamantov:
D – POPOLNOMA BREZBARVEN +; najvišja stopnja na 
lestvici, kamen ne kaže nobene barve.
e – POPOLNOMA BREZBARVEN; samo najbolj izurjeni 
izvedenci za ocenjevanje kamnov lahko ločijo med bar-
vama D in E, saj med njima skoraj ni razlike.
F – BREZBARVEN Z RAHLIM RUMENIM NADIHOM +; 
komaj opazna razlika v obarvanosti, vendar se še ved-
no šteje za brezbarvnega; visokokvaliteten diamant po 
barvni lestvici.
g – BREZBARVEN Z RAHLIM RUMENIM NADIHOM; 
skoraj brezbarven, vendar se še vedno šteje za diamant 
z ekselentno barvo.
H – BREZBARVEN Z RUMENIM NADIHOM; razlika v 
barvi je opazna, če primerjamo z višjimi oznakami barv.
i–j – RAHLO RUMENKASTO OBARVAN; rahla obarva-
nost, vendar še vedno izjemna ocena po barvni lestvici.
K–L – RAHLO RUMENKASTORJAVO OBARVAN; obar-
vanost je opazna. 
m–n–O–P–rs–Z – OBARVAN; je obarvan diamant, saj 
je barva opazna s prostim očesom.

čistina

Vsi diamanti vsebujejo sledi zgodovine svoje rasti. Pri 
visokokakovostnih diamantih se ta nanaša na notranje 
in zunanje lastnosti, ki jih ocenjujemo z lestvico čistine. 
Najboljša in najredkejša čistost je t. i. »loupe clean«, torej 
diamant brez vidnih vključkov pri 10-kratni povečavi. Ne-
kateri prodajalci diamantov uporabljajo ta izraz namesto 
čistin FL in IF. Čeprav večina vključkov ni vidna s prostim 
očesom, so tudi takšni diamanti odlične kakovosti.

Pomen oznak za določanje čistine diamantov:
FL – pri 10-kratni povečavi ni vidnih vključkov ali povr-
šinskih napak. 
iF – pri 10-kratni povečavi ni vidnih vključkov, ima pa 
manjše površinske napake. 
vvs1 in vvs2 – zelo malo vključkov, površinske napake 
so zelo težko vidne tudi pri 10-kratni povečavi, z očesom 
pa so nevidne.
vs1 in vs2 – zelo malo vključkov in površinskih napak, 
toda z lupo pri 10-kratni povečavi so lažje vidne. Pri VS2 
so z lupo takoj vidne.
si1 in si2 – vključki in površinske napake so dobro vidni 
pri 10-kratni povečavi. 
P1, P2 in P3 – vključki in površinske napake so zelo dobro 
vidni. Primesi so vsekakor vidne s prostim očesom. Pri P3 
vključki že lahko motijo briljanco. Ponekod se namesto 
P1, P2 in P3 uporablja oznaka I1, I2 ali I3. 

teža v Karatih

Teža diamanta je izražena v karatih (okrajšano ct). En ka-
rat je 0,2 grama in ne pomeni enako kot karat (okrajšano 
kt), ki se uporablja za označevanje čistine žlahtnih kovin. 

Preden izberete zaročni prstan
 Ne bodite obremenjeni s karatažo diamanta. 

Dragoceni kamen izberite po lastnem okusu.
 Večina zaročnih prstanov je v belem zlatu, saj je s 

to barvno kombinacijo briljanca diamanta še lepše 
poudarjena. Ta kombinacija je tudi najbolj klasična.

 Preučite pomen 4C (Cut ali brus, Color ali barva, 
Clarity ali čistina, Carat ali teža v karatih).

 Bodite pozorni na tip vkovanja. Kadar je diamant 
vdelan v »krapne«, ustvari čudovit sijaj.

V Zlatarni Celje vam pri nakupu diamantnega naki-
ta izdamo certifikat, ki potrjuje pristnost in lastnosti 
diamanta, da boste prepričani v najboljšo kakovost 
svojega nakita. 

Katero čistino torej iZBrati? 

namig

11014941
prstan iz zlata z briljanti 0,79 ct.
cena 3.620 €

11015015
prstan iz zlata z briljanti 0,09 ct.
cena 660 €

11014530
prstan iz zlata z briljatni 0,35 ct.
cena 2.111 €

11014805
prstan iz zlata z briljanti 0,14 ct.
cena 663 €

11015045
prstan iz zlata z briljanti 0,16 ct.
cena 2.100 €

11014550
prstan iz zlata z briljanti 0,6 ct. 
cena 2.195 €

11014803
prstan iz zlata z briljanti 0,035 ct.
cena 338 €

11015016
prstan iz zlata z briljanti 0,44 ct.
cena 2.240 €

11014804
prstan iz zlata z briljanti 0,07 ct.
cena 454 €

11014163
prstan iz zlata z briljantom 1 ct.
cena odvisna od barve in čistine briljanta

11014616
prstan iz zlata z briljanti
cena 2.957 €

11014985
prstan iz zlata z briljanti 0,35 ct.
cena 1.220 €
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Sodobne in tople barve rdečega in  
belega zlata v kombinaciji z lesketajočimi 
diamanti predstavljajo brezčasno klasiko.

Prstani v belem zlatu so 
zaznamovani z večno eleganco 

in čistimi linijami.

Rumena barva zlata zagotovo 
nikoli ne bo šla iz mode. 

11015027
prstan iz zlata z briljanti
cena 1.190 €

1 11

3 3

2 22

4 4

1

1

2

2

3

4

11014978
prstan iz zlata z briljanti
cena 643 €

11014604
prstan iz zlata z briljanti
cena 784 €

11014555
prstan iz zlata z briljanti
cena 1.181 €

11015035
prstan iz zlata z briljanti
cena 729 €

11014775
prstan iz zlata z briljanti
cena 742 €

11014695
prstan iz zlata
cena 555 €

11012985
prstan iz zlata
cena 372 €

11014557
prstan iz zlata z briljanti
cena 712 €

11012985
prstan iz zlata
cena 372 €

11014556
prstan iz zlata
cena 627 €

11014967
prstan iz zlata z briljanti
cena 1.113 €

11015023
prstan iz zlata z briljanti
cena 1.210 €

11013925
prstan iz zlata
cena 353 €

11015021
prstan iz zlata
cena 450 €

11014556
prstan iz zlata
cena 627 €

11015036
prstan iz zlata
cena 540 €

11014774
prstan iz zlata
cena 420 €

11014603
prstan iz zlata
cena 458 €

11014968
prstan iz zlata
cena 641 €

11013925
prstan iz zlata
cena 353 €

s prstani Zlatarne Celje si želimo sodelovati pri 
ustvarjanju vajine poročne zgodbe

Poročni Prstani ZLatarne CeLje – nePogrešLjiv dodateK na vaši PoroKi

Obsežno kolekcijo poročnih prstanov v različnih cenov-
nih razredih najdete v vseh prodajalnah Zlatarne Celje, 
še posebej pa ste vabljeni v poročni salon, ki se nahaja 
v trgovsko-poslovnem centru Diamant (BTC) na Letali-
ški cesti 5 v Ljubljani. V poročnem salonu lahko izbira-
te med mnogo različnimi modeli, med katerimi so tudi 
najprestižnejši kosi poročnih prstanov. Dosegljivi smo 
tudi po telefonu na 01/ 54 74 880.

Po poroki postane prstan 
vajina življenjska stalnica, 
zato je pomembno, da ga 

izbereta s srcem.

namig

Nekateri kosi nakita se lahko poškodujejo, če jih hranite 
skupaj z drugim nakitom. Elegantne darilne škatlice Zlatarne 
Celje niso le darilna embalaža, ampak predstavljajo tudi 
dragoceno zaščito za vaš nakit.

dariLo

V Zlatarni Celje vsakemu paru ob nakupu poročnih 
prstanov podarimo penino z zlatimi delci 23-karatnega 
zlata v vrednosti 39 €. Penina z zlatom bo vaša najboljša 
spremljevalka ob posebnih dogodkih!

sejmi 2018

Bodoči mladoporočenci rezervirajte si čas in nas obiščite 
na enem izmed poročnih sejmov, na katerih vam bomo 
predstavili novosti poročnih prstanov za leto 2018 in 
omogočili ekskluzivne ugodnosti. 

24. in 25. februar 2018
Poročni sejem Maribor.
Več na www.porocnisejem.si.

17. in 18. marec 2018
17. sejem Poroka na celjskem sejmišču.
Več na www.ce-sejem.si. 

Poročna prstana kupita le enkrat, zato ju izberita z lju-
beznijo. Dragocena kosa nakita sta namreč edino, kar 
po poroki vedno nosita s seboj, medtem ko vse ostalo, 
kot je poročna obleka, poročni šopek ali poročna torta, 
po poroki ni več del vajinega vsakdana, ampak ostane 
le lep spomin.

Vljudno vabljeni na našo spletno stran: 
www.porocni-prstani.si.

Fotografinja: Ana Gregorič. 

gravure
Od poroke dalje vaju bo poročni prstan spominjal 
na dan vajine zaobljube, zato naj se na njem skri-
va tudi vgravirano posvetilo, lastnoročni podpis 
ali prstni odtis, ki ga poznata samo zakonca.
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tokratno, peto edicijo revije Prestige news smo posvetili boginji zmage. Ker je rimski zapis števila v (pet) 
hkrati tudi inicialka imena boginje, smo to priložnost izkoristili, da se na prav poseben način poklonimo naši 
zmagovalki tini maze. Kolekcije, ki smo jih v minulih letih z našo smučarko soustvarili pod zlatim vencem 

zmagoslavja, varujeta mogočna tigra, ki simbolizirata zmagovalko tino in hkrati tudi boginjo zmage viktorijo.



Naš cilj pri snovanju kolekcije Skrivnosti je bil, da čudo-
vita vsebina del Oskarja Kogoja zaživi v vsakem trenutku 
naših življenj. Oskar Kogoj je vedno ustvarjal za ljudi, k 
čemur naj pripomore tudi nova kolekcija Zlatarne Celje.

Zanimivost
Kolekcija združuje poglavitne teme, s katerimi se oblikovalec ukvarja že vrsto let. V dragocenih kosih 
nakita tako najdemo simboliko narave, moči energije, identitete ter narodnega in s tem tudi lastnega 
izvora. Vsak kos nakita nosi žig Zlatarne Celje s podpisom Oskarja Kogoja, kar izdelkom doda vrednost in 
potrjuje brezhibno kakovost. 
Kolekcija Skrivnosti vključuje tri magične komplete nakita: Zlato Sonce, Venetska golobica in Jajce Lingam.

ZLato sonCe

Komplet Zlato sonce, ki je sestavljen iz dveh ogrlic in 
uhanov, je navdihnjen s simbolno močjo sonca. Kot 
simbol svetlobe in topline, sonce predstavlja izvor moči, 
energije in vsega, kar je povezano z življenjem. Njegov 
vpliv povezujemo s srečo, močjo zdravljenja in vitalnos-
tjo, zato je komplet Zlato sonce lep poklon topline vašim 
najbližjim predstavnicam nežnejšega spola. 

venetsKa goLoBiCa

Delček bogate kulturne dediščine Slovencev se skriva 
v ogrlici z obeskom Venetske golobice. Ta prastara po-
doba je imela velik simbolni pomen za rast slovenskega 
naroda, poleg tega pa Zlata golobica predstavlja mikro 
in makro kozmos, ki sta povezana s pomočjo ljubezni. 
Ogrlica Venetska golobica naj bo medij za prenos sporo-
čila naklonjenosti in ljubezni vaši najdražji. 

jajCe Lingam

Pri oblikovanju kompleta je oblikovalec uporabil ele-
mente različnih likovnih prvin – v nakitu je tako priso-
tna kultura idrijske čipke, krasi pa ga znak vrtnice, ki je 
ujeta v božansko obliko jajca. Jajce kot prastar simbol 
predstavlja stvarjenje in življenje, zato naj komplet s 
simbolnim pomenom kot darilo zaznamuje pomembne 
življenjske prelomnice. 

52080624
ogrlica iz srebra
cena 240 €

52080622
ogrlica iz srebra
cena 149 €

52010470
prstan iz srebra
cena 129 €

52080625
ogrlica iz srebra
cena 115 €

52030403
uhani iz srebra
cena 110 €



10

v letošnjem letu nadaljujemo uspešno sodelovanje z antonijo mišuro sandrič, eno najlepših športnic 
sveta, ki je tako že drugo leto zapored prepoznaven obraz blagovne znamke Lencia.

Antonija o sodelovanju : »Z Zlatarno 
Celje sodelujem pri lepem projektu. 
Že lansko leto sem postala zaščitni 
obraz za srebrne kolekcije Lencia, na-

menjene vsem, ki rade poudarijo svoj mladostni duh in 
modni stil. Lansko leto smo predstavili kolekcijo Lilac, 
letos pa s svojim imenom podpisujem sladko kolekcijo 
Candy. Ljubim nakit, zato mi to sodelovanje predstavlja 
dvojni užitek.« 
Lencia Candy se predstavlja v pastelni paleti barv, sesta-
vljenih v igrive kombinacije ter vsebuje ogrlico s sestav-
ljenim ali visečim obeskom, prstan in enostavnejše ali 
viseče uhane. Sladek značaj kolekcije je na fotografijah 
upodobila prelepa Antonija. Kolekcija nosi tudi podpis 
antonije Mišure, kjer je to mogoče. 
Antonija o novi kolekciji: »Izjemno sem vesela nadalj-
njega sodelovanja z Zlatarno Celje pri novi kolekciji 

Lencia Candy, ki nosi moj podpis. Zaradi mladostnega, 
a hkrati elegantnega dizajna se je tej kolekciji nemo-
goče upreti, skoraj tako kot sladkarijam. Moje modne 
kombinacije so povsem usklajene s kolekcijo Lencia 
Candy, ki jo priporočam vsem v iskanju vrhunskega sre-
brnega nakita.«

Fotografije je za Zlatarno Celje ustvaril priznan 
slovenski fotograf aleš bravničar.

52080626
ogrlica iz 
srebra s kristali 
Swarovski
cena 229 €

52030404
uhani iz  
srebra s kristali 
Swarovski
cena 149 €

52010471
prstan iz 
srebra s kristali 
Swarovski
cena 159 €

52030405
uhani iz srebra 
s kristali 
Swarovski
cena 129 €

52080627
ogrlica iz 
srebra s kristali 
Swarovski
cena139 €
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52080618
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 78 €

52030400
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 85 €

CosmiC Ring

52030409
uhani iz srebra
cena 89 €

52010474
prstan iz srebra 
cena 79 €

52080634
ogrlica iz srebra
cena 98 €

BaRoque

noVo

52030410
uhani iz srebra
cena 98 €

52010475
prstan iz srebra 
cena 89 €

52080635
ogrlica iz srebra
cena 118 €

matRix

noVo

52030412
uhani iz srebra s cirkoni
cena 110 €

52010477
prstan iz srebra s cirkoni
cena 110 €

52080637
ogrlica iz srebra s cirkoni
cena 89 €

FRozen CReek

noVo 2018

52010478
prstan iz srebra z kamnom kalahari jaspis
cena 155 €

52080638
ogrlica iz srebra z kamnom kalahari jaspis
cena 185 €

Flames

Jaspis je vrsta kremena, Kalahari 
jaspis ali puščavski jaspis pa je svoje 
ime dobil po puščavi Kalahari, kjer 
se nahajajo njegova najdišča.

noVo 2018
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52080628
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 120 €

52010472
prstan iz srebra 
cena 89 €

52030406
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 139 €

stonehenge

52030407
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 190 €

52080631
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski 
cena 150 €

52010473
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 160 €

aRt DeCo

52080617
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 159 €

52030402
uhan iz srebra s cirkoni
cena 25 €

52030399
uhan iz srebra s cirkoni
cena 69 €

52010468
prstan iz srebra s kristalom Swarovski
cena 139 €

VolCano

52030401
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 69 €

52080620
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 76 €

52010469
prstan iz srebra s kristalom Swarovski
cena 98 €

52080619
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 115 €

CuBe

uhani iz srebra z biseri Swarovski
cena 89 €

prstan iz srebra z biseri Swarovski
cena 79 €

ogrlica iz srebra z biseri Swarovski
cena 99 €

RolleR CoasteR

noVo 2018

52010479
prstan iz srebra z kamnom snežni obsidian in cirkoni
cena 129 €

52080639
ogrlica iz srebra z kamnom snežni obsidian in cirkoni 
cena 149 €

52030413
uhani iz srebra s cirkoni
cena 89 €

snowFlake

Snežni obsidian je osupljiv naravni kamen 
z značilno črno-belo obarvanostjo.

noVo 2018
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11015014
prstan iz zlata z diamanti 
in modrimi safirji
cena 2.990 €

11083303
ogrlica iz zlata z diamanti 
in modrimi safirji
cena 2.650 €

11033787
uhani iz zlata z diamanti 
in modrimi safirji
cena 1.350 €

11083301
ogrlica iz zlata z diamanti 
in modrimi safirji
cena 1.769 €

staRRy sky

11014962
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamanti
cena 2.850 €

11014962
prstan iz zlata s smaragdom in diamanti
cena 2.850 €

11033802
uhani iz zlata z modrimi safirji in diamanti
cena 4.690 €

11083281
ogrlica iz zlata z modrim safirjem in diamanti
cena 2.840 €

Royal

11015013
prstan iz zlata z modrimi safirji
cena 1.485 €

11033798
uhani iz zlata z modrimi safirji
cena 1.994 €

11083300
ogrlica iz zlata z modrimi safirji
cena 1.761 €

awakening

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata

11014883
prstan iz zlata z diamanti 1,72 ct
cena 3.364 €

metRoPolis

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata 
in različnih barvah diamantov

11014952
prstan iz zlata z diamanti 1,26 ct
cena 3.839 €

11033794
uhani iz zlata z diamanti 0,27 ct
cena 1.370 €

11083285
ogrlica iz zlata z diamanti 0,96 ct
cena 2.880 €

Vogue

11015046
prstan s citrinom in diamanti 1,30 ct
cena 5.600 €

luminous

noVo

11033816
uhani iz zlata z diamanti 0,784 ct.
cena 1.550 €

twilight 

11015059
prstan iz zlata z diamanti 0,704 ct.
cena 1.499 €

noVo 2018
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11015000
prstan iz zlata z diamanti 0,45 ct
cena 1.513 €

11033797
uhani iz zlata z diamanti 0,43 ct
cena 1.255 €

11083277
ogrlica iz zlata z diamanti 0,63 ct
cena 3.100 €

DiamonD islets

11015047
prstan iz zlata z diamanti 0,53 ct
cena 1.732 €

11014884
prstan iz zlata z diamanti 0,84 ct
cena 2.520 €

ClassiC 

11033805
uhani iz zlata z diamanti 0,33 ct
cena 1.190 €

11033754
uhani iz zlata z diamanti 1,06 ct
cena 2.944 €

11015048
prstan iz zlata z diamanti 0,44 ct
cena 2.580 €

11083316
ogrlica iz zlata z diamanti 0,79 ct
cena 2.820 €

BB

11033806
uhani iz zlata z diamanti 0,72 ct
cena 2.520 €
Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata

11015006
prstan iz zlata z diamanti 
cena 990 €

11033801
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.230 €

oVeR BRiDges

11014840
prstan iz zlata s črnim ahatom
cena 1.995 €

11033768
uhani iz zlata s črnim ahatom
cena 1.856 €

11083314
ogrlica iz zlata s črnim ahatom
cena 2.200 €

PRstan za BaRBaRo

11015056
prstan iz zlata z diamanti 0,35 ct
cena 1.288€

11083322
ogrlica iz zlata z diamanti 0,27 ct
cena 1.126 €

11033814
uhani iz zlata z diamanti 0,32 ct
cena 1.315 €

DiVa

noVo 2018
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11083297
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 335 €

11015008
prstan iz zlata s cirkoni
cena 390 €

11033791
uhani iz zlata s cirkoni
cena 490 €

Bella

Kolekcija na voljo v treh barvah zlata

11015044
prstan iz zlata s cirkoni
cena 380 €

11033804
uhani iz zlata s cirkoni
cena 180 €

CiRCa

11083315
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 410 €

11015019
prstan iz zlata s cirkoni
cena 395 €

11083313
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 460 €

lines

11015051
prstan iz zlata s cirkoni
cena 349 €

11083319
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 399 €

11033811
uhani iz zlata s cirkoni
cena 188 €

quaDRa

noVo

11014989
prstan iz zlata
cena 450 €

11022281
obesek iz zlata
cena 559 €

11033762
uhani iz zlata
cena 295 €

Rozeta aBstRaCta

Verižica ni vključena v ceno izdelka.

11015043
prstan iz zlata
cena 440 €

11033803
uhani iz zlata
cena 355 €

Rozeta oRienta

11022292
obesek iz zlata
cena 595 €
Verižica ni vključena v ceno izdelka.
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11015049
prstan iz zlata z diamanti
cena 465 €

11033809
uhan iz zlata z diamanti
cena 499 €

little Bow

11083307
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 240 €

11083309
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 230 €

11083308
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 230 €

11083306
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 255 €

moments

11014994
prstan iz zlata z diamanti 0,47 ct
cena 2.400 €

11083304
ogrlica iz zlata z diamanti 0,56 ct
cena 2.500 €

Bow

11083293
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 255 €

11083302
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 310 €

geo minimal

noVo

11015015
prstan iz zlata z diamanti
cena 660 €

11083312
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 590 €

Petit

11033800
uhani iz zlata z diamanti
cena 820 €

11014860
prstan iz zlata z roza topazom
cena 370 €

11033747
uhani iz zlata z roza topazom 
cena 299 €

11022274
obesek iz zlata z roza topazom
cena 130 €

oCean

Kolekcija na voljo z roza, modrim, 
belim in zelenim topazom
Verižica ni vključena v ceno izdelka

noVo
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eLixa

Elixa je modna znamka ročnih ur, ki je ak-
tivno vpeta v življenje modne industrije in 
s svojo široko paleto zagotavlja možnost 
izbire ure za vsak slog. Ure Elixa predsta-
vljajo moden značaj, edinstven dizajn, 
pristno prefinjenost in dovršen stil.

LenCia

Lencia je priljubljena blagovna znamka evropskega oblikovanja 
Zlatarne Celje, ki zagotavlja sodobnost brezhibnega proizvoda. 
Ročne ure Lencia najbolj opisujejo vrhunski dizajn, visoka kako-
vost in dostopne cene. V pestri izbiri ženskih ur se prepletata 
klasika in eleganca, izbirate pa lahko med urami za vsakodnev-
no uporabo in med tistimi, namenjenimi za posebne priložnosti.

l314-lPi
cena 34 €

l079-BBl
cena 109 €

aP-e122-l496
cena 129 €

aP-e125-l512
cena 119 €

l315-PPi
cena 34 €

l080-PPi
cena 79 €

l065-RRo
cena 49 €

aP-e123-l506
cena 199 €

aP-e096-l373-k1
cena 189 €

l050-BBl
cena 99 €

l081-wRo
cena 99 €

l066-wsi
cena 39 €

aP-e118-l481
cena 169 €

aP-e117-l475
cena 189 €

l312-lPi
cena 29 €

l078-BBl
cena 49 €

l054-mRo
cena 49 €

aP-e114-l464
cena 149 €

aP-e092-l356
cena 119 €

l069-BBl
cena 99 €

l077-RRo
cena 49 €

l052-RCz
cena 49 €

l067-BBg
cena 39 €

l076-gRy
cena 59 €

ure Lencia obstajajo 
v različnih barvnih 

kombinacijah. več na: 
zlatarnacelje.si

v Zlatarni Celje se trudimo strankam ponuditi čim bolj široko, raznoliko in 
aktualno izbiro modnih ročnih ur. naša prioriteta je zadovoljstvo vsake stranke.
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am:Pm

Ure AM:PM so ustvarjene za mlade generacije in mlade po srcu, pred-
vsem pa za vse tiste, ki jim je pomemben trenutek tukaj in zdaj. Ure 
AM:PM navdušujejo vse, ki cenijo spontanost in svobodo, hkrati pa imajo 
občutek za kakovost in detajle.

aLBert rieLe

Albert Riele predstavlja povsem nov standard, zato ure zavzemajo močno 
pozicijo v svojem segmentu na trgu. Ure ponujajo izjemno kakovost se-
stavnih delov in neverjetno zaključno obdelavo po neprekosljivih cenah, 
podpis SWISS MADE pa zagotavlja švicarsko kakovost in natančnost.

aZtorin

Ure AZTORIN so oblikovane tako, da zagotavljajo udo-
bje v vsaki situaciji, saj je pestra ponudba ur primerna 
za najrazličnejše priložnosti. Ure so namenjene pred-
vsem tistim, ki cenijo jasno izražen in drzen slog.

aP-a060-g289
cena 259 €

aP-534gq22ss43iss
cena 1.319 €

aP-a061-g297
cena 239 €

aP-704gq07ss63iltk1
cena 1.069 €

aP-a062-g303
cena 199 €

aP-PC170-u416
cena 69 €

aP-a051-g227
cena 209 €

aP-PC168-g409
cena 79 €

aP-PC165-g402
cena 79 €

"obvladovanje trenutka je 
obvladovanje življenja." 

Marie von Ebner-Eschenbach
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Zlatarna Celje že več kot leto dni navdušuje s kolekcijo jeklenega nakita Lencia s, ki osvaja 
z mladostnim dizajnom, sodobnimi oblikami in dostopnimi cenami. Kose nakita odlikuje 

mladosten pridih, ustvarjeni pa so za modni stil sodobnih žensk vseh generacij. 

nova KoLeKCija
Z novo kolekcijo jeklenega nakita Zlatarna Celje sledi inovativnemu trendu, ki vsem ljubiteljicam modnih do-
datkov omogoča drzne, a hkrati elegantne kombinacije, zato svetel in sijoč jekleni nakit danes predstavlja vse 
bolj priljubljeno izbiro. V kolekciji jeklenega nakita so izbrani kosi oblikovani po najnovejših modnih smernicah 
združeni pod imenom Lencia S, ki predstavlja posebno linijo nakita Lencia. Bogata paleta zapestnic, uhanov, 
ogrlic in prstanov vas bo navdušila v nešteto kombinacijah za raznolike stilske okuse, vašo podobo pa nadgra-
dila z brezčasno eleganco Zlatarne Celje, ki popestri vsakodnevne priložnosti in izpopolni večerni videz. 

55010003
prstan jeklo Lencia S
cena 19 €

55030007
uhani jeklo Lencia S
cena 14 €

55080011
ogrlica jeklo Lencia S
cena 29 €

55080023
ogrlica jeklo Lencia 
cena 39 €

55030015
uhani jeklo Lencia S
cena 29 €

55050052
zapestnica jeklo Lencia S
cena 39 €

55010005e
prstan jeklo Lencia S
cena 19 €

55080016
ogrlica jeklo Lencia S
cena 19 €

55030005
uhani jeklo Lencia S
cena 19 €

55050047
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

55080008
ogrlica jeklo Lencia S
cena 39 €

55050036BB
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

55050048
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 € 

55010001m
prstan iz jekla Lencia S
cena 19 €

55030004m
uhani iz jekla Lencia S
cena 19 €

55080022
ogrlica jeklo Lencia S
cena 39 €

55030008
uhani jeklo Lencia S
cena 29 €

Dobavljivo  
februar 2018
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elixa je blagovna znamka, ki združuje moderne oblike in modne trende, ki so posebej 
oblikovani za pogumne ženske z ljubeznijo do unikatnih modnih dodatkov. Elixa je na-
menjena ženskam, ki si ne želijo biti običajne, a kljub temu obožujejo klasične in čiste 
linije. Nakit Elixa na eni strani sledi aktualnim modnim trendom, na drugi pa skozi bar-
vitost, raznolikost in privlačnost poudarja ženstvenost.

Blagovna znamka artelioni je pisana na kožo ženskam, ki brez nakita ne morejo zapustiti 
doma. Nakit Artelioni je idealen za vsak dan, primeren pa je tudi kot inventiven dodatek 
za posebne priložnosti. Z izbranimi modeli, prepletenimi z modernimi vzorci, boste vedno 
modne in v koraku s časom. Kolekcijo iz neplemenitih kovin sestavljajo atraktivni kosi, ki 
navdušujejo v kombinaciji z raznobarvnimi kamni. Nakit je dostopen po privlačnih cenah.

aP-el121-3080
zapestnica iz jekla Elixa
cena 29 €

aP-el122-5590
zapestnica iz jekla Elixa
cena 55 €

aP-el124-7091
prstan iz jekla Elixa
cena 25 €

aP-el124-3628
ogrlica iz jekla Elixa
cena 45 €

aP-el125-0621
obesek iz jekla Elixa
cena 15 €

aP-el124-6285
uhani iz jekla Elixa
cena 25 €

aP-el122-1959
zapestnica iz jekla Elixa
cena 59 €

aP-el122-1956
uhani iz jekla Elixa
cena 29 €

aP-aR126-8310
ogrlica Artelioni
cena 59 €

aP-aR126-8309
prstan Artelioni
cena 39 €

aP-aR126-8308
uhani Artelioni
cena 35 €

aP-aR013-3946
ogrlica Artelioni
cena 55 €

aP-aR126-0704
uhani Artelioni
cena 45 €

aP-aR013-0134
zapestnica Artelioni
cena 39 €

aP-el122-1963
ogrlica iz jekla Elixa
cena 39 €

aP-el122-1954
uhani iz jekla Elixa
cena 25 €

aP-aR126-1111
zapestnica Artelioni
cena 45 €

aP-aR125-9939
prstan Artelioni
cena 45 €

aP-aR013-4700
prstan Artelioni
cena 35 €

aP-aR125-9950
uhani Artelioni
cena 55 €

aP-aR127-5936
uhani Artelioni
cena 19 €

aP-aR127-4288
uhani Artelioni
cena 25 €

aP-aR126-9957
zapestnica Artelioni
cena 45 €
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Tudi darilni bon predstavlja čudovit dar. 
Boni so na voljo na vseh prodajnih mestih 
Zlatarne Celje ali v spletni prodajalni.

Personalizirana darila postajajo vedno bolj priljubljena, 
saj se veliko bolj vtisnejo v misli in srca naših ljubljenih 

kot darila, ki jih lahko kupimo na vsakem koraku.

V program personaliziranih verižic smo 
vnesli še več svežine, saj so sedaj imena 
na voljo v treh velikostih – drzni 7 mm, 
elegantni 5 mm ter novi, nežni in dis-
kretni 3 mm različici. Pestrost izbire vam 
nudimo tudi s štirimi novimi pisavami 
– trendi, zasanjano in nagajivo Autumn 
in November, samosvojo in mehko Lili, 
romantično in ženstveno pisavo Soul-
maker ter strogo in odločno Linearmen-
te. Izberite pravi karakter in posebne 
trenutke ovekovečite z osebno verižico z 
imenom Zlatarne Celje.

osebno, kot je lahko le ime! Darilo naj 
bo tako unikatno, kot je oseba, ki jo ob-
darujete. Za ljubljeno osebo izberite ogr-
lico v srebru ali zlatu, z dodatkom drago-
cenega kamna in v pisavi po vaši izbiri. 
Tako bo vaša verižica z imenom zagoto-
vo vaš najbolj unikaten kos nakita. 

namig

nove Pisave

ZLati gram Presenečenja

Nekateri trenutki v življenju so tako pomembni, da si zaslužijo prav posebno pozornost. Z zlatim gramom jih boste 
ovekovečili in pozlatili za vse življenje. Kartica vsebuje 1 g, 2 g ali 5 g čistega investicijskega zlata čistine 999,9. 
V kolekciji Zlati grami presenečenja najdete veliko izbiro motivov za različne priložnosti, kot so rojstvo otroka, krst, 
birma, obhajilo, poroka, rojstni dan, obeležitev uspeha ali poklon sreči. Izbirate lahko med predlaganimi motivi ali pa 
si ustvarite svojega.

CeKin Za sPomin

S cekini za spomin boste posebnim trenutkom v vašem 
življenju pripisali dodaten pomen. Cekini so posebno in 
unikatno darilo za rojstvo otroka, krst, birmo, obhajilo, 
poroko ali drugo dragoceno obletnico.

Pri nakupu zlatih gramov presenečenja
ali cekina za spomin izdelek prejmete v
privlačni darilni embalaži.

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

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

Cekin za spomin iz srebra 925/000 brez slike
cena 99 €

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

Cekin za spomin iz srebra 925/000 s sliko
cena 156 €

Moj zlati gram 1g
cena 78 €

Moj zlati gram 2g
cena 128 €

Moj zlati gram 5g
cena 282 €

Zlati gram 1g
cena 59 €

Zlati gram 2 g
cena 110 €

Zlati gram 5 g
cena 259 €

I like my name ogrlica z osebnim imenom iz srebra
cena od 91 €

I like my name ogrlica z osebnim imenom iz zlata
cena od 265 €

i LiKe my name,  
ZLatarna CeLje –  
najLePši trenutKi  
imajo ime

oBstoječe Pisave

r
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ma
ntična

ženstven

a

naGaJiva
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sanJana

meHKa

sa
mosvoJa

odločna

stroGa
1

2

3

6

5

7
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Podaritev unikatne verižice z osebnim 
imenom je lepa gesta, s katero počastite 
novo prijateljstvo, ljubezen, življenje ali 
obletnico, zato poskrbite, da s kolekcijo  
i like my name izrazite enkratnost sku-
paj preživetega časa.

Vsa darila lahko ustvarite in 
naročite na naši spletni strani: 

store.zlatarnacelje.si/ pod 
zavihkom Darila.



Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si

Ustvarjamo najlepše trenutke.
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Zlato je valuta z brezčasno vrednostjo, hkrati pa predstavlja dragoceno darilo – sebi ali kot poklon najdražjim. 
glede na trenutne razmere pa je zlato vse bolj privlačno tudi iz vidika investicij. v zadnjem obdobju smo 

priča padcu njegove cene, zaradi česar je dragocena kovina še bolj dostopna in atraktivna naložba.

naLožBeno ZLato ZLatarne CeLje

Kaj je naLožBeno ZLato? 
Naložbeno zlato predstavlja investicijo, ki dolgoročno 
ohranja vrednost in je kot taka odporna proti krizam. 
Naložba v investicijsko zlato je najvarnejša naložba fi-
nančnih sredstev, ki uživa visoko zaupanje in ima vedno 
večjo vlogo v portfeljih centralnih bank ter državnih pre-
moženjskih skladov.

ZaKaj naLožBeno ZLato? 
Zlato je zgodovinsko dokazano najvarnejša naložba in 
edina naložba kapitala, za katero so tako fizične kot tudi 
pravne osebe oproščene plačila davka na dodano vred-
nost, fizične osebe pa so oproščene tudi plačila davka 
na kapitalski dobiček. Zlato predstavlja mednarodno 
valuto, ki jo lahko unovčite kjerkoli, hkrati pa je edini ele-
ment, ki ne podleže vplivom nihanja finančnega trga. O 
privlačnosti naložbenega zlata pričajo tudi nakupi večjih 
količin zlata, ki jih opravljajo uradni in zasebni vlagatelji 
po vsem svetu. 

ujemite Pravi trenuteK
Vrednost zlata že tisočletja izhaja iz njegove lepote ter 
iz ponudbe in povpraševanja. Vlagatelji in varčevalci so 
v času gospodarskih in političnih kriz že stoletja odvisni 
od zlata, v trenutnih razmerah pa je zlato kot investicija 
bolj privlačno kot kadarkoli doslej. Nakup dolgoročno 
enega najučinkovitejših naložbenih sredstev se namreč 
najbolje obrestuje takrat, ko je cena zlata nizka. V tem 
trenutku, ko svetovni dolg vse bolj narašča in se poveču-
jejo pokojninski primanjkljaji, skupine za upravljanje na-
ložb kot logičen odziv na neugodne razmere priporočajo 
vlaganje v zlato. Povečano povpraševanje po zlatu, ki 
smo mu priča v tem trenutku, kaže na njegovo zaneslji-
vo in dolgoročno vrednost. 

Zmanjšanje tveganja
V zadnjem desetletju je zlato kot portfeljsko sredstvo 
pridobilo novo pomembno vlogo za državne vlagate-
lje. Tradicionalno so zlato vedno uporabljali za zaščito 
portfelja v obdobjih inflacije. V klasičnem pristopu opti-
mizacije portfelja zlato namreč prispeva k učinkovitosti 
zbirke investicij s povečanjem raznovrstnosti sredstev. 
Zlato, katerega vrednost urejajo pravila, ki določajo fi-
zične značilnosti zlatih in srebrnih palic, je zelo likvidno, 
merjeno z zmožnostjo hitre pretvorbe zlata v gotovino, 
ne da bi to vplivalo na ceno, zato igra pomembno vlogo 
v različnih gospodarskih ureditvah. Tudi Frank Holmes, 
generalni in investicijski direktor družbe US Global In-
vestors, za zmanjševanje tveganja priporoča razpršitev 
premoženja, pri čemer je poleg ostalih naložb dobro 
imeti tudi delež v zlatu, ki sodi med manj tvegane ozi-
roma netvegane naložbe, saj izpolnjuje naložbene cilje 
ohranjanja kapitala, likvidnosti in donosnosti.

ZLati KoraK
S storitvijo Zlati Korak v Zlatarni Celje omogočamo na-
kup naložbenega zlata po korakih. Nakup zlata se naj-
bolj obrestuje, ko je zlato poceni, zaradi nihanja cen pa 
vam v Zlatarni Celje omogočamo obročno investiranje v 
zlato s storitvijo Zlati korak, ki je z najmanjšim mesečnim 
vložkom 40 evrov dostopna vsakomur. Storitev omogo-
ča plačevanje z direktno obremenitvijo in enkratnimi 
vplačili, pri tem pa ni nobenih obveznosti ali omejitev 
glede plačevanja. Pristop k storitvi Zlati Korak je mogoč 
v vseh poslovalnicah Zlatarne Celje po vsej Sloveniji.

Več informacij o odkupu dobite na spletni strani  
www.odkup-zlata.si.

vlagateljem Zlatega Koraka 
nudimo brezplačno hrambo 

privarčevanega zlata.

namig

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani 
www.zlatikorak.si in www.nalozbenozlato.com.  
Ali na brezplačni številki 080 74 77 ali na 
elektronskem naslovu zlato@zlatarnacelje.si. 

ZauPanja vreden odKuP ZLata
Če bi v predalu našli zajetno vsoto denarja, bi ga zago-
tovo znali dobro uporabiti. Enako sredstvo predstavljajo 
kosi zlatega nakita – ni pomembno, ali ste nanje že poza-
bili ali pa po njih ne posegate zaradi staromodnega vide-
za, v vsakem primeru imajo ležeči v šatulji za vas povsem 
neuporabno vrednost. Zato vam omogočamo, da neupo-
raben nakit prinesete v katerokoli poslovalnico Zlatarne 
Celje, kjer vam ga hitro, zanesljivo in diskretno odkupimo 
po najboljši dnevni odkupni ceni. Zlato je namreč eden 
redkih izdelkov, za katerega lah-
ko po dvajsetih letih dobite višjo 
vsoto kot ste zanj plačali.
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slovenske blogerke 
ter znane osebnosti 
so navdušene nad 

modnimi sladkorčki 
Bhappy.

Srebrne zapestnice sreče Lencia  
BHAPPY so ustvarjene z namenom, da 
lahko sebi in drugim poklonite najlepše 
želje, ljubezen in neskončnost radosti! 
Minimalistično, elegantno ali nadvse ig-
rivo – z eno ali več zapestnicami hkrati 
boste zadostili prav vsem smernicam 
modnega navdiha!
Na voljo so v lični embalaži, v kateri je 
prostor tudi za kratko posvetilo.

Svetovalka za šport, fitnes, prehrano 
in zdrav način življenja ter bivša 
Miss Slovenije

Najuspešnejša slovenska alpska smučarka Blogerka in oblikovalka Lifestyle blogerka

Modna blogerka in velika  
ljubiteljica mode

Digitalna vplivnica

nives orešniK

tina maZe BLanKa sLaK ruPniK sindianajones

tesa jurjaševič eva Lužnar

Zapestnice s simbolnim pomenom so med modnimi poznavalci že dolgo priljubljene in postajajo 
tako rekoč nepogrešljiv kos, ki doda šik pridih in oseben značaj prav vsakemu videzu.

modni trend: ZaPestniCe BhaPPy so droBni Kosi naKita Z veLiKim Pomenom!

32050066
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050072
zapestnica iz srebra
cena 24 €
*s cirkoni

32050075Bl
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050080
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050084
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050081
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050070
zapestnica iz srebra
cena 19 €

32050073 
zapestnica iz srebra
cena 19 €
*s cirkoni

32050083
zapestnica iz srebra
cena 24 €



modne BLogerKe in Znane oseBnosti Po svetu Z naKitom ZLatarne CeLje.

Prepoznavna pevka in igralka Justyna Steczkowska 
(Poljska) z nakitom Lencia Bermuda Flame.

Uspešna manekenka Aida Jahić (Bosna 
in Hercegovina) s kolekcijami Lencia.

Ena izmed najlepših športnic Antonija Mišura Sandrič 
(Hrvaška) nosi nakit Zlatarne Celje v prostem času.

»It-girl« in modna blogerka Isabella Rakonić (Hrvaška) z 
naktiom Zlatarne Celje

Blogerka Tesa Juraševič z nakitom 
Zlatarna Celje

oktobrska edicija mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana na gospodarskem 
razstavišču je povezala 17 domačih in tujih modnih oblikovalcev

Okrogle mize, predavanja in govori so sestavni del plat-
forme, za okroglo mizo pa se je govorilo tudi o sodelo-
vanju med Oskarjem Kogojem in Zlatarno Celje z naslo-
vom Ali dizajn prodaja?
Izvršni kreativni direktor agencije Pristop Aljoša Bagola, 
ikona slovenskega oblikovanja Oskar Kogoj ter medn-
arodno nagrajeni arhitekt in profesor Jurij Sadar so na 
okrogli mizi razpravljali o vlogi ter vrednosti dizajna pri 
upravljanju blagovnih znamk. Oskar Kogoj je obiskov-
alce navdušil z edinstvenim pogledom na ustvarjalni 
proces in rastočo vrednost dobrega ter funkcionalnega 
industrijskega dizajna, ki jo je potrdil tudi Jurij Sadar.

Družbeno dogajanje na modnem spektaklu 
MBFW in nakit Zlatarne Celje 

Izhod znamke Cliché s kolekcijo Skrivnosti Tina Maze na MBFWLJ s kolekcijo Skrivnosti Ula Furlan na MBFWLJ s kolekcijo Lencia ArtDecó

Modna revija in performansi Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana.



28

Zaščitnemu delovanju Atlantidskega prstana gre zasluga, da je ta kos nakita tako 
oboževan po vsem svetu. Vsak prstan je v sodelovanju s podjetjem Poznik TP energijs-
ko očiščen in napolnjen s pozitivnimi informacijami. Njegova ezoterična oblika oddaja 
posebna mikrovalovanja, ki imajo pozitiven vpliv na področju zaščite, zdravja in intuici-
je. Učinek prstana je odvisen od funkcije, ki jo imajo posamezni prsti v povezavi s tele-
snimi organi in njihovim delovanjem, zato je pomembno, da se že ob nakupu odločite, 
kje ga želite nositi. Unikatni Atlantidski prstani so izdelani v Zlatarni Celje iz srebra čis-
tine 925/000, v sodelovanju s podjetjem Poznik TP pa se energijsko očistijo in napolnijo 
s pozitivnimi informacijami. 
Po naročilu vam lahko Atlantidski prstan izdelamo tudi iz zlata čistine 585/000. 
Poleg prstana je na voljo tudi obesek v obliki križa ali ploščice.

12012803
Atlantidski prstan iz srebra
cena 79 €

12220008
Atlantidski obesek križ iz srebra
cena 158 €

12220011
Atlantidski obesek ploščica iz srebra
cena 79 €

Nakit s starodavnim izročilom in en-
ergijskim nabojem bo v vas prebudil 
tisto, kar najbolj potrebujete. Obeski iz 
kolekcije Vilinski simboli, med katerimi 
najdete ljubezen, uspeh, zdravje, srečo, 
prijateljstvo, privlačnost in spomin, 
delujejo po zakonu privlačnosti in pozi-
tivno spodbujajo sposobnosti, ki krojijo 
življenjski tok.

v obliki darila z njimi 
ne sporočamo le dobrih 

želja, temveč dobro 
namero tudi energijsko 

podpremo. 

namigPreBujeni Z 
viLinsKo močjo

edinstven atLantidsKi Prstan 

vilinski simboli so ključi energij, ki na preprost način prebujajo naše 
sposobnosti in sprožijo zmožnost ustvarjanja življenja po svoji volji. odkrijte 

čudoviti svet vilinskih simbolov in izberite svoj ključ energije.

Spomin
52020105
obesek iz srebra
cena 59 €

55050028BPi
zapestnica iz usnja in jekla
cena 29 €

Prijateljstvo
52020099
obesek iz srebra
cena 59 €

Privlačnost
52020101
obesek iz srebra
cena 59 €

Uspeh
52020100
obesek iz srebra
cena 59 €

Zdravje
52020102
obesek iz srebra
cena 59 €

Ljubezen
52020103
obesek iz srebra
cena 59 €

Sreča
52020104
obesek iz srebra
cena 59 €

Kolekcijo zapestnic smo 
dopolnili z novo roza barvo.

noVo



Velja za obstoječo zalogo za model 
L057-GGO, SGO in SSI.

Velja za steklenico 0,75 l.

Velja za obstoječo zalogo za šifre 51020029, 
11021752, 51020032, 11022223 .

Velja za obstoječo zalogo za šifre 
11014708, 11033671, 11083199.

KuPoni ugodnosti

PoPust na Penino 
Z ZLatimi deLCi

PoPust na ZLate 
otrošKe oBesKe

PoPust na KoLeKCijo 
iZ ZLata dahLia

PoPust na 
uro LenCia 25% 

15% 

15%

Velja za obstoječo zalogo za šifre 52010466, 52010467, 
52030398, 52080614.

 Velja za obstoječo zalogo za šifro 55050045T.

PoPust na KoLeKCijo 
iZ sreBra starnight

PoPust na usnjeno ZaPestniCo  
Z jeKLenim ZaPiraLom

30% 

20% 

20% 

Krona izdelana v Zlatarni Celje krasi 
lepotice na lepotnih tekmovanjih

KartiCa ZvestoBe

Naše osrednje vodilo predstavlja preplet tradicije in 
kakovosti, ki se odražata v najboljši in najkakovostnejši 
ponudbi nakita. Vaša zvestoba nam veliko pomeni, zato 
si jo želimo nadgraditi in poskrbeti, da boste kot imet-
nik Zlate kartice Zlatarne Celje zadovoljni z nakitom in 
nakupi v naših prodajalnah. Zlato kartico lahko z izpol-
nitvijo pristopne izjave pridobite na kateremkoli prodaj-
nem mestu Zlatarne Celje. Nakup ni pogoj za pridobitev 
Zlate kartice. 
Na Zlati kartici se vsak vaš nakup sešteva in obenem 
vnaša v računalniški sistem, ki vas na podlagi skupnega 
zneska nakupov zadnjih dveh let avtomatsko razvršča v 
bonitetne razrede, ki vam omogočajo različne popuste.

studex

Studex luknjanje ušes je higiensko, hitro ter praktično 
neboleče. Uhančki z luknjanjem so na voljo že od 10 ev-
rov dalje. 
V Zlatarni Celje poskrbimo, da je luknjanje ušes izkušnja, 
ki ostane v najlepšem spominu! Mične gospodične pre-
jmejo diplomo za pogum, pri luknjanju z uhani Studex 
pa tudi čudovito krono. Obiščite nas v izbranih prodajal-
nah Zlatarne Celje.

merCedes-BenZ Fashion WeeK 
LjuBLjana druženje Z oBLiKovaLCi

Srečanje pred pričetkom Fashion Week z modnimi ob-
likovalci v draguljarni Zlatarne Celje na Mestnem trgu 
v Ljubljani je obogatila tudi predstavitev nove kolek-
cije srebrnega nakita Skrivnosti, ki je nastala v okviru 
sodelovanja med ikono slovenskega oblikovanja Oskar-
jem Kogojem in Zlatarno Celje. 

Na fotografiji: Oskar Kogoj in Bojan Albreht, Zlatarna Celje.

nova KoLeKCija v sodeLovanju Z 
osKarjem Kogojem 

Prefinjenost, eleganca, brezčasnost in čiste linije so 
značilnosti Skrivnosti – nove kolekcije srebrnega naki-
ta, ki je plod skupnega sodelovanja z našim svetovno 
priznanim umetnikom Oskarjem Kogojem. Primerna je 
za vse priložnosti in namenjena tistim, ki cenijo nakit z 
bogato simboliko. Vsak kos nakita nosi žig Zlatarne Cel-
je s podpisom Oskarja Kogoja. 
Na fotografiji: Jure Cekuta, Zlatarna Celje, Tina Maze ter Oskar Kogoj. Foto: Saša Radej

UGODNOST RAZRED 0 RAZRED 7 RAZRED 10

Bonitetni razred 0-499€ 500 - 1.499€ 1.500€ -

Popust / 7% 10%

Brezplačno čiščenje / 1x letno 2x letno

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

ime in PRiimek

nasloV

Pošta in kRaj

teleFon

e-Pošta

PoDPis

En kupon ugodnosti vam zagotavlja popust za nakup največ enega kosa. Popusti se 
ne seštevajo z drugimi akcijami Zlatarne Celje. V celoti izpolnjen kupon je unovčljiv 
v prodajalnah Zlatarne Celje. Popust velja za obstoječo zalogo do 31. 12. 2018 oz. do 
razprodaje zalog. Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje d.o.o. moje osebne podatke 
vpiše v bazo in jih uporablja v različne marketinške namene.

oB unovčitvi 
KuPonov  
iZPoLnite

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!



11015058
prstan iz zlata z briljanti 0,610 ct.
cena 2.100 €

11083324
ogrlica iz zlata z briljanti 0,075 ct.
cena 910 €

laBiRint
noVo 2018

11015054
prstan iz zlata z briljanti 1,6 ct.
cena 4.990 €

11033813
uhani iz zlata z briljanti 0,384 ct.
cena 2.950 €

11083321
ogrlica iz zlata z diamanti 0,96 ct
cena 2.100 €

B4

noVo

11015053
prstan iz zlata z briljanti 0,44 ct.
cena 1.281 €

11083320
ogrlica iz zlata z briljanti 0,24 ct.
cena 874 €

11033812
uhani iz zlata z briljanti 0,4 ct.
cena 1.261 €

iConiC

noVo






