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Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podatkov
in do sprememb cen. Fotografije lahko odstopajo od
dejanskega videza izdelkov. Pridržujemo si pravico,
da objavljeni izdelki v reviji niso vedno na zalogi na
prodajnih mestih Zlatarne Celje. Revija PRESTIGE by
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.

Uvodnik

K

ljub temu da je naša revija
aktualna vse do poletja, ne
morem prezreti dejstva, da se
približuje praznični čas. Torej trenutki
praznovanja, ki jih delimo s svojimi
najbližjimi ter čas obdarovanja,
ko se razvajamo z darili. Čeprav,
če pomislim, niti ne potrebujemo
posebnega razloga, da bi obdarili
ljubljeno osebo. Darilo iz plemenitih
kovin je dragoceno in brezčasno. Zato
smo bogato ponudbo izdelkov, ki jih
naši zlatarski mojstri pridno izdelujejo,
strnili na straneh revije.
Moj namig: posebej dragoceno darilo
bodo vsi naši personalizirani izdelki: I
like my name, Cekin za spomin ter Moj
zlati gram, saj jih ustvarjate sami. Vaše
darilo bo tako edinstveno.
Med našimi izdelki so zaročni in
poročni prstani od nekdaj prav
poseben nakit, prežet s simboliko, ki
ponazarja večno ljubezen ter zaupanje.
Tako kot je večna prava ljubezen, so
večni tudi pravi briljanti. Če ne veste,
kako bi povedali, da imate nekoga
radi, lahko to storite na preprost način:
z briljantnim prstanom.
Tekmovalna in zmagovalna Tina Maze
je borka na zasneženih strminah, pred
objektivom našega fotografa pa se
prelevi v čutno in zasanjano lepotico.
Razkrivamo vam utrinke s slikanja.

V prestižnem hotelu Plaza smo se
srečali s finalistkami izbora Miss
Lencia 2012. Strokovna žirija je bila
enoglasna in zmagala je skrivnostna
Inja. Spoznajte jo tudi vi.
Vsakdo izmed nas ima doma zlat
nakit, ki je pokvarjen, ali nakit, ki
se preprosto ne nosi več. Lahko se
odločite in ga prodate, vendar bodite
previdni. Nekaj nasvetov, na kaj
morate biti pozorni, najdete na straneh
revije.
Veljalo je, da imajo zaloge zlata
resnično pomembni vladarji. Pri nas
lahko zlate ploščice pridobite že z
manjšimi mesečnimi vplačili, s čimer
smo nakup naložbenega zlata približali
vsakemu posamezniku. Preberite si
odgovore na najpogostejša vprašanja.
Lepota ne pozna meja in to
dokazujemo tudi mi. Pravljične krone,
ki so jih nadele misice Hrvaške, Srbije
in BiH, smo izdelali v Zlatarni Celje.
Ker nam ni vseeno, smo na enem
mestu zbrali vse ugodnosti in popuste,
ki jih imate pri nakupu v Zlatarni Celje,
poleg tega pa ne spreglejte kuponov
ugodnosti.

Naj bo vsak vaš korak v novem letu,
četudi majhen, posut z zlatom!

Uvodnik
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2013

TREND

Jesen je odprla vrata široki paleti barv.
Priljubljeni so kosi nakita, ki z drznim
in bogatim videzom učinkovito
dopolnjujejo vsakdanjo garderobo.
Kombinacija barv in domiselnih
oblik ustvarja dramatične učinke
ter deluje razkošno, bleščeče.
Rdeče zlato je v ospredju in
opazno bolj kot kdaj prej.

11022249
obesek iz rdečega ali belega
zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali sunstonom,
cena: 305 €

11014792
prstan iz rdečega ali belega
zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali sunstonom,
cena: 504 €

11014812
prstan iz belega zlata z rjavimi
cirkoni in oniksom, cena: 410 €

Oniks, obdan z vencem
rjavih cirkonov, naj vam
pričara nostalgično
razpoloženje. S kompletom
Grazia lahko popestrite
svojo damsko, večerno
garderobo ali pa
začinite svojo svobodno,
neukročeno žensko plat.

Pasteli so tu! Mesečev
kamen, spektrolit ali
sunstone, naravni kamni
v vseh svojih odtenkih,
zaobjeti v kolekciji Gea.
Preprosto "šik".
V blišču kovine ujeti nežni
sivi toni mesečevega kamna
zaznamujejo kolekcijo
Moonstone.

11022253
obesek iz belega zlata z rjavimi
cirkoni in oniksom, cena: 355 €
Sally la Pointe
jesen/zima 2012
11014783
prstan iz belega zlata z mesečevim
kamnom, cena: 484 €
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Najnovejše kolekcije zlatega nakita
je oblikovala Zdenka Šamec.

Prestige – Zlatarna Celje

Rdeče zlato

TREND

rdeče zlato

(zlato in njegove zlitine)

V zadnjih letih, ko je rdeče zlato stalnica v
modi, smo zasledili nekaj pogostih mnenj ljudi o tej
zlitini. Ti se po navadi do rdečega zlata opredelijo
radikalno, lahko jim je zelo všeč ali pa je njihovo
mnenje prav nasprotno. Razlogov za dvom je več.
Največji dejavnik je verjetno pomanjkanje znanja o
zlatu in njegovih zlitinah nasploh. Tako mnogokrat
slišimo, da gre za ceneno zlato. Mnogi rdeče zlato
imenujejo tudi rusko zlato, saj je bilo to v 19. stol.
zelo popularno v Rusiji. Kasneje, v 20. letih 20.
stol., je razmah doživelo tudi v Ameriki, kjer je
Cartier prvič predstavil prstan Trinity, narejen iz treh
obročev – rumenega, belega in rdečega zlata.
Kaj torej je rdeče zlato? Njegovo ime izhaja iz rahle
rdečkaste barve, ki jo ima. Žal uporabljamo pri nas
izraz, ki ni tako zelo romantičen, kot je tuji: rose
gold . Rdeče zlato s svojim nežnim pridihom tople
rdečkaste ali rožnate barve laska skoraj vsakemu
tipu kože, o nosilcu pa pove tudi to, da je drznejši
in ima izbran okus.
Ko govorimo o obarvanem zlatu , mislimo na
obarvano zlitino, pri kateri čistemu zlatu dodajamo
druge kovine, da izboljšajo njegove obdelovalne
lastnosti. To postane trdnejše in fleksibilnejše ter tako
primernejše za uporabo.
Čisto zlato je edina kovina, ki je rumena. Rumena
je zato, ker absorbira vijolično in modro svetlobo
in odseva rumeno in rdečo. Barvo zlato ohrani tudi
pri žarenju. A celo barva čistega zlata, ki je večini
najljubša, je v resnici kombinacija čistega zlata in
drugih kovin. Najpogostejši dodajani kovini sta
baker in srebro. Zaradi dodatkov kovin v zlitini se,
poleg drugih lastnosti, spremeni tudi barva. Če torej
zlatu dodajamo baker, bomo prišli do rezultata zlate
barve oranžnih odtenkov oziroma čiste bakrene
barve rdečega zlata, pri čemer pa je pomembno
omeniti, da se čistina zlata s tem ne spremeni. Če
dodajamo srebro, bo to obledelo toplo rumenilo
zlata, z dodajanjem niklja pa dobimo trše, belo
zlato. Ob dodanem kadmiju bo rezultat zeleno zlato
in s pomočjo aluminija vijolično, tako imenovano
ametistovo zlato.

11014776
prstan iz zlata, cena: 596 €

11014794
prstan iz zlata s cirkoni,
cena: 379 €

11014585
prstan iz zlata, cena: 821 €

11033696
uhani iz zlata, cena: 219 €

11033662
Uhani iz zlata s cirkoni,
cena: 257 €

Trend rdeče zlato

9

Ula Furlan nosi
kolekcijo CUTE,
Lencia by
Zlatarna Celje.
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Zaročni
prstan
Diamanti so simbol večnosti in ljubezni. Zato diamantni prstan povsem
zasluženo povezujemo z najbolj romantičnim trenutkom v življenju:
zaroko.
»Diamant je najboljši prijatelj deklet,« tako je govorila že Marilyn Monroe.
Takšen sloves je diamant dobil zaradi svoje bleščeče lepote in sijaja, redkosti
ter navsezadnje vrednosti. Diamantni prstan je redka stvar, ki ji čas prizanese,
saj nikoli ne izgubi svoje lepote in vrednosti. Ravno zato nakup diamantnega
prstana velja za dragocen nakup.

Namig:
Fante pri nakupu zaročnega prstana najbolj skrbi, ali bo prstan izbranki všeč,
zato vam polagamo na srce: z diamantnim zaročnim prstanom zagotovo ne
boste zgrešili.

Ali ste vedeli:

1

2

Največji diamant na svetu, Cullinan, so našli v Afriki leta 1905. Diamant s
skupno težo 3,106 karatov je bil tako velik, da so iz njega pridobili 9 različnih
diamantov, med katerimi je najbolj poznan C1 Cullinan I, znan tudi kot
Zvezda Afrike, ki tehta 530,2 karatov. Vseh devet diamantov je na britanski
kroni ali v osebni lasti britanske kraljeve družine. Cullinan I si lahko ogledate v
londonskem Towerju.

Zanimivost:
Če ste rojeni v aprilu, je
diamant pravi kamen za vas.
3

4

5

6

1 prstan iz zlata z briljantom 0,5 ct., šifra 11014496, cena na povpraševanje | 2 prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct., šifra 11014778, cena na povpraševanje | 3 prstan iz zlata z diamantom 1,0 ct., šifra 11014813, cena na povpraševanje |
4 prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct., šifra 11014163, cena na povpraševanje | 5 prstan iz zlata z briljantom 0,5 ct., šifra 11014808, cena na povpraševanje |
6 prstan iz zlata z briljantom, DAMIANI kolekcija MINOU, nakit Damiani na voljo v draguljarni na Mestnem trgu v Ljubljani ter v Portorožu, cena na povpraševanje

12 O zaročnem prstanu
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Poročni
prstani
1

Namig:
Pravljična poroka so sanje vsakega srečno
zaljubljenega para. Če to pravljico dvignemo nad
oblake, postane nebeška. Takšno doživetje vam
ponujajo v ljubljanskem Plaza hotelu.
Več na: www.plazahotel.si/slo/

2

Vse, kar morate vedeti o
poročnih prstanih:
Ugodnosti pri nakupu poročnih prstanov:
- ugodni plačilni pogoji;
-	Zlata penina z delci iz 23-karatnega
zlata kot darilo pri nakupu;
3

- sodelovanje v nagradni igri
»Diamantno poročno potovanje«;
- mesečne ugodnosti na
www.porocni-prstani.si.

Ponudba:

1

Prstan iz zlata z briljanti, šifra 11014488, cena: 518 €
Prstan iz zlata, šifra 11014500, cena: 331 €

2

Prstan iz zlata z briljantom, šifra 11014560, cena: 541 €
Prstan iz zlata, šifra 11014561, cena: 481 €

3

Prstan iz zlata z briljantom, šifra 11018574, cena: 3211 €
Prstan iz zlata, šifra 11018575, cena: 1159 €

izbirate lahko med več kot 500 modeli, med
katerimi so tudi najprestižnejši kosi poročnih
prstanov. Kolekciji poročnih prstanov v
Zlatarni Celje smo letos dodali tudi izbor
poročnih prstanov nemškega proizvajalca
GERSTNER, ki ima zelo bogato ponudbo.

Poročni salon:
Posebej vas vabimo v naš poročni center v
trgovsko-poslovnem centru Diamant (BTC)
v Ljubljani na Letališki 5. Lahko pa nas
pokličete tudi po telefonu 01/ 54 74 880.

Sejmi:
Vljudno vabljeni, da nas v letu 2013
obiščete na naslednjih sejmih:
- od 25. do 27. januarja: »Maturantski
& poročni utrinki« v Grand Hotelu v
Ljubljani,
- od 15. do 17. marca: »Poroka« na
sejmišču v Celju.

Na sejmu bo predstavljena celotna
kolekcija poročnih prstanov, vključno
z novostmi, prav tako pa letos prvič
tam tudi kolekcija poročnih prstanov
GERSTNER. Tako vam samo v Zlatarni
Celje nudimo ogled več kot 500 parov
poročnih prstanov na enem mestu.

Ob obisku sejma podarimo vsem
bodočim mladoporočencem
poročni darilni bon za

10-odstotni popust

ob nakupu poročnih prstanov, ki
ga bodo preprosto unovčili v kateri
koli od naših prodajaln.

O poročnem prstanu
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STYLING

11014774
prstan iz zlata, cena: 400 €

Poroka

11014237
prstan iz zlata, cena: 545 €

11018547
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1584 €

11014491
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1211 €

11014234
prstan iz zlata, cena: 663 €

11014775
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 707 €

11018548
prstan iz zlata, cena: 984 €

11014354
prstan iz zlata, cena: 421 €

11014235
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1041 €

11014641
prstan iz zlata, cena: 722 €

11014355
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 462 €

11014683
prstan iz zlata, cena: 413 €

11014642
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1092 €

11014693
prstan iz zlata, cena: 198 €

11014682
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 506 €

11014646
prstan iz zlata, cena: 594 €

11014647
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 2219 €
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11014746
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 314 €
11014650
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 850 €

11014648
prstan iz zlata, cena: 547 €

11014556
prstan iz zlata, cena: 597 €

11014555
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1125 €

Prestige – Zlatarna Celje
11018664
prstan iz zlata, cena: 845 €

11014757
prstan iz zlata, cena: 515 €
11014696
prstan iz zlata, cena: 195 €

11018663
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 893 €

11014756
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 603 €

11014557
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 678 €
11014688
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 213 €

11014556
prstan iz zlata, cena: 597 €

11013884
prstan iz zlata, cena: 479 €

11014489
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 691 €

11013883
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 567 €
11014498
prstan iz zlata, cena: 582 €
11014694
prstan iz zlata, cena: 450 €
11014653
prstan iz zlata, cena: 664 €

11014681
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 521 €

11014654
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 730 €

11014648
prstan iz zlata, cena: 547 €

11013715
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 204 €

11014500
prstan iz zlata, cena: 331 €

11014649
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 758 €

11013715
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 204 €

11014685
prstan iz zlata z briljantom,
cena: 460 €

Styling–poročni prstan
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Kolekcija Tribe
by Tina Maze.
Poistovetite se z njo in se
okrasite z njenim nakitom.
Tako boste tudi vi zmagovalni.
www.lencia.si

Prestige – Zlatarna Celje

www.lencia.si

Oktobra smo se v Plaza hotelu v
Ljubljani srečali s finalistkami že
tretjega natečaja za obraz Lencie.
Casting je potekal v prijetnem
ambientu Plaza hotela, kjer smo
osebno spoznali vsako izmed
finalistk. Pri izboru zmagovalke
nam je bila v veliko pomoč
strokovna žirija, ki so jo sestavljale
lanskoletna zmagovalka Ula Furlan,
modna urednica revije ELLE Petra
Windschnurer, miss Slovenije
2004 Živa Vadnov in svetovno
priznani vizažist Luka Mirjan
Simšič. Soglasno smo se odločili,
da bo zmagovalka samozavestna
in simpatična Inja Zalta, ki nas
je prepričala s svojim zanimivim
obrazom in fotogeničnostjo. Mlada
lepotica je na tem mestu nasledila
lanskoletno zmagovalko Ulo Furlan,
ki je prepričana, da smo izbrali
pravo dekle: »Inja me je prepričala
s svojim prodornim pogledom in
porcelanasto poltjo, ki se bo odlično
zlila z nakitom.«
Izbor za novi obraz Lencie vsakoletno pritegne veliko
številko deklet. Letošnji je bil vsekakor rekorden, saj se
je na izbor prijavilo kar 170 deklet. Članica žirije Petra
Windschnurer je pojasnila, da so pri izboru za Miss

Lencia pomembni drugi kriteriji kot pri standardnih
tekmovanjih: »Dekle mora imeti lep obraz, vrat in
roke, saj je pomembno, kako se nakit ujema z njeno
podobo. Prav tako pa mora znati nakit predstaviti na
čuten in zapeljiv način.«
Naša zmagovalka je navdušila tudi Živo Vadnov, ki je
prepričana, da bo izbrana lepotica zagotovo prinesla
potrebno svežino v slovenski svet kronanih lepotic.
Z Injo bomo tako posneli set fotografij za prihajajočo
kolekcijo pomlad/poletje, ki bo predstavljena na vseh
tržiščih Zlatarne Celje.

Inja, najprej nas zanima, zakaj si se
prijavila na izbor?
Prijavila sem se predvsem zato, da bi pridobila
izkušnje in ker mi bo v čast predstavljati blagovno
znamko Lencia Zlatarne Celje. Poleg tega pa zelo
rada stojim pred fotoaparatom.

Ali si upala na zmago?
Upala sem, pričakovala pa vsekakor ne, saj je bilo
prijavljenih veliko simpatičnih deklet. Ko sem izvedela,
da sem zmagala, sem bila kar šokirana, vendar pa
zelo vesela.

Vemo, da imaš že nekaj izkušenj
v svetu mode. Na kaj si najbolj
ponosna?

Kako bi opisala blagovno znamko
Lencia, komu je namenjena, kakšen se
ti zdi nakit?
Blagovna znamka Lencia se mi zdi zelo sveža, igriva
in hkrati prefinjena. Namenjena je vsem, ki želijo
popestriti svoj izgled. Nakit me navdušuje, s svojo
raznolikostjo pa omogoča, da si lahko vsakdo izbere
svoj kos srebrnega nakita, s katerim izrazi svojo
osebnost in stil.

Kakšne so tvoje ambicije za naprej?
Še naprej delati na področju mode in likovne
umetnosti oz. slikarstva. Želim delati to, kar me veseli
in uživati v delu, saj je zadovoljstvo dodaten navdih in
izhodišče za uspeh.

Je res, da imam že nekaj izkušenj, vendar
pa mislim (upam), da me čaka še veliko
dela na področju mode. Ponosna sem na
vse, kar sem v življenju dosegla; od raznih
tekmovanj do sodelovanja z različnimi
modnimi oblikovalci in fotografi.

Kaj ti pomeni zmaga in
sodelovanje z Zlatarno Celje?
Sodelovanje z Zlatarno Celje mi pomeni
zelo veliko, saj še nisem imela možnosti
predstavljati tako velike blagovne znamke.
Upam, da bo to zanimiva in prijetna
izkušnja, ki bo pozitivno vplivala na moje
delo.

Kakšen je tvoj odnos do nakita?
Ga rada nosiš?
Nakit rada nosim, vendar pri meni velja
pravilo: manj je več. Po navadi nosim samo
po en ali dva kosa nakita, saj če ga je preveč,
lahko hitro deluje kičasto. Poleg tega pa
posamezen nakit ne pride do izraza.

Miss Lencia
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” Must have”
(MORAŠ IMETI)

Kartica za vse s prefinjenim okusom in samosvojim stilom.
Ponuja posebne ugodnosti in sledi izbranim področjem vašega življenja.
Od modnih predmetov poželenja do kultnih oblikovalskih stvaritev, od lepote do okusnih užitkov.
Kartica, ki jo preprosto morate imeti.

Diners Club SLO d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana
080 1345 | style@dinersclub.si | www.dinersclub.si

ZAKLADNICA

DARIL

www.zlatarnacelje.si

11083178
ovratnica iz zlata z briljanti,
cena: 1.008 €
11083231
ovratnica iz zlata z briljanti,
cena: 1.129 €

11014633
prstan iz zlata z biserom in briljanti,
cena: 1.428 €

11033724
uhani iz zlata z briljanti,
cena: 2.000 €

11014814
prstan iz zlata z briljanti,
cena: 1.542 €

11052625
zapestnica iz zlata z biseri in
briljanti, cena: 1.704 €

11014779
prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct.,
cena na povpraševanje

20 Trend styling svetlo
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52080506
ovratnica iz srebra s špineli,
cena: 156 €
52080507
ovratnica iz srebra s cirkoni,
cena: 139 €

52010348
prstan iz srebra s špineli,
cena: 168 €

52010374
prstan iz srebra s kristali
Swarovski, cena: 94 €

52030280
uhani iz srebra,
cena: 84 €

52080504
ovratnica iz srebra s kristalom
Swarovski, cena: 211 €

52010376
prstan iz srebra s kristalom Swarovski,
cena: 123 €

52030310
uhani iz srebra s kristalom
Swarovski, cena: 74 €

52010385
prstan iz srebra s kristalom
Swarovski, cena: 65 €

TREND STYLING

temno

Trend styling temno
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007 – MX16 –

sexy in glamurozen
stil stoletja
EKSOTIČNA
POTOVANJA

Kenija,

srce črnega
kontinenta

LUKSUZNI HOTELI

Hoteli Serena –Afrika,

člani prestižnega združenja
“The Leading Hotels of the World“
PARIZ MOTO SHOW 2012-

jekleni lepotci
za vaš osebni slog

KUHINJA IN
DNEVNA SOBA –
profesionalni atelje
kreativnosti in udobja –
ognjišče vašega doma

Prestige – Zlatarna Celje

Miss Hrvaške

Zlatarna Celje

in Miss Hrvaške, Srbije in BiH
Lepota ne pozna meja in tega se zavedamo tudi v Zlatarni Celje.
Tako so prav vse lepotice iz skupne bivše države, ki so bile izbrane
za najlepše, okronane s prestižnimi kronami Zlatarne Celje.
Kombinacija plemenite kovine in dragocenih kamnov
v kroni dajejo pridih prestiža in glamurja vsaki izmed
njih. Vsaka krona je unikatna in potrebuje veliko ur
ročnega dela, to pa ji prida dodano vrednost.

Miss Srbije
Za najlepšo v Srbiji je bila izbrana lepotica Aleksandra Doknić (18).
Aleksandra, ki še obiskuje gimnazijo, ja bila najprej prva spremljevalka,
po spletu okoliščin pa so jo kasneje razlasili za najlepšo v
Srbiji. Upravičeno, ali ne? Prestižno krono smo izdelali v
Zlatarni Celje.

Miss BiH

Miss Hrvaške

Najlepša v Bosni in Hercegovini je Fikreta Husić (22) iz
Brčkega. Sama je povedala po zmagi: »To je veliko in
prijetno presenečenje zame. V čast mi je, da sem Miss BiH
in potrudila se bom, da na svetovnem izboru kar najbolje
predstavim svojo državo.» Krona, ki krasi novo Miss BiH, je
delo celjskih zlatarskih mojstrov.

Miss Hrvaške Maja Nikolić (21) , študentka pravne in
ekonomske fakultete v Zagrebu. Krono, ki smo jo izdelali v
Zlatarni Celje, je prejela od lanskoletne najlepše Hrvatice,
ob prejemu pa je izjavila: »Čaka me ogromno dela in
odrekanja, da bi se dobro pripravila za izbor Miss sveta.«

Miss Srbije

Miss BiH
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Utrinki s slikanja s Tino Maze
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Tina Maze ne navd
na belih strminah t u˜suje le z vr hunskimi dosez˜ ki
tudi s sv ojo lepot o. er glasbenimi podvigi, temve˜c
fot ograf iranj, med Za sabo ima z˜e kar nekaj modnih
nedavno tudi portredrugim za ELLE, C osmopolitan,
posnel sam Br yan tnih fot ograf ij za Mil ko, ki jih je
spr os˜c˜ena sem z e Adams. Kot pravi Tina: “Najbol j
uigrani!” Z˜e ˜cetrt okipo Zlatar ne Celje, saj smo z˜ e
predstav lja na˜so b let o zapored Tina u˜spesno
Zlatar na Celje. Tu lagovno znamko Lencia by
fot ograf iranja z v di let os delimo utrinke s
ami.

Spr os˜c˜anj
fot ograf ir e pred
anjem
Ekipa na delu
˜
Predpriprava ideje je vsekakor kljucna
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Fotograf: Peter Marinšek;
vizažist: Luka Mirjan Simšič;
model: Tina Maze;
nakit: Lencia by Zlatarna Celje;
prizorišče: Plaza hotel v Ljubljani.
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KATALOG

GEA
Prstan iz zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali kamnom sunstone
11014792
cena 504 €

26 Katalog nakita

novo
GEA

1.

1. Prstan iz zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali kamnom sunstone
11014792
cena 504 €

2.

2. Obesek iz zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali kamnom sunstone
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022249
cena 305 €

3.

3. Ovratnica iz zlata z mesečevim kamnom,
spektrolitom ali kamnom sunstone
11033716
cena 471 €

novo
GRAZIA

4.

5.

4. Prstan iz zlata z rjavimi cirkoni in oniksom
11014812
cena 410 €
5. Obesek iz zlata z rjavimi cirkoni in oniksom
11022253
cena 355 €
(Verižica ni vključena v ceno.)

6.

6. Uhani iz zlata z rjavimi cirkoni in oniksom
11033722
cena 454 €

7.

8.

novo
MOONSTONE
7. Prstan iz zlata z mesečevim kamnom
11014783
cena 484 €
8. Ovratnica iz zlata z mesečevim kamnom
11083223
cena 453 €
Katalog nakita
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GALAXY
1. Prstan iz zlata s cirkoni ali špineli
11014784
cena 656 €
2. Obesek iz zlata s cirkoni ali špineli
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022231
cena 438 €
3. Uhani iz zlata s cirkoni ali špineli
11033705
cena 966 €

1.
2.

3.

POPPY
4. Prstan iz zlata s cirkoni ali špineli
11014724
cena 347 €

4.

28 Katalog nakita
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DAHLIA
5. Prstan iz zlata s topazi, špineli ali spasartiti
11014708
cena 653 €
6. Uhani iz zlata s topazi, špineli ali spasartiti
11033671
cena 920 €
7. Ovratnica iz zlata s topazi, špineli ali spasartiti
11083199
cena 509 €

7.

5.
6.

ROSE
8. Prstan iz zlata
11014726
cena 310 €
9. Uhani iz zlata
11033681
cena 339 €
10. Ovratnica iz zlata
11083202
cena 327 €

10.

8.

9.

Katalog nakita
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STAR
1. Prstan iz zlata z briljanti
11014621
cena 3423 €
2. Ovratnica iz zlata z briljanti
11082929
cena 3685 €

3.

3. Uhani iz zlata z briljanti
11033512
cena 939 €
1.

2.

4.

novo
4. Ovratnica iz zlata z briljanti
11083038
cena 5226 €
5. Prstan iz zlata z briljanti
11014738
cena 1388 €

30 Katalog nakita

5.
Samanta
za Slovenski top model
fotograf: Mitja Božič
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TREASURE
6. Uhani iz zlata z Akoya biserom
11033661
cena 387 €

7.

7. Uhani iz zlata z briljanti
11033637 cena 1239 €

6.

novo

8.

8. Uhani iz zlata z briljanti in Tahiti biserom
11033659 cena 1573 €
9.

9. Ovratnica iz zlata z briljanti in Tahiti biserom
11083219 cena 2692 €

12.
11.

10. Prstan iz zlata z briljanti in Tahiti biserom
11014623 cena 2853 €
11. Uhani iz zlata z briljanti in Tahiti biserom
11033638 cena 1462 €

10.

12. Ovratnica iz zlata z briljanti in Tahiti biserom
11082654 cena 1376 €
Katalog nakita
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LADY
1. Prstan iz zlata z briljanti
11014215
cena 776 €

3.

4. Prstan iz zlata z briljanti
11014455
cena 1192 €

2. Uhani iz zlata z briljanti
11033403
cena 1258 €

5. Uhani iz zlata z briljanti
11033607
cena 1055 €

3. Ovratnica iz zlata z briljanti
11082924
cena 880 €

6. Obesek iz zlata z briljanti
(Verižica ni vključena v ceno)
11022112
cena 855 €

5.

2.
1.

4.
6.
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ETERNAL
7. Ovratnica iz zlata z briljanti
11083085
cena 943 €

7.

8. Uhani iz zlata z briljanti
11033601
cena 682 €
9. Ovratnica iz zlata z briljanti
11083090
cena 757 €

9.

10. Prstan iz zlata z briljantom
11014748 cena 1429 €
11. Prstan iz zlata z briljanti
11014440
cena 499 €
12. Prstan iz zlata
11014441
cena 176 €

novo

8.

12.

10.

11.

Katalog nakita
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CLASSIC
1. Prstan iz zlata z briljanti
11014530
cena 2010 €
2. Prstan iz zlata
z modrim safirjem in briljantom
11014618
cena 564 €
3. Prstan iz zlata
z rubinom in briljantom
11014617
cena 626 €

4. Prstan iz zlata
z modrim safirjem in briljantom
11012542
cena 2253 €

6. Prstan iz zlata
z rubinom in briljanti
11014589
cena 1629 €

5. Obesek iz zlata
z modrim safirjem in briljanti
(Verižica ni vključena v ceno.)
11021548
cena 2165 €

7. Uhani iz zlata
z rubinom in briljanti
11033604
cena 2736 €

9. Prstan iz zlata
z rubinom in briljanti
11014664
cena 1299 €

8. Ovratnica iz zlata
z rubinom in briljanti
11083140
cena 1629 €

2.

9.

1.
5.
3.

6.

4.

7.

novo
8.
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Vse kolekcije so na voljo v sledečih izvedbah: z rubini, s smaragdi ter modrimi safirji.
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ROMANTIC
10. .Prstan iz zlata z Akoya biserom in briljanti
11014729 cena 1408 €

13. Prstan iz zlata z Akoya biserom
11014743
cena 541 €

15. Ovratnica iz zlata z biserom in briljanti
11083057 cena 1064 €

11. Uhani iz zlata z Akoya biserom in briljanti
11033694 cena 1989 €

14. Prstan iz zlata z Akoya biserom
11083218
cena 769 €

16. Uhani iz zlata z biserom in briljanti
11033543
cena 677 €

12. Ovratnica iz zlata z Akoya biserom in briljanti
11083205 cena 1411 €

17. Prstan iz zlata z biserom in briljanti
11014659 cena 1235 €

12.

17.

13.

15.

14.
10.

16.
11.

Katalog nakita
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BLUE TOPAZ
1. Prstan iz zlata z modrim topazom in briljanti
11014326
cena 1290 €
2. Uhani iz zlata z modrim topazom in briljanti
11033511
cena 1260 €
3. Ovratnica iz zlata z modrim topazom in briljanti
11083032
cena 1575 €

1.
2.

3.

4. Prstan iz zlata z modrim topazom
11014732
cena 431 €
5. Uhani iz zlata z modrim topazom
11033692
cena 362 €
6. Ovratnica iz zlata z modrim topazom
11083211
cena 429 €

4.
6.

5.

7.

novo
7. Prstan iz zlata z modrim topazom in briljanti
11014788
cena 924 €

36 Katalog nakita

Prestige – Zlatarna Celje

8.

BLUE
9.
8. Ovratnica iz zlata z modrim safirjem in briljanti
11082785 cena 3356 €
9. Prstan iz zlata z modrim safirjem in briljanti
11014635 cena 1207 €

10.

11.

10. Prstan iz zlata z modrimi safirji
11014551
cena 531 €

12.

11. Prstan iz zlata z modrimi safirji in briljanti
11014294 cena 1598 €
12. Uhani iz zlata z modrimi safirji in briljanti
11033474 cena 2152 €
14.

13.

15.

13. Prstan iz zlata z modrimi safirji
11014307
cena 582 €
14. Uhani iz zlata z modrimi safirji
11033477
cena 914 €
15. Ovratnica iz zlata z modrimi safirji
11082980
cena 811 €
Katalog nakita
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SIMPLICITY
1.

2.

1. Prstan iz zlata s cirkoni
11014692
cena 318 €

3.

2. Uhani iz zlata s cirkoni
11033663
cena 249 €
3. Ovratnica iz zlata s cirkoni
11083176
cena 290 €

4.
6.

4. Prstan iz zlata s cirkonom
11014787
cena 219 €
5. Obesek iz zlata s cirkonom
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022235
cena 108 €
5.

6. Uhani iz zlata s cirkoni
11033708
cena 218 €

novo

9.

7.
7. Prstan iz zlata s cirkonom
11014790
cena 300 €
8. Obesek iz zlata s cirkonom
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022246
cena 187 €
9. Uhani iz zlata s cirkoni
11033715
cena 360 €
8.

novo
10.

10. Prstan iz zlata s cironi ali špineli
11014780
cena 395 €
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MAGIC
11. Prstan iz zlata z oniksom in briljanti
11014667
cena 528 €
12. Uhani iz zlata z oniksom in briljanti
11033651
cena 585 €
13. Obesek iz zlata z oniksom in briljanti
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022202
cena 461 €
12.

11.

13.

14. Prstan iz zlata s špineli
11014782
cena 296 €
15. Obesek iz zlata s špineli
(Verižica ni vključena v ceno.)
11022228
cena 147 €
16.Uhani iz zlata s špineli
11033704
cena 252 €

16.
14.

15.
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1. Ovratnica iz srebra s kristalom Swarovski
52080524
cena 197 €

2.

2. Uhani iz srebra s kristalom Swarovski
52030321
cena 150 €
3. Prstan iz srebra s kristalom Swarovski
52010393
cena 108 €

3.

1.

TRIBE by Tina Maze
4. Ovratnica iz srebra
52080527
cena 97 €

5.

5. Ovratnica iz srebra
52080526
cena 153 €
6. Uhani iz srebra
52030325
cena 128 €
7. Prstan iz srebra
52010396
cena 75 €

7.

4.
6.
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CRYSTAL RAIN

8.

8. Uhani iz srebra s kristali Swarovski
52030318
cena 146 €
9. Ovratnica iz srebra s kristali Swarovski
52080520
cena 164 €

9.

INDIAN SUMMER
10. Ovratnica iz srebra
52080523
cena 299 €

11.

11. Zapestnica iz srebra
52050072
cena 175 €
12. Uhani iz srebra
52030320
cena 99 €
13. Prstan iz srebra
52010392
cena 76 €

12.

10.
13.
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MYSTIC

2.

1. Uhani iz srebra
52030317
cena 127 €
2. Uhani iz srebra s kristali Swarovski
52030324
cena 109 €
3. Ovratnica iz srebra s kristali Swarovski
52080518
cena 151 €

3.

4. Ovratnica iz srebra z biseri Swarovski
52080519
cena 197 €
5. Prstan iz srebra
52010389
cena 78 €
1.

5.
4.

FREEDOM
6. Prstan iz srebra s kristali Swarovski
52010390
cena 76 €
7. Prstan iz srebra s kristali Swarovski
52010391
cena 75 €

9.

8. Uhani iz srebra s kristali Swarovski
52030319
cena 99 €
9. Ovratnica iz srebra s kristali Swarovski
52080521
cena 97 €
10. Ovratnica iz srebra s kristali Swarovski
52080522
cena 164 €
7.

10.

6.

8.
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Ugodnosti in nagradne igre
Za vas smo zbrali vse ugodnosti Zlatarne Celje, ki vam jih
z veseljem ponujamo v razmislek. Poleg vseh ponujenih
ugodnosti s seznama pa vendarle ne prezrite podatka, da se
popusti med seboj ne seštevajo. Ugodnosti veljajo pri nakupu
nakita in ur blagovnih znamk Zlatarna Celje in Lencia.

ENKA NLB:
Za vsakih 10 evrov nakupa prejme kupec 1 točko. Za vsakih
100 zbranih točk v letu 2012/13 prejme darilni bon Zlatarne
Celje za 50 evrov, bon je treba unovčiti do konca tekočega leta.

V Zlatarni Celje nudimo svojim strankam naslednje
ugodnosti pri plačilu z gotovino:

PROBANKA:
5-odstotni popust pri nakupu z zlato Activa/Maestro ali zlato
Activa/Mastercard kartico Probanke pri nakupu
zlatega in srebrnega nakita.

• 3-odstotni popust pri nakupu nad 200 evrov,
• 5-odstotni popust pri nakupu nad 600 evrov.
V sodelovanju z našimi partnerji lahko pri nakupu v
Zlatarni Celje uveljavljate nekatere popuste:
DINERS CLUB:
• DINERS: 6 obrokov, z minimalnim zneskom posameznega
obroka 40 evrov,
• DINERS: 12 obrokov, če je znesek nakupa višji od 1.000 evrov,
• BLACK DINERS CARD: 7-odstotni popust pri vsakem nakupu,
• DINERS – ZDVS: 5-odstotni popust pri vsakem nakupu.
AMERICAN EXPRESS:
6 obrokov, z minimalnim zneskom posameznega obroka 40 evrov.
MC PIKA:
6 obrokov, minimalni znesek posameznega obroka mora biti
20 evrov in znesek nakupa višji od 100 evrov.

ZLATA KARTICA ZC:
7-odstotni popust pri vsakem nakupu, ne
glede na način plačila.
V Zlatarni Celje pa nudimo svojim kupcem
tudi druge mesečne ugodnosti:
• mesečne ugodnosti pri nakupu poročnih prstanov na spletni
strani www.porocni-prstani.si,
• mesečne ugodnosti pri nakupu s kartico MC PIKA,
• obiščite poročne sejme, na katerih smo prisotni, in pridobite
10-odstotni popust pri nakupu poročnih prstanov.
Iz naslova poslovnega sodelovanja s podjetjema Petrol in
Diners club Slovenija pa lahko iz zbranih točk na njihovih
lokacijah koristite ugodnosti na naših prodajnih mestih. Več
informacij na www.petrol.si in www.dinersclub.si.

Prodajalne Zlatarne Celje
Celje - Prešernova 2, 03/ 42 67 200
Celje - Mercator center, Opekarniška 9, 03/ 42 67 208
Ljubljana - Mercator center, Ul. Ljubljanske brigade 33, 01/ 51 06 550
Ljubljana - Wolfova 4, 01/ 24 16 590
Ljubljana - Nazorjeva 1, 01/ 24 16 592
Ljubljana - Mestni trg 20, 01/ 24 16 594
Ljubljana - PTC Diamant, Letališka cesta 5, 01/ 54 74 880
Ljubljana - Citypark, Šmartinska 152/g, 01/ 54 74 882
Ljubljana - Maxi, Trg republike 1, 01/ 24 16 596
Ljubljana - Supernova, Jurčkova cesta 223, 01/ 42 05 490
Maribor - Mercator center, Puhova ulica 1, 02/ 48 03 650
Maribor - Slovenska 5, 02/ 23 80 214
Maribor - Europark, Pobreška 18, 02/ 33 38 220
Maribor - Mercator center, Ulica Eve Lovše 1, 02/ 33 38 225
Murska Sobota - Slovenska 37, 02/ 52 14 262
Murska Sobota - Mercator center, Plese 1, 02/ 52 14 260
Murska Sobota - TC Maximus, Štefana Kovača 43, 02/ 52 14 264
Ptuj – Miklošičeva 2, 02/ 74 93 390
Ptuj - Mercator center Supermesto, Ormoška c. 30, 02/ 74 93 392
Portorož - Hotel Palace, Obala 43, 05/ 67 10 790
Koper - Župančičeva ul. 22, 05/ 66 21 450

Novo mesto - Hipermaket BRŠLJIN, Ljubljanska 47, 07/ 39 35 250
Novo mesto - NC Qlandia, Otoška cesta 5, 07/ 38 44 680
Nova Gorica - Mercator center, Industrijska 6, 05/ 33 05 290
Jesenice - Mercator center, Spodnji plavž 5, 04/ 58 33 420
Kamnik - Mercator center, Kovinarska 36, 01/ 83 08 690
Kamnik - NC Qlandia, Domžalska cesta 3, 01/ 83 08 699
Kočevje- Trg zbora odposlancev 20, 01/ 89 50 870
Kranj - Mercator center, Cesta Staneta Žagarja 69, 04/ 20 10 560
Slovenj Gradec - Mercator center, Ronkova 4/a, 02/ 88 50 230
Velenje - Cankarjeva 1, 03/ 89 85 280
Velenje - Mercator center, Šaleška cesta 1, 03/ 42 67 189
Domžale - Mercator center, Cesta talcev 4, 01/ 72 95 600
Ajdovščina - Mercator center, Vipavska cesta 6, 05/ 36 64 570
Grosuplje - Mercator center, Brvace 1/a, 01/ 78 11 400
Idrija - Mercator center, Gregorčičeva ulica 47, 05/ 37 74 340
Postojna - Mercator center, Tržaška 59, 05/ 72 12 310
Krško - NC Qlandia, Cesta krških žrtev 141, 07/ 39 35 255
Brežice - NC Intermarket, Tovarniška cesta 10/a, 07/ 49 94 350
Bled – franšizna prodajalna, C. svobode 7, 04/45 67 250
Rogaška Slatina – franšizna prodajalna, Zakladnica Tempel,
Zdraviliški trg 22, 03/81 92 680
Ugodnosti in prodajalne
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Trendi

na področju ur

Moda v letu 2013 zapoveduje nove
trende tudi na področju ročnih ur,
zato je Zlatarna Celje oblikovala
novo linijo modnih ur blagovne
znamke Lencia. Nova kolekcija
It’s time for Lencia je sestavljena iz
raznolikih modelov, ki so primerni za
vsak okus in so hkrati tudi cenovno
dostopni. Čeprav bodo v tem letu še
vedno moderne velike ure, se bodo
že počasi začele umikati manjšim.
V ospredju sta črna in bela barva –
kontrast, ki smo ga v Zlatarni Celje
ujeli v modelu L041 in ga hkrati
dopolnili z večno keramiko.
44 Trendi na področju ur

V

letu 2013 lahko kar pozabimo
na monotonost, saj so na
sporedu barve, barve in še
enkrat barve. Svojo mavrico si lahko
sestavite z modeli L033, L304 in L305.
Že kapljica barve lahko vašo garderobo
neskončno poživi. Ne skrbite! Tudi za
tradicionalnejše smo pripravili svežo
kolekcijo brezčasno klasičnih modelov,
ki vas ne bodo razočarali, zato pohitite v
najbližjo poslovalnico Zlatarne Celje, kjer
je izbire na pretek. Svetujemo vam, da pred
nakupom preizkusite več različnih modelov
ur in tako ugotovite, katera oblika, barva in
velikost vam najbolj ustrezajo.

L042-BOR, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 119 €

L042-BBL, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 119 €

L041-WWH, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 139 €

L041-BBL, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 139 €

L043-SSI, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 €

L043-GRY, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 €

L043-SBL, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 €

Z

L040-SSI, ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 69 €

Prestige – Zlatarna Celje

Lencia by Zlatarna Celje
a vas smo v tej številki Prestigea pripravili mini
katalog novih modelov ur Lencia, ki bodo na
voljo v naših poslovalnicah decembra oziroma
januarja.
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Giorgio
Armani

mporio Armani
se je tudi z
oblikovanjem
letošnje kolekcije
izkazal kot mojster
brezčasne elegance.

E

AR1605 -ura Armani, cena: 199 €

AR7322 -ura Armani, cena: 229 €

L044-GRY-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 89 €

L044-SSI-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 89 €

L039-GGO-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 €

L039-SSI-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 79 €

L044-GGO-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 89 €

L040-GGO-ura Lencia by Zlatarna Celje, cena: 69 €

www.zlatarnacelje.si
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Adidas

DKNY

lagovna znamka Adidas se
je podala v svet mode, kar ji
izredno dobro uspeva v vseh
njenih delih. Športna ura je
lahko modni dodatek.

blikovalka Dona
Karan v vsako
podrobnost svojih
izdelkov vplete pridih
metropole New Yorka, njegovo
živahnost, pisanost , igrivost in
neskončno udobnost življenja.

DIESEL

NY8474 , ura Donna Karan New York, 155 €

NY8655 , ura Donna Karan New York, 239 €

O

ADP3512, ura Adidas, 89 €

ADH2710, ura Adidas, 89 €

B

FOSSIL

D

F

FS4735, ura Fossil, 109 €

ES3132, ura Fossil, 119 €

ossil nas kot vedno pelje v svet
modne nostalgije, brez katere
je vsakodnevno življenje vse
prej kot zanimivo.

DZ4246, ura Diesel, 149 €

DZ4268, ura Diesel, 229 €

iesel je ponovno presegel
samega same. Čisto nov, še
bolj individualen in pogumen.
Zvest sam sebi kot vedno.

Katalog ur
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Anja
Rupel
48 Intervju
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Anja Rupel se s petjem ukvarja že od
otroških let. Je ikona slovenske glasbe.
Njeni glasbeni začetki so bili s skupino
»Videosex« , ki je bila poznana po vsej
takratni skupni državi, potem pa se je
Anja odločila za samostojno pot. Kot
pevka je nastopala s številnimi priznanimi
glasbeniki, svojo vsestranskost pa je
pokazala tudi kot igralka in televizijska ter
radijska napovedovalka. S slednjim se v
zadnjem času tudi največ ukvarja. Zaupala
nam je, kaj počne danes.
Kdaj te je glasba prvič prevzela? In kdaj je bil tisti
trenutek, ko si vedela, da boš glasbi posvetila
kariero?

nad minimalističnim nakitom. Rada imam velike in vpadljive kose. Imam nekaj
kosov, ki imajo zame sentimentalno vrednost. Prstan moje pokojne babice je
eden takih, pa zlat prstan v obliki leopardove glave, ki mi ga je podaril Aleš ob
najinem prvem skupnem božiču.

Ali dojemaš nakit kot nujni kos garderobe?
Ja, redko sem brez. Pravzaprav nikoli, ker imam v enem ušesu dva stalna
uhančka. Dober kos nakita lahko popestri tudi najbolj dolgočasno oblačilo.

Kaj ti osebno pomenita prestiž in razkošje?
Zame je razkošje čas, ki ga imam samo zase.

Sama rada kupuješ nakit? Ga rada podarjaš?
Večino nakita sem si kupila sama, tudi zlatega. Aleš pa me raje kar s sabo
vzame, kadar mi kupuje nakit. Nakita ne podarjam velikokrat, razen kadar
dobro poznam okus kakšne moje prijateljice in vem, da ji bo res všeč.

Ali kupuješ nakit Zlatarne Celje?
Kar nekaj kosov sem kupila v Zlatarni Celje in moj naslednji nakup bo prav
gotovo zlata verižica z imenom, ki si jo že nekaj časa želim. Morda pa jo bo
Božiček prinesel …

Z glasbo sem odraščala, ker prihajam iz glasbene družine in imam verjetno tudi
nekaj glasbenih genov. Nikoli pa nisem mislila, da se bom z glasbo ukvarjala
tako intenzivno in se z njo celo preživljala.

Kakšen je bil občutek pri tako rosnih letih občutiti
slavo v Sloveniji in izven nje?
Doma slave niti nisem preveč čutila. Takrat sem hodila na gimnazijo in do mene
se ni nihče obnašal drugače kot prej. Nisem imela nobene protekcije. V drugih
republikah nekdanje države pa so se do mene obnašali, kot da sem velika
zvezda, kar je bilo včasih dobro za mojo samozavest, pretirano pa se s tem
nisem ukvarjala, ker je bila pomembna samo glasba, nastopi in druženje.

Kateri dogodek v življenju se ti je najbolj vtisnil v
spomin?
Kup dogodkov je bilo pomembnih za moje delo in za to, kako se je odvijalo
moje življenje. Kar se glasbe tiče, je recimo to moj prvi javni nastop z bendom,
in to v Beogradu, privatno pa brez dvoma rojstvo hčerke Lune.

S čim se trenutno ukvarjaš in ali pripravljaš kakšno
glasbeno presenečenje?
Ukvarjam se z Luno, Valom 202, pisanjem besedil za druge pevke, z vodenjem
prireditev, pa tudi z idejo, da bo naslednje leto 30 let mojega glasbenega
udejstvovanja in da bi se skoraj spodobilo, da bi to obletnico praznovala
glasbeno, v stilu.

Kako skrbiš za svojo zunanjo podobo?
Za mojo kondicijo zadnje čase poskrbi kar naš družinski kuža, ki mora trikrat
na dan na sprehod, pa vsake toliko obisk Linee Snelle, Za frizuro skrbi moja
frizerka Lina Trifoni, za kožo dermatologinja Metka Adamič, za obleke in modne
dodatke pa kar sama, saj me moda in vse, kar je povezano z njo, zelo zanima in
veseli.

Kakšen je tvoj odnos do nakita? Imaš kakšen kos
nakita, ki ti veliko pomeni?
Nakit obožujem in ga imam res veliko. Večinoma je to bižuterija, kakšni posebni
dizajnerski kosi, rada pa imam tudi rumeno zlato. Nisem preveč navdušena
Intervju
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I like my
name

Martina Kajfež že ima
svojo verižico z imenom.
Svojo si lahko naročite na
prodajnih mestih Zlatarne
Celje ali spletni strani
www.zlatarna-celje.com.

Gifts to
remember
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zelo osebno iz Zlatarne Celje
Dragocenost življenja so trenutki, ki dajejo
lepoto spominom in smisel prihodnosti.
Vse najlepše lahko zaželimo na izviren
način, ki bo ostal dolgo v spominu ljubljene
osebe. V Zlatarni Celje tako pomagamo
vaši domišljiji, da ustvarite edinstven
poklon z našimi unikatnimi darili. Z njimi
boste posebnim trenutkom v življenju
pripisali dodaten pomen in obeležili
posebne priložnosti.
Posebej za takšne neprecenljive trenutke smo razvili tri različne projekte. Prvi
med njimi je »I like my name«. Ustvarite lahko unikatno verižico s
svojim imenom ali imenom ljubljene osebe. Podarite verižico sebi ali osebi,
ki jo želite razveseliti. Prav tako pa je odlično darilo ob praznovanjih in
priložnostih, kot so krst, obhajilo, rojstni dan ali kakšen poseben praznik.
Posebna novost v tem letu pa je tudi prstan z osebnim imenom in velika
začetnica. Prstan je primerno darilo za vse, ki želijo, da se njihovo ime
zasveti na roki. Je prav posebno unikatno in nevpadljivo darilo, ki ga lahko
okrasite s svetlikajočim cirkonom. Lahko pa izberete tudi črko imena, posuto z
bleščečimi cirkoni – ti podobo črke prav posebej obogatijo.
Ker je življenje sestavljeno iz niza različnih trenutkov in dogodkov, ki jih
želimo ohraniti za vedno, je primerno darilo za ta namen naš »cekin za
spomin«. S cekinom boste posebnim trenutkom v življenju pripisali dodaten
pomen. Cekin lahko obeleži tudi kakšen uspešen poslovni odnos.
Za vse, ki želijo pomembne trenutke pozlatiti za vse življenje, pa je primeren
dar »moj zlati gram«. Izbirate lahko med eno- in petgramsko kartico z
naložbeno zlato ploščico, ki jo oblikujete povsem sami in tako podarite svojim
najbližjim varno naložbo, ki ne izgublja vrednosti.
Vsekakor imajo v današnjem času unikatna darila poseben pomen.
Obdarovancu dajejo občutek edinstvenosti in tega, da je nekdo nekaj ustvaril
posebej zanje. Vsa darila, ki smo jih omenili, lahko uporabimo ob različnih
priložnostih. Darilo za novorojenčka, krst, obhajilo, darilo za navihano
najstnico in darilo za posebne priložnosti, kot so matura, diploma,
poroka ali obletnica.
Za vse, ki so naklonjeni omenjenim unikatnim darilom, smo oblikovali
spletne strani, prek katerih izpolnite naročilo in tudi vidite končno
oblikovan izdelek. Unikatno oblikovan izdelek boste prejeli najkasneje
v desetih delovnih dneh. Vljudno vabljeni k ogledu naše spletne strani.
Podarite unikatno darilo – dragocen spomin, ki vas bo spremljal povsod.

Vse osebne izdelke lahko oblikujete na naši spletni strani
www.zlatarnacelje.si
Gifts to remember

51

www.zlatarnacelje.si

UNIKATEN CEKIN
ZA DRAGOCEN
SPOMIN
Življenje sestavlja niz različnih trenutkov in dogodkov, a
le najlepše sestavljamo v mozaik spominov, ki jih želimo
ohraniti za vedno. Da pa dragoceni spomini sčasoma ne
zbledijo, smo za vas pripravili CEKIN ZA SPOMIN. Z njimi
boste posebnim trenutkom v vašem življenju pripisali
dodaten pomen. Prav tako pa lahko z njimi obeležite
uspešen poslovni odnos.
Cekini so na voljo v srebru ali zlatu, osebno noto pa jim dodate
z vgraviranim sporočilom na obeh straneh v obliki besedila,
imena ali celo fotografije.
Samo vaš cekin doda vrednost in pomen vsem edinstvenim
trenutkom življenja, med katerimi so tudi obletnice, rojstni
dnevi, poroke, rojstvo otroka ali poslovni uspehi.

www.zlatarnacelje.si/cekinzaspomin
52 Cekin za spomin

Namig: na spletni strani
www.zlatarnacelje.si/
cekinzaspomin
lahko z le nekaj kliki ustvarite
svoj cekin za spomin. Zahvaljujoč
tem unikatnim cekinom bo vsak
dragocen spomin na najlepše
trenutke kljuboval toku časa.

Prestige – Zlatarna Celje

Kateri kamen pripada vam
Od nekdaj velja, da imajo kamni
zdravilno moč.
Zato so jih ljudje pričeli nositi in s tem začeli
oblikovati nakit, ki je vseboval drage in poldrage

kamne. Danes ima nakit s kamni povsem drugačen
pomen, saj je v pestri ponudbi barv prav lahko
najti takšnega, ki ustreza trenutnemu razpoloženju.
Pa vendar, dejstvo ostaja dejstvo, vsakemu

astrološkemu znamenju pripadajo določene vrste
dragih ali poldragih kamnov.

Kateri kamen ustreza vam?

Oven

Bik

Dvojčka

Rak

diamant, korala,
safir, roževec

roževec, safir, smaragd,
ametist in zeleni žad

ahat

biser, ahat, safir,
smaragd, mesečev
kremen

11082933, cena: 747 €

11014629, cena: 3104 €

11022200, cena: 283 €

11014736, cena: 979 €

Lev

Devica

Tehtnica

Škorpijon

rubin, jantar,
oniks, turmalin in
diamant

citrin, jaspis, žad, roževec

safir, žad, citrin, korala,
opal, topaz

opal, akvamarin,
kalcedon, rubin in
topaz

11083224, cena: 419 €
Cena 11014104: 361 €

11014667, cena: 528 €

11014326, cena: 1290 €

Strelec

Kozorog

Vodnar

Ribi

safir, žad, ametist,
tigrovo oko, topaz
in turkiz

rubin, turkiz, ametist, granat,
oniks

akvamarin, citrin, granat,
modri safir, turkiz

mesečev kamen,
akvamarin, ametist,
diamant in turmalin

11014656, cena: 1255 €

11014735, cena: 487 €

11014448, cena: 545 €

11014783, cena: 484 €

Kateri kamen pripada vam
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Pogosta vprašanja in
odgovori o storitvi
Zlati korak
V Zlatarni Celje že nekaj let omogočamo nakup naložbenega zlata z
večkratnimi manjšimi vplačili. Vsa vplačila se vodijo na naročnikovem računu
Zlati korak, na katerem se beleži stanje zlata v apoenih in preostnek denarja do
naslednjega grama v evrih.

Prednosti, ki vam jih omogoča storitev Zlati korak, so:
• najmanjše vplačilo je 40 EUR;
• možnost vplačevanje z DB (direktno bremenitvijo, včasih imenovano trajnik)
in/ali z večkratnimi mesečnimi vplačili (preko univerzalnega plačilnega
naloga);
• ni obveznosti in omejitev plačevanja (vplačate lahko, kolikor želite oziroma
vam to dopuščajo sredstva);
• vplačujete v fizično zlato in ne papirnato;
• storitev omogoča vplačila ali nakup izključno naložbenih ploščic Zlatarne
Celje;
• po vsakem vplačilu, prevzemu ali odprodaji ploščic prejmete izpisek o
stanju na računu Zlati korak;
• naložbene ploščice je mogoče kadar koli prevzeti ali odprodati Zlatarni
Celje;
• možnost pristopa k storitvi Zlati korak v vseh poslovalnicah Zlatarne Celje
po vsej Sloveniji;
• možnost odstopa od storitve brez kakršnih koli omejitev ali stroškov.

Kje se lahko sklene pogodba Zlati korak?
Dokumentacijo pogodbe Zlati korak je možno prevzeti v vseh poslovalnicah
Zlatarne Celje ali pa jo naročiti na dom preko obrazca na spletni strani www.
zlatikorak.si. Pogodba Zlati korak se med stranko in Zlatarno Celje lahko
sklene v eni izmed poslovalnic Zlatarne Celje. Prav tako je v poslovalnicah
mogoče podpisati obrazec za sklenitev direktne bremenitve. Ob sklenitvi
pogodbe se je potrebno identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.

Kakšni stroški nastanejo pri odprtju računa Zlati korak?
Stroški odprtja računa Zlati korak znašajo 25 EUR in se stranki zaračunajo
ob prvem vplačilu. Drugih stroškov – stroškov vodenja računa, odprodaje ali
prevzema naložbenih ploščic – v Zlatarni Celje ne zaračunavamo.

Ali obstajajo kakšne omejitve glede trajanja varčevanja v zlatu
preko storitve Zlati korak?
V Zlatarni Celje v nobenem primeru nočemo omejevati naših strank, zato
trajanje pogodbe ni časovno omejeno. To pomeni, da lahko stranka kadarkoli
prekine pogodbo Zlati korak. Naložbene ploščice lahko prevzame ali pa jih
odproda Zlatarni Celje.

Ali obstajajo kakšni izstopni stroški pri storitvi Zlati korak?
Pri zaprtju računa Zlati korak ne nastanejo nobeni dodatni stroški.
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Zlati korak omogoča vplačevanje tudi z direktno bremenitvijo.
Kakšne so omejitve glede vse bolj priljubljene oblike varčevanja?
Zlati korak strankam omogoča vplačevanje varčevanja v zlatu na dva načina,
in sicer z večkratnimi plačili (UPN-nalog) ali/in z direktno bremenitvijo. Vse več
strank se odloča za plačilo z direktno bremenitvijo, saj so s tem popolnoma
brez skrbi glede izvedbe plačila in nakupa zlatih gramov. Njihova nakazila se
naslednji dan pretvorijo v grame zlata, preostanek do naslednjega grama pa se
vodi v evrski protivrednosti.

Kje je mogoče opraviti prevzem ali odprodajo ploščic iz računa
Zlati korak in kakšen je postopek?
Prevzem ali odprodajo ploščic iz vašega računa Zlati korak je mogoče opraviti
v katerikoli poslovalnici Zlatarne Celje po Sloveniji. Vplačani grami se lahko
kadarkoli odprodajo ali prevzamejo v obliki naložbenih ploščic.
Prevzem ali odprodajo ploščic je potrebno predhodno naročiti na brezplačno
telefonsko številko 080 74 77 ali po elektronski pošti na naslov zlatikorak@
zlatarnacelje.si. Ob najavi stranka sama odloči, ali bo želene grame prevzela
ali odprodala in v kateri poslovalnici bi to želela storiti.
Kadar stranka zbere vsaj 10 g na svojem računu Zlati korak, stranki
omogočimo prevzem zbranih gramov v obliki naložbene ploščice Zlatarne
Celje, ob manjši količini pa le odprodajo zbranih gramov zlata.

Ali mora stranka skrbeti za hrambo zlata?
Imetnikom računa Zlati korak ni treba skrbeti za hrambo zlata. To je varno
shranjeno pri ponudniku storitve. Vse več ljudi se prav zaradi omenjene
lastnosti in želje po varnosti odloči za storitev Zlati korak.

Ali je preko storitve Zlati korak možno vplačevati za tretjo osebo,
npr sina, hčer, vnuka?
V Zlatarni Celje smo pri vseh željah strank zelo fleksibilni. Prav zaradi tega
smo preko storitve Zlati korak omogočili imetnikom računa vplačevanje zlatih
gramov za več ločenih oseb. V večini primerov gre za družinske člane. Delitev
plačil na več oseb je možno urediti tudi z vplačili preko direktne bremenitve.

Kako se oblikujejo nakupne cene zlata preko storitve Zlati korak?
Vse cene za nakup naložbenega zlata – za storitev Zlati korak in enkratni
nakup naložbenih ploščic – se oblikujejo na podlagi borzne cene zlata. Če
borzna cena zlata poraste oziroma pade, se temu primerno spremeni tudi
cenik. Količina zlata, ki jo stranka dejansko prejme ob vplačilu na račun Zlati
korak, je tako odvisna od dnevnega borznega tečaja zlata “in velikosti samega
vplačila”

B re z p l a č n a š te v i l k a
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NAKUP NALOŽBENEGA ZLATA PO KORAKIH

V Zlatarni Celje vam omogočamo nakup naložbenega zlata tudi preko manjših vplačil, s čimer je storitev dostopna vsakomur. Kakšne
so prednosti storitve Zlati korak:
- najmanjše vplačilo že od 40 EUR naprej,
- možnost plačevanja preko DB (direktne obremenitve – včasih imenovanega trajnika) in enkratnih vplačil,
- brez obveznosti in omejitev glede plačevanja,
- vplačujete v fizično in ne papirnato zlato,
- obvestilo o stanju na vašem računu prejmete ob vsakem vplačilu oz. prodaji,
- naložbene ploščice je moč kadar koli prevzeti ali prodati v Zlatarni Celje,
- možnost pristopa k storitvi Zlati korak v vseh poslovalnicah Zlatarne Celje po vsej Sloveniji,
- storitev omogoča vplačilo ali nakup izključno naložbenih ploščic Zlatarne Celje,
- možnost odstopa od storitve brez kakršnih koli omejitev ali stroškov.

NAREDITE PRVI KORAK ...

ZLATI KORAK

w w w. z l a t i k o r a k . s i
B re z p l a č n a š t e v i l k a

NALOŽBENE KOVINE
ZLATO

SREBRO

ODKUP ZLATA

KOVANCI

NALOŽBENO ZLATO

V ponudbi imamo naložbene ploščice Zlatarne Celje in
dunajske kovnice Ögussa, z Good Delivery standardom
pa ploščice belgijske kovnice Umicore in švicarske
kovnice Argor Heraeus.

ZLATARNA CELJE d.d. – 165 let znanja, tradicije in zaupanja v proizvodnji,
prodaji in odkupu plemenitih kovin – vam ponuja odkup vseh oblik zlata po
najugodnejših cenah.
ODKUPUJEMO vse izdelke iz zlata in srebra (star nakit, lomljeno zlato,
naložbene ploščice, kovance, staro zobno zlato).

NALOŽBENO SREBRO

Pri naložbenem srebru lahko izbirate med ploščicami
švicarske kovnice Argor Heraeus in ploščicami dunajske
kovnice Ögussa.

w w w. n a l o z b e n o z l a t o . c o m

NALOŽBENI KOVANCI

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: www.zlatikorak.si in
www.nalozbenozlato.com ali na brezplačni telefonski številki 080 74 7 7 od
ponedeljka do petka od 9.00 do 15.30.

Pri nas boste našli tudi pestro ponudbo zlatih in srebrnih
naložbenih kovancev, kot so dunajski filharmoniki,
enkratni in štirikratni dukat, kitajska panda, kanadski
javorjev list, avstralski kenguru, ameriški orel, ameriški
bizon in južnoafriški krugerand. Naložbeni kovanci so
prav tako kot naložbene ploščice primerni za investicijo,
trgovanje z njimi pa je razširjeno po vsem svetu. Lahko
so tudi primerno darilo ob rojstvu, poroki, obhajilu,
maturi, rojstnem dnevu in ostalih priložnostih.

Zlati korak
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Povpraševanje po
naložbenem zlatu se
še vedno povečuje.

Z MALIMI KORAKI V VARNO PRIHODNOST

Ali je naložbeno zlato še vedno dobra naložba?

Povpraševanje po zlatu se je v zadnjih letih povečalo zaradi povečanja zlatih rezerv nekaterih centralnih
bank in s tem večjega povpraševanja na trgu, hkrati pa se je povečalo tudi povpraševanje posameznikov.
Vse večje zanimanje širše množice za najžlahtnejšo kovino je spodbudila rast cene zlata na borzi, ob
enem pa zavedanje vlagateljev, da svetovne valute nenehno izgubljajo vrednost, zlato pa jo realno na
daljše časovno obdobje ohranja. Sto evrov čez deset let ne bo imelo enake realne vrednosti kot danes.
Padanja vrednosti valut sicer sproti ne občutimo, dolgoročno pa razlike vsekakor so. Če je naložba v zlato
dolgoročna, jo priporočamo, kratkoročni nakup špekulativne narave pa odsvetujemo.

Ali je realno še pričakovati porast cene zlata? Kako visoko še lahko seže?
Gonilo svetovnih gospodarstev je potrošnja, ta pa povzroča inflacijo. Glede na nenehna zadolževanja
svetovnih gospodarstev ni pričakovati sprememb v razvrednotenju valut, kar dolgoročno pozitivno vpliva
na zlato. Zaradi omenjenih vzrokov in ob dejstvu, da gre za redko kovino, večjih padcev ne pričakujemo,
vedno pa je možen popravek cen. Strokovna javnost, ki se podrobneje ukvarja z gibanjem cene zlata, še
pričakuje porast, za koliko in kdaj pa je žal nemogoče napovedati. Vsekakor pa gre pri naložbi v zlato za
naložbo za obdobje vsaj 5 let.

Kako se oblikujejo cene naložbenega zlata?
Cene naložbenega zlata in srebra se oblikujejo na podlagi borzne cene posamezne plemenite kovine.
Cena za kupca je odvisna od velikosti apoena: manjši je apoen, dražje je na gram in obratno.

Kakšne naložbene ploščice imate v Zlatarni Celje v prodaji?
V Zlatarni Celje imamo v prodaji 4 različne kovnice, in sicer naložbene ploščice Zlatarne Celje, naložbene
ploščice avstrijske kovnice Ögussa, članice belgijskega združenja Umicore, naložbeno zlato švicarske
kovnice Argor Heraeus in belgijske kovnice Umicore. Slednji kovnici imata status Good delivery. V Zlatarni
Celje lahko kupite naložbene ploščice apoena 1 g, 5 g, 10 g, 20 g, 1 unča (31,1 g), 50 g, 100 g, 250
g, 500 g in 1000 g.
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Kakšne apoene priporočate?

V Zlatarni Celje strankam venomer svetujemo
najracionalnejšo rešitev. Najprej je treba vedeti, za
kako velik nakup gre. Hkrati stranke opozorimo na
to, da se ob nakupu manjših apoenov plača več na
gram, a ima stranka možnost odprodaje posameznih
apoenov. V Zlatarni Celje strankam svetujemo, da
je vedno dobro kupiti vsaj 3–5 kosov naložbenega
zlata, kar je dobro razmerje med ceno in možnostjo
odprodaje.

Z MALIMI KORAKI V VARNO PRIHODNOST

Do kakšnih razlik v ceni lahko pride?
Razlike v ceni so odvisne od velikosti apoenov. Če
vzamemo v izračun 5 kosov naložbenega zlata v
apoenih po 100 g, se cena v primerjavi z nakupom
1 kosa po 500 g razlikuje za 300 eur. Pri nakupu 5
kosov 20-gramske ploščice pa se cena v primerjavi z
nakupom 1 kosa 100 g ploščice razlikuje za 130 eur.
Odločitev in preferenca posameznika pa sta tisti, ki v
obeh primerih pretehtata primernešo odločitev.

Priporočate naložbene kovance ali
naložbene ploščice? Kje so razlike?
Svetovno znani naložbeni kovanci, ki jih imamo v
prodaji v Zlatarni Celje, nimajo dodatno numizmatične
vrednosti. Gre za čisto zlato, enako kot tisto v obliki
naložbenih ploščic. Naložbeni kovanci so primernejši
za obdarovanje, ponujajo pa zanimivo alternativo
naložbenim ploščicam. Razlika med nakupom zlate
unčne ploščice Argor Heraeus s statusom Good
delivery in unčnim Dunajskim filharmonikom znaša
manj kot 5 evrov. V prodaji imamo naložbene kovance
Dunajski filharmonik, Kanadski javorjev list, Avstralski
kenguru, Kitajski panda, Ameriški orel, Ameriški bizon,
Južnoafriški Krugerand in dukat enkratni ter večji
štirikratni.

Koliko premoženja naj posameznik naloži v
zlato?

B re z p l a č n a š te v i l k a

Priporočamo, da vsakdo del sredstev naloži v
zlato. Koliko in za kako dolgo pa je odvisno od
posameznika, njegovih ciljev in zmožnosti. Marsikdo si
enkratnega nakupa za približno 450 evrov, kolikor zdaj
stane desetgramska ploščica, ne more privoščiti. Mi
ponujamo možnost postopnega vlaganja preko storitve
Zlati korak in s tem omogočamo nakup vsakomur.

Ali je zlato obdavčeno? Kako je pri srebru?
V Sloveniji je promet z naložbenim zlatom, tako nakup
kot prodaja, neobdavčen, tako da vlagatelji ne plačajo
davka na dodano vrednost. Pri fizičnih osebah niso
obdavčeni niti kapitalski dobički, torej razlika med
nakupno in prodajno vrednostjo zlata. Pri pravnih
osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih pa se
(po pojasnilu davčne uprave) zlato obravnava enako
kot druge finančne naložbe. Razlika med nakupno in
prodajno vrednostjo se kot kapitalski dobiček obdavči
skupaj z drugimi obdavčljivimi prihodki (118. in 119.
čl ZDDV-1).
Nakup naložbenega srebra je obdavčen z
20-odstotnim DDV-jem, ki je v prodajni ceni
srebrnih naložbenih ploščic in kovancev že
obračunan.
Zlati korak
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Kam s
starim
nakitom iz
plemenitih
kovin.
Verjetno ima vsak od nas doma v predalu
kakšen kos starega nakita – takšnega, ki
je iz mode, izrabljen ali pokvarjen, kot npr.
ponošeni prstani ali strgane verižice… Ali se
sploh zavedate njegove prave vrednosti?

Odkup zlata
						 in srebra
Zlatarna Celje d.d. - več kot 160 let znanja, tradicije in zaupanja v
proizvodnji, prodaji in odkupu plemenitih kovin - vam ponuja varen
in hiter odkup zlata in srebra po najugodnejših cenah.
58 Odkup zlata
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Pri današnji ceni zlata je večina nakita vredna več, kot je bila ob nakupu. Ko
je nakit star več kot 6–7 let, je današnja odkupna cena že presegla nabavno
ceno.
Pomislite, katera stvar je po 6 letih vredna več kot pri nakupu?
Vendar pa to ne velja pri prodaji starega zlata kjerkoli in komurkoli. Zato je
treba biti pri prodaji starega zlata in nakita pozoren na več dejavnikov.

V razmislek in opozorilo naj vam
bo naslednja zgodba.

Starejša gospa je nesla v odkup svoj 11-gramski prstan čistine 585/000
(14-karatno zlato), in sicer na mesto, ki so ga oglaševali na letaku. Ko je
odkupovalec stehtal prstan, je tehtnica pokazala manjšo maso od dejanske.
Tako je odkupovalec ponudil odkupno maso 10 gramov. Torej 10 odstotkov
manj od resnične teže.

ČETRTO OPOZORILO: Preračunajte si, koliko je odkupna cena za
posamezno čistino, če je oglaševana cena samo za čisto zlato. Odkupovalec
vam mora pokazati cenik odkupa za posamezne čistine in transparentno
izračunati, koliko je odkupna cena zlata za določeno čistino.
Da se izognete zgoraj opisanemu položaju, prodajajte zlato
na zaupanja vrednih odkupnih mestih. Takšna so prodajna
mesta Zlatarne Celje. Najboljša objavljena odkupna cena še ne
pomeni najugodnejše kupčije. V Zlatarni Celje redno sledimo
in spreminjamo odkupne cene zlata in verjetno boste pri nas
sklenili najugodnejšo kupčijo.

PRVO OPOZORILO: Tehtnico mora overiti državna institucija. Pri nas je to

Urad za meroslovje.

V nadaljevanju je odkupovalec ponudil plačilo za 9 gramov zlata, s
pojasnilom, da je odbitek 1 gram zaradi nečistoče in kamnov v prstanu. Torej
še 10 % manj. Dejanska masa kamnov je bila približno 0,1 grama. (20xCZ1,5 mm)

DRUGO OPOZORILO: Nakit pred prodajo očistite in odstranite kamne.
Potem je odkupovalec korektno ocenil čistino zlata – kot 14-karatno.
TRETJE OPOZORILO: Pred prodajo preverite žige, tako da veste, izdelke
kakšnih čistin nesete v odkup.
ČISTINA ZLATA
999,9/000
750/000
585/000

KARAT
24-karatno AU
18-karatno AU
14-karatno AU

Potem je gospe z računanjem na pamet za ta prstan ponudil 110 €
brez pojasnila, koliko je to za gram. Kar je dejansko v tistem trenutku
pomenilo samo 50 % takratne borzne cene zlata in hkrati tudi
oglaševane cene na letaku.

www.nalozbenozlato.com

Odkupujemo:

Ne odkupujemo

- Zlate in srebrne izdelke:

zlata ali srebra.

- star nakit,

ukradenega nakita in nakita, ki ni iz

Pogoj za prodajo:

polnoletnost in osebni dokument.

- lomljeno zlato,
- naložbene palice,
- kovance,
- zobno zlato itd.
- zlitine iz plemenitih kovin:

Za več informacij in aktualne cene nas pokličite na
brezplačno telefonsko številko ali obuščite eno izmed
naših številnih poslovalnic.
B re z p l a č n a š te v i l k a

- industrijske odpadke, ostanke.

Odkup zlata
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zanjo
ovratnica I like my name
verižica z osebnim imenom iz srebra,
cena od 89 €

šifra 52010398
prstan iz srebra s steklenim biserom,
cena: 88 €

11022258
obesek iz zlata s cirkoni,
cena: 135 €

11022259
obesek iz zlata s cirkoni in
biserom, cena: 138 €

Pandora
zapestnica in obeski iz srebra,
cena obeskov od: 25 €;
cena zapestnic od: 45 €

52080509KS
ovratnica iz srebra s kristalom,
cena: 138 €

52080532
ovratnica iz srebra s steklenim
biserom, cena: 94 €

prstan I like my name
prstan z osebnim imenom iz sreba s
cirkonom ali brez, cena od 198 €
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52030306
uhani iz srebra s cirkoni,
cena: 92 €

L033-PSI
ura Lencia by Zlatarna Celje,
cena: 69 €

Darila

			
zanj
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11060134
manšetni gumbi iz zlata z
oniksom, cena: 614 €

D16727
vžiglanik S.t.Dupont,
cena: 836 €

naložbeni srebrnik
cena na povpraševanje

D20104N
vžiglanik S.t.Dupont,
cena: 164 €

L042-BBL
ura Lencia by Zlatarna Celje,
cena: 119 €

penina z zlatimi delci
cena: 39 €

cekin za spomin
prstan iz zlata z briljanti,
cena od 85 €

11100217RGU
1g čistega investicijskega zlata čistine
999,9 v darilni kartici, cena: 59 €

Darila zanj
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KUPON UGODNOSTI
Z MALIMI KORAKI V VARNO PRIHODNOST

Plačaš 2,
dobiš 4
Pri nakupu štirih obeskov
Murano BEADS prejmete dva
najcenejša zastonj. Ugodnost velja
za obeske LENCIA MURANO
BEADS.

KUPON UGODNOSTI

-10 % -30 %
Popust velja pri nakupu
poročnih prstanov kolekcije
Zlatarna Celje.

Ime in priimek:
Naslov:

En kupon ugodnosti nudi 10 %
ali 30 % popusta za nakup največ
enega kosa vsakega predstavljenega
izdelka. Popusti se ne seštevajo z
ostalimi akcijami Zlatarne Celje.

Pošta in kraj:
Telefon:
E-pošta:
Podpis:

Brez
vstopne
provizije!

Popust velja za penino Zlatarne
Celje z zlatimi lističi.

Pridobite ZLATI KORAK brez
vstopne provizije.

Kupon je unovčljiv v prodajalnah Zlatarne Celje: Celje, Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Portorož, Ajdovščina, Velenje,
Slovenj Gradec, Kamnik, idrija, Jesenice, Domžale, Murska Sobota,
Nova Gorica, Ptuj, Grosuplje, Postojna, Brežice, Krško, Kočevje.
Popust se uveljavi s tem kuponom, ko je v celoti izpolnjen, in to v
vseh prodajalnah Zlatarne Celje. Popust velja do razprodaje zalog
oziroma do 1. 6. 2013.
Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje moje osebne podatke vpiše v
bazo in jih uporablja v različne marketinškenamene.
Označi želeni izdelek.

Poročna
nagradna igra
Zlatarne Celje
DIAMANTNO POROČNO POTOVANJE
Ob nakupu para poročnih prstanov sodelujete v nagradni
igri Diamantno poročno potovanje, kjer lahko osvojite luksuzno
potovanje na Sejšele.
Odkrijte poslednji raj na zemlji, tisoč milj od ponorelega sveta.
Sejšeli nudijo odmik, daleč stran od vsakodnevnega vrveža, brez stresa in
masovnega turizma. Intima, mir in uživanje v neokrnjeni naravi, na belih
peščenih plažah in v vrhunskem razkošju vil in hotelov z najsodobnejšimi
lepotilnimi centri, razkošnimi restavracijami in prijaznimi domačini.
Druga pravila nagradne igre si lahko preberete na spletni stani
www.porocni-prstani.si.

ZA ČISTE ROKE IN VAREN DOTIK
NOVO!

ZA OTROKE!

Hitra in učinkovita rešitev so antibakterijski dezinfekcijski izdelki za roke STERIL-O-SEPT,
ki vam omogočajo vedno čiste in osvežene roke.
Antibakterijsko dezinfekcijsko sredstvo za roke STERIL-O-SEPT uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

www.steril-o-sept.com
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Vzdrževanje
vašega nakita
Nakit ima najverjetneje tudi
Opozorilo:
Postopki čiščenja zlatega nakita so priporočljivi le, če
je nakit brez dragih kamnov, kot so biseri ali opali.
simbolno vrednost, zato si
Čiščenje takšnega nakita zahteva strokovno pomoč.
želimo, da bi bila njegova
Prav tako ne bo odveč, če boste upoštevali
življenjska doba čim daljša in da naslednje nasvete:
- Slikajte ves nakit, ki ga imate. Ob kraji ali izgubi
bi se z njim dolgo dobro počutili.
boste imeli dokumentacijo, ki vam bo pomagala,
da se boste spomnili ali dokazali, kaj ste imeli.
Za pravilno vzdrževanje nakita - Hranite certifikat in garancijo svojega nakita,
saj boste le tako lahko hitro dokazali njegovo
pristnost ali uveljavljali servisne storitve.
lahko poskrbimo sami, in to z
- Vsaj enkrat na leto obiščite svojega zlatarja, da
profesionalno pregleda in očisti vaš nakit ter vam
nekaj vsakodnevne nege.
svetuje pri vsakodnevni negi in vzdrževanju.

Ponujamo vam nekaj nasvetov:
- 	Nakit je najbolje hraniti v originalni škatli ali
mehki (npr. žametni) vrečki.
- Hranite ga ločeno od drugih trdih predmetov, da
s tem preprečite trenja in odrgnine med njimi.
- 	Nakit pri vsakodnevnih opravilih snemite.
- 	Izogibajte se nošenju nakita v žveplovih
termalnih vodah, ker lahko nakit potemni.
- 	Nakit si nadenite nazadnje, se pravi po uporabi
parfuma, laka za lase ali kreme za kožo.
- Svoj nakit lahko čistite z blago milnico ali s
posebnimi krpicami, ki so naprodaj v vseh
prodajalnah Zlatarne Celje.

Namig:

Na tržišču so se pojavili ultrasonični čistilci za
domačo rabo, vendar ni vsak kos nakita primeren
za čiščenje v njih, zato se pred prvim čiščenjem
pozanimajte pri svojem zlatarju, ali je dobro, da svoj
nakit očistite v čistilcu ali ne.
K nakitu prištevamo tudi uro, ki jo lahko dolgo
nosimo, če jo znamo vzdrževati. Če jo želite
ohraniti v odličnem stanju oziroma podaljšati
njeno življenjsko dobo, vam ponujamo nekaj
nasvetov, kako to storite:

- 	Izogibajte se izpostavljanju ure nenadnim velikim
temperaturnim spremembam. Prav tako ne
izpostavljajte ure sončni svetlobi, ne puščajte
je na ekstremno vročih ali ekstremno mrzlih
mestih. Vsako tako izpostavljanje močno skrajša
življenjsko dobo baterije in neugodno vpliva na
delovanje ure.
- Ure so odporne na običajne posredne udarce
v vsakdanjem življenju, na primer pri delu ali
športu. Neposredni udarci v uro, padci na tla
ali drugi mehanski šoki pa lahko povzročijo
nepravilno delovanje ali okvaro ure.
- Magnetna polja, ki obdajajo običajne
gospodinjske naprave, ure ne morejo prizadeti.
Izpostavitev ure močnejšemu magnetnemu polju
ali sunkom statične elektrike pa lahko poškoduje
elektroniko ure.
- 	Izogibajte se nošenju ure, kadar obstaja možnost
stika s kemikalijami in agresivnimi plini. Te snovi
neugodno vplivajo na videz in delovanje ure.
- Uro čistite samo s suho, mehko, čisto krpo.
Če ima ura krono, jo v nevtralnem položaju
pogosteje zavrtite, saj se zaradi umazanije lahko
posuši na ohišje. Usnjen pašček ima relativno
kratko življenjsko dobo, zato priporočamo
večkratno menjavo. Kovinski pašček očistite s
ščetko in krpo, navlaženo z blago raztopino
milnice. Pašček osušite s suho krpo. Pri čiščenju
pazite, da voda ne pride v uro.
- Vsaki dve leti priporočamo preventivni pregled in
čiščenje njene notranjosti pri urarju. Taki pregledi
bodo podaljšali življenjsko dobo ure.

Vzdrževanje vašega nakita
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ATLANTIDSKI
PRSTAN
O atlantidskem prstanu se
širi mnogo pogovorov, razprav in tematik. Po prebiranju spletnih forumov in
različnih drugih pogovorov
ugotovimo, da je odprtih
veliko vprašanj o omenjenem prstanu.

Z navedbo nekaterih
dejstev bomo poskušali
razjasniti nepoznano in
združiti na enem mestu že
znana dejstva.
Prvi atlantidski prstan so našli v Dolini kraljev v
Egiptu okoli leta 1860. Izdelan naj bi bil v izgubljenem mestu Atlantida. Prvotni prstan naj
bi bil kamnit z vidnimi geometričnimi vzorci
na površini, ki naj bi bili ključni za njegove
magične moči. Kmalu po odkritju so začeli
izdelovati replike, ki naj bi prav tako kakor
original varovale osebo, ki prstan nosi.

Atlantidski prstan oddaja elektromagnetno
sevanje, kar je posledica geometričnih oblik na
njegovi površini. Učinki tega sevanja, sodeč po
zagovornikih, prinašajo zdravilne učinke, srečo
in odvračajo nevarnost.
Učinek prstana je po prepričanju odvisen od
tega, na kateri roki ga nosimo. Na levi roki nas
ščiti in pomaga pri pridobivanju dobrin, na
desni pa ga nosimo, kadar rešujemo lastne
probleme in probleme drugih. Prav tako imajo
svoje funkcije tudi posamezni prsti. Palec
dobro vpliva na dihalne organe, kazalec na
kosti, sredinec na živčni sistem in vitalnost,
prstanec na srce, možgane, genitalije, prebavila, mezinec pa na krvni obtok.
Kdor nosi prstan, postane dojemljiv za
določena sporočila, ki jih drugače ne bi zaznal.
Prstan je treba nositi redno, še posebej pa je
obvezen ob pomembnih dogodkih, na sestankih, pri urejanju osebnih in službenih zadev.
Pomembno je tudi čiščenje prstana, saj ga
moramo vsaj enkrat na mesec očistiti negativnih energij, ki se kopičijo v njem. Prstan se
najbolje očisti, če ga vsaj za 60 minut položimo
na kristal kamene strele (dobimo ga pri bioenergetikih). Če kristala nimamo, prstan nekaj
minut spiramo pod tekočo vodo in ga nato za
nekaj ur izpostavimo soncu.
Prstana nikoli ne smemo posoditi, saj se prepoji z osebnimi vibracijami človeka, ki ga nosi.
Unikatne atlantidske prstane izdelujemo iz srebra v Zlatarni Celje, v laboratoriju Vilija Poznika
v Celju pa jih energijsko očistijo in nato z
orgonskimi sevalniki napolnijo s pozitivnimi
informacijami.

Namig: kmalu boste lahko
atlantidski prstan kupili tudi v vseh
poslovalnicah Zlatarne Celje.
66 Atlantidski prstan

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom! Tudi na obroke.
Izberite NLB Zlato kartico MasterCard in uživajte v prednostih in ugodnostih, kamorkoli greste in karkoli kupujete! Z NLB
Zlato kartico Mastercard lahko odslej na več kot 1000 prodajnih mestih nakupujete tudi na 2-12 obrokov in to brez obresti,
dodatnih stroškov in dokumentacije! Na prodajnem mestu preprosto povejte, da bi radi plačali na obroke.

www.nlb.si/zlata-mastercard

Kontaktni center: 01 477 20 00

Zlatarna Celje ponosno
napoveduje prihod prve-

ga tovrstnega kovanca na svetu...

		 Izdanih samo 2.500 kovancev

od 5. februarja
Z a d n j a s t ra n kov a n c a .

S p re d n j a s t ra n kov a n c a ?

www.zlatarnacelje.si

STYILING

4.

Otroci

3.
2.

1.

8.

9.

7.
6.
5.

13.

12.

14.

11.
10.

1. 11021864, obesek iz zlata, cena: 67 €
2. 11022229, obesek iz zlata, cena: 53 €
3. 11022230, obesek iz zlata, cena: 83 €
4. 11022227, obesek iz zlata s sintetičnim
rubinom, cena: 70 €
5. 11022204, obesek iz zlata s cirkonom,
cena: 97 €
6. 11022088, obesek iz zlata s cirkonom,
cena: 133 €
7. 11022223, obesek iz zlata, cena: 87 €
8. 11022173, obesek iz zlata, cena: 77 €
9. 11033640, uhani iz zlata, cena: 101 €
10. 11030803, uhani iz zlata s cirkoni,
cena: 87 €
11. 11033605, uhani iz zlata, cena: 106 €
12. 11033262, uhani iz zlata, cena: 85 €

15.
17.

18.

19.

13. 11033639, uhani iz zlata, cena: 101 €
14. 11052670, zapestnica iz zlata,
cena:109 €
15. 11052660, zapestnica iz zlata,
cena: 150 €

16.

16. 11052658, zapestnica iz zlata,
cena: 167 €
17. L301, ura Lencia by Zlatarna Celje,
cena: 14,9 €
18. L303-WVI, ura Lencia by Zlatarna
Celje, cena: 25 €
19. L303-WDB, ura Lencia by Zlatarna
Celje, cena: 25 €
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Restavracija

Plaza hotel

Ljubljana je mala prestolnica z veliko dušo; čudovita
je v vseh letnih časih. S svojo raznolikostjo vsak dan
znova očara svoje prebivalce, obiskovalce in turiste.
Vsi uživamo v sprehodih po skrivnostnih ulicah starega
mestnega jedra ali nakupih v središču zabave – BTC
Cityju. Po tem pa se nam vedno prileže odličen obrok. Z
veseljem in nasmeškom na obrazu vam ga bomo postregli v novi restavraciji in prijetnem ambientu hotela Plaza
Ljubljana.
Restavracija v hotelu Plaza Ljubljana zadovolji okus še tako
zahtevnega gosta. Univerzalna kuhinja se prilagaja posebnim
okusom in različnim kulturnim zahtevam, obenem pa odlično
predstavlja lokalno kuhinjo. Ob tem ne gre le za prepletanje
okusov, temveč tudi različnih kultur, ki s kančkom avtohtonosti
in inovativnosti dajejo hrani prav poseben pomen. Ob lokalnih specialitetah, ki temeljijo na sezonskih sestavinah, boste
lahko uživali v odlični ponudbi pretežno slovenskih vin ali si
privoščili edinstveno hišno penino z zlatimi delci Zlatarne Celje
– Penino Plaza.
V restavraciji nudimo tudi bogat samopostrežni zajtrk, sestavljen iz pestre in raznolike izbire svežih ter kuhanih jedi, ki si ga
lahko privoščite, tudi če ne bivate v hotelu.
Prav tako vas vabimo, da v Cafe baru Plaza v lobiju hotela
poskusite izvrstno kavo, osvežilni napitek ali pa spoznate
široko paleto koktajlov, ki jih ustvarjajo naši spretni barmani.
S profesionalnim osebjem in svežim zanosom v restavraciji
Plaza za vas pripravljamo dovršene sezonsko obarvane menije, s katerimi bomo razvajali vaše brbončice in poskrbeli, da
tega gurmanskega užitka še dolgo ne boste pozabili.

Ponudbo si lahko ogledate na
www.plazahotel.si/slo/kulinarika.html
72 Hotel Plaza

Obiščite nas in okusite brezčasnost
kulinaričnega razvajanja!
Restavracija Plaza je v medetaži hotela Plaza Ljubljana, na
Bratislavski cesti 8 v Ljubljani, in je odprta vsak dan od 7. do
22. ure. Bar Plaza Cafe je odprt vsak dan od 7. do 23. ure.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Mediazoo & Reklamca | AD Robert Turk
Radgonske gorice d.d. | Jurkovičeva 5 | 9250 Gornja Radgona

USTVARJAMO
NAJLEPŠE
TRENUTKE

· lastna proizvodnja dentalnih zlitin:
- za porcelansko tehniko
- za fasetiranje z umetnimi masami
- za snemno protetiko

· potrošni materiali za zobno tehniko
· oprema za zobotehniko
· stomatološki materiali in oprema

Za več informacij in brezplačen katalog nas pokličite ali pišite.

Zlatarna Celje d.d., Kersnikova 19, 3000 Celje, T: +386-3-42-67-130, F: +386-3-54-11-180, zc.aurodent@zlatarnacelje.si, www.aurodent.si
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Vi Zlatarna Celje
sprašujete, odgovarja
Zanima me, ali je mogoče, da prstan iz belega zlata vaše
proizvodnje ni enake čistine, kot je navedeno na certifikatu?

Č

istina je zapisana na certifikatu, ki ste ga prejeli ob nakupu, hkrati pa je na naših
proizvodih na notranji strani prstana vtisnjena tudi čistina kovine in državni žig.

Pozdravljeni, zanima me, koliko stane npr. 1/2 kg oz.
kilogram naložbenega srebra pri vas?

V

Ali je za nakit 5-odstotni popust samo pri nakupu prek
spleta? V trgovinah v maloprodaji po Sloveniji ne velja?

S

Zakaj je razlika v ceni npr. za prstan z briljantom in prstan z
diamantom pri enaki velikosti kamna?

se cene in informacije v zvezi z nakupom naložbenega srebra ali zlata si lahko
ogledate na spletni strani: http://www.nalozbenozlato.com. Za vse dodatne
informacije in vprašanja smo vam z veseljem na voljo tudi na tel. št. 080 74 77.

pletne cene so po navadi vedno nižje kot v prodajalnah. Razlog za to je, da pri
spletnem poslovanju ni določenih stroškov, ki nastanejo na naših maloprodajnih
mestih. Vsak kupec se lahko odloči, ali bo naročeni izdelek v spletni prodaji prevzel
in plačal po povzetju ali pa bo artikel prevzel in plačal v eni izmed naših prodajaln.
V obeh primerih lahko kupec uveljavlja 5-odstotni popust, vendar – pozor, popusti ter
ugodnosti se ne seštevajo.

Razlika med diamantom in briljantom je v brusu. Če ima diamant briljantni brus, se
imenuje briljant, vsi drugi brusi pa so le diamanti. Briljantni brus je najdražji, saj se pri
obdelavi izgubi tudi do 50 odstotkov surovega diamanta, medtem ko je pri kvadratnem
princes brusu (princess cut) ta izguba veliko manjša in se lahko izkoristi približno 80
odstotkov surovega diamanta. Večja učinkovitost oz. izkoristek privede k nižji ceni. Kljub
vsemu pa je briljantni brus med najbolj prodajnimi.

Pozdravljeni, zanima me, ali se da pri vas dobiti zlati prah
(lističi)?

Ž

Zasledila sem, da v Zlatarni Celje prodajate zapestnice in
obeske Pandora. Kje bi si jih lahko ogledala?

O

Na Vas se obračam z vprašanjem glede zmanjšanja
prstana. Sredi poletja mi je fant podaril čudovit prstan
Zlatarne Celje iz belega zlata, ki mi je rahlo prevelik.
Fantu so v prodajalni obljubili zastonj zmanjšanje,
vendar nisem vedela, da bi morala prinesti v
poslovalnico še nenošen prstan. Zanima me torej, je zdaj
še možno zmanjšati prstan (brez ali z doplačilom)?

al ne, tega pri nas v prodaji nimamo. V ponudbi imamo samo penino z zlatimi lističi
za razvajanje in užitek.

beske in zapestnice Pandora lahko najdete v prodajalnah Zlatarne Celje: v
Ljubljani v Mercator Centru, v Cityparku ter na Wolfovi; v Kopru; v Portorožu; v
Mariboru v Europarku ter na Bledu.

V

širokem izboru prstanov iz naše kolekcije obstaja veliko različnih profilov in modelov.
Nekateri od njih so zaradi zahtevnosti izdelave ali obdelave manj prilagodljivi pri
spreminjanju velikosti. Tudi najbolj navadne rinke (brez kamnov) ni priporočljivo večati
ali manjšati za več kot 2 velikosti. Vsak prstan obravnavamo posebej, zato lahko prstan
prinesete v naše poslovalnice in naše prodajno osebje vam bo svetovalo. Če prstana ni
mogoče večati oz. manjšati, je potrebna izdelava novega, kar pomeni višje stroške. V
tem primeru bomo zaračunali samo delo, material pa vzamemo v račun.

Tudi vi nam postavite svoje vprašanje, na katerega vam bomo z veseljem odgovorili v naslednji številki
naše revije Prestige by Zlatarna Celje. Naš naslov: urednistvo@zlatarnacelje.si
76 Vi sprašujete, Zlatarna Celje odgovarja

PODARITE ČISTO ZLATO
Z l a t i gr a m i p re s e n e če n j a
Moj prvi gram

w w w. z l a t a r n a ce l j e. s i / z l a t i gr a m i

Gram sreče
1g

Darilni gram
1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

1g
Naložbeni gram

Gram uspeha

Poročni gram

Ljubezenski gram

Sveti gram

Rojstnodnevni gram

1g

1g

1g

1g

1g

1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

investicijsko zlato 999,9
masa 1g

Poročnih pet

Mojih prvih pet

Darilnih pet
investicijsko zlato 999,9
masa 5g

investicijsko zlato 999,9
masa 5g

investicijsko zlato 999,9
masa 5g

5g
Na voljo v vseh prodajalnah Zlatarne Celje.
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Izbor ljubljanske kakovosti LQ
LQ (»Ljubljana Quality«) je blagovna znamka, ki označuje doseganje
visokih standardov ponudbe, kakovosti storitev in urejenosti gostinskih
lokalov ter trgovin. Po načelu “skritih gostov” so vsaki dve leti izbrane
restavracije in gostilne na širšem mestnem območju ter trgovine z
raznovrstno ponudbo v ožjem središču mesta.
Komisija za kakovost
je po strokovno
določenih merilih
ocenila 83 gostinskih
lokalov v mestu
in 455 trgovin v
mestnem središču
Ljubljane ter izbrala
najboljše.

Darilni boni Zlatarne Celje odslej
tudi na Petrolovih bencinskih
servisih
ZAKLADNICA

S pričetkom novega leta boste lahko na vseh
bencinskih servisih Petrola v Sloveniji kupili darilne
bone Zlatarne Celje v različnih vrednostih.

DARIL

Sodelovanje Zlatarne
Celje in Comma,
oglas Darilni bon Petrol 240x300.indd 1

Vsem ljubiteljem blagovne znamke Comma, bomo pri nakupu
oblačil in modnih dodatkov v vseh 5 prodajalnah podarili kupon
s popustom, ki ga boste lahko unovčili pri nakupu zlatega in
srebrnega nakita ter modnih ur v Zlatarni Celje.
30.11.2012 10:16:34

Nova linija srebrnega nakita
draguljarske hiše DAMIANI
Kolekcija Damianissima.925 je moderna srebrna linija, ki so jo
oblikovali in izdelali mojstri draguljarske hiše DAMIANI. Srebrna
kovina z reliefnim »D«, ki je bleščeče posut z briljanti, obliva črni
oniks ali prelivajočo se biserno matico. Kolekcija je namenjena
vsem mladim po srcu. Prestižni DAMIANI pa bo pritegnil vaše
zanimanje predvsem z njihovo
običajno ponudbo: vrhunsko
oblikovanim briljantnim nakitom v
18-karatnem zlatu ter poročnimi
prstani.

Zlatarna Celje,
draguljarna
Mestni trg

x-press
novičke

Zlatarna Celje, ki se
ponaša z več kot 160-letno
zavidanja vredno tradicijo, je največji in najbolj znani proizvajalec
zlatega in srebrnega nakita v Sloveniji in namenja izjemno pozornost
lastnemu razvoju novih idej. Draguljarna Zlatarne Celje na Mestnem
trgu je prodajalna z lepimi izložbami, dobro notranjo opremo in
prijetno razsvetljavo. Prodajalci so strokovni in zelo prijazni. Ima
nadpovprečno ponudbo izdelkov lastne blagovne znamke in ur
priznanih blagovnih znamk.

Oblikovalki Zlatarne Celje Zdenka
Šamec in Desiree Kolarec za
Swarovski »Gem vision book«
Podjetje Swarovski vsako leto povabi oblikovalce z vsega sveta, da s
svojimi novimi provokativnimi oblikami izdelkov Swarovski ustvarijo
vizijo prihodnosti, ki je prikazana v njihovi vsakoletni
izdaji »Gem vision book«. Letos so k sodelovanju
povabili tudi Zlatarno Celje, svoje ideje pa sva posebej
za »Gem visions 2014« prispevali oblikovalki Zdenka
Šamec in Desiree Kolarec.
Izbrana sta bila dva kosa nakita, in sicer eden na temo
VIENNA VIBRATIONS in drugi na temo JOGGING
GEMS (oblikovanje Zdenka Šamec).
Vse kreacije na temo »Swarovski gem visions 2014« bodo
prikazane na sejmih Basel world in JCK Las Vegas.

Plaza hotel prizorišče modnih
fotografiranj
Plaza hotel v Ljubljani je s svojim prefinjenim dizajnom postal
priljubljeno prizorišče modnih fotografiranj. Med drugim
fotografiranja s Tino Maze. Ne prezrite utrinkov, ki jih delimo z vami.
Vredni ogleda so tudi posnetki za BTC vodnik Modni styling.

Kolekcije DAMIANI so na voljo v
naših prodajalnah: draguljarni na
Mestnem trgu 20 v Ljubljani ter
Portorožu, Obala 43.
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