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mamy zaszczyt zaprezentować wyjątkowy katalog zegarków kolekcjonerskich.
Przedstawiamy znane marki, lubiane i popularne modele, jak również wybitne 
dzieła z pogranicza zegarmistrzostwa i sztuki złotniczej. Te unikatowe narzę-
dzia do pomiaru czasu w wersji naręcznej i kieszonkowej pochodzą z XIX stu-
lecia i przełomu XX/XXI wieku. Wszystkie obiekty zamieszczone w sezonowym 
katalogu zegarków pochodzą z oferty DESA Biżuteria.

Tematyka zegarków koresponduje z  kwestią zarządzania czasem, a  to jedno 
z najtrudniejszych zadań, które stawia przed nami życie. Czym w zasadzie jest 
czas? Pojmujemy go bardzo subiektywnie, ale dla każdego z nas jest czymś nie-
zwykle cennym. Najpiękniejsze co możemy ofiarować to właśnie poświęcenie 
czasu, czy to samemu sobie, czy drugiemu człowiekowi. 

Zegarki zostały stworzone by ułatwić nam odmierzanie czasu. Dzięki nim może-
my łatwiej kontrolować jego upływ. Celebrujemy w naszym życiu wiele ważnych 
wydarzeń, które odwołują się do konkretnych chwil. Warto podkreślić wagę cza-
su ujmując go w przepięknej oprawie dopasowanej do indywidualnego charak-
teru właściciela.

Serdecznie zapraszamy Państwa to wizyty w  naszej galerii i  zapoznania się 
z ofertą osobiście.

Zespół DESA Biżuteria

Szanowni Państwo,
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Historia zegarków Patek Philippe z kalendarzem wiecznym rozpoczę-

ła się w 1941 roku od dwóch modeli: 1518 i 1526. Oba zegarki stano-

wią ponadczasowe wzory dla czasomierzy, które są wykorzystywane 

do dziś. 

Zegarki z funkcją wiecznego kalendarza, z ich nietuzinkowymi, ale 

klasycznymi formami, doskonałym wykonaniem i wieloletnią histo-

rią marki są nieustannie poszukiwane przez kolekcjonerów na ryn-

ku antykwarycznym. Na przykład model 1518 z 1943 roku został 

sprzedany na aukcji domu aukcyjnego Phillips w Genewie za ponad  

11 000 000 $, stając się jednym z najdrożej sprzedanych zegarków 

w historii rynku aukcyjnego. 

Patek Philippe Perpetual Calendar zaprezentowany w 2012 roku to 

propozycja dla prawdziwych miłośników stylu vintage.  Model 5940 

powraca do najlepszych wzorów znanych z epoki art déco, którymi 

inspirowali się twórcy tego modelu. Poduszkowy kształt koperty 

przywodzi na myśl zegarek naręczny z 1927 roku należący do legen-

dy kolekcjonerstwa czasomierzy - Henry’ego Gravesa. Dla niektórych 

jest to ukłon ze strony firmy w stronę kolekcjonera, którego zakupy 

uratowały firmę w trakcie ich kryzysu finansowego.

Patek Philippe 5940 został wyposażony w słynny kaliber 240 Q z re-

zerwą chodu do 48 godzin. Mechanizm stemplowany jest Patek Philippe 

Seal, która potwierdza niezawodność i jakość mechanizmu. 

Kremowa tarcza na której znajdują się idealnie ukształtowane indeksy 

i precyzyjne zaprojektowane oznaczenia, jest przykładem najwyższej 

klasy sztuki zegarmistrzowskiej. Patek Philippe Perpetual Calendar 

odmierza godziny, minuty, sekundy, miesiące i fazy księżyca. Wyjąt-

kowością modelu 5940 jest wieczny kalendarz – zegarek przystosowu-

je się do roku przystępnego oraz krótkich i długich miesięcy.

Cienka koperta umożliwia wygodne, codzienne użytkowanie. Nie-

typowy kształt pozwala na noszenie zegarka zarówno do garniturów 

jak i strojów nieformalnych. Bezpretensjonalność klasycznego wzo-

ru i ponadczasowa elegancja z cząstką sentymentalizmu to wyróżni-

ki tego zegarka na rynku. Obok tego modelu żaden kolekcjoner nie 

przejdzie obojętnie.  

Historia

Patek Philippe Perpetual Calendar  

 2012

 Marka Patek Philippe
 Model Perpetual Calendar  
 Naciąg automatyczny 
 Koperta złoto pr. 18 K
 Pasek skóra krokodyla 
 Mechanizm  240 Q
 Ilość kamieni 27
 Wymiary 37 x 44.6 mm
 Wysokość 14 mm 
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria 
 Dodatkowe: Fazy księżyca, data, wskaźnik miesiąca,  

wskaźnik roku, kalendarz 4-letni, kalendarz wieczny

	 estymacja:	200	000	-	260	000	zł
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”I have one vision for Patek, and that is to have the highest level 

of quality. Quality and quantity don’t get along. Ask Picasso to 

reproduce the same picture 20 times—it is not possible, and also,  

he would never do it. It’s the same for Patek.”

– Therry Stern, CEO, Patek Phillipe

Patek Philippe to marka produkująca zegarki kultywująca tra-
dycję już od 180 lat. Jej dorobek i wieloletnie doświadczenie 
w branży jest niepodważalne. Kolekcjonerzy i miłośnicy czasom-
ierzy każdego rodzaju uznają zegarki tej firmy za wybitne.
Historia szwajcarskiego przedsiębiorstwa zaczęła się w 1839 roku, 
kiedy Polak Antoni Norbert Patek i Franciszek Czapek z pocho-
dzenia Czech, rozpoczęli współpracę pod firmą Patek, Czapek & 
Cie w Genewie. Jak wiadomo ten utalentowany duet wytwarzał 
przepiękne zegarki kieszonkowe na zamówienie dla polskich em-
igrantów i patriotów, najczęściej zdobiąc koperty monograma-
mi i napisami o treściach patriotycznych, czy religijnych. Zdaje 
się to oczywiste biorąc pod uwagę młodość Antoniego Patka, 
który wychowany był w miłości do ojczyzny czego wyrazem był 
jego czynny udział w powstaniu listopadowym w wieku 17 lat, 
dosłużył się stopnia podporucznika Jazdy Augustowskiej, a rok 

później odznaczony został Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Mil-
itari. Podobna historia tyczy się Franciszka Czapka, który także 
był uczestnikiem powstania, walczył w Gwardii Narodowej 
w Warszawie. 

W 1844 roku Jean Adrien Philippe otrzymał brązowy medal 
na paryskiej wystawie przemysłowej za pionierski mechanizm 
naciągowy z koronką, co spowodowało, że kluczyk nie był już 
potrzebny do nakręcania zegarka i to był też czas kiedy poznał 
Antoniego Czapka. Ich losy na stałe połączyły się w 1851 roku, 
a firma (już bez Franciszka Czapka) zmieniła nazwę na Patek 
Philippe & Cie. Klientami marki stały się takie osobistości jak 
królowa Wiktoria, książę Albert, Wiktor Emanuel III, czy papież 
Pius IX, Zygmunt Krasiński oraz wiele innych znanych osobis-
tości i władców. Firma zyskała miano królewskiej.

Historia



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

15

15

9999

14
Tradycja

Patek Philippe jest znany entuzjastom jako jedna z „świętej 
trójcy” branży - trzech bardzo cenionych szwajcarskich marek 
zegarków - wraz z takimi jak Audemars Piguet i Vacheron 
Constantin. Patek Philippe, podobnie jak Audemars Piguet, 
pozostaje niezależny od dużych grup luksusowych, takich jak 
Kering, LVMH i Richemont. 

Patek Phillipe to rodzinny biznes, który od czterech pokoleń 
pozostaje w tych samych rękach. Zapewnia to utrzymanie 
zrównoważonego rozwoju, który jest ściśle dostosowany do 
najwyższych standardów. Klienci i miłośnicy czasomierzy 
Patek Philippe są przekonani o konsekwentnej polityce 
dążenia  do najwyższej jakości wyrobów. 

Jakość

Jakość jest najcenniejszym zasobem w Patek Philippe. Wraz 
z wprowadzeniem Patek Philippe Seal w 2008 roku firma 
nałożyła na siebie sztywne standardy, które często prze-
kraczają normalne  reguły branżowe. Przywiązanie do ja-
kości dotyczy nie tylko samych zegarków. Patek Philippe 
inwestuje w szkolenie pracowników - od zegarmistrza po 
sprzedawcę, w tym obsługę klienta począwszy od sprzedaży 
po serwis. Od założenia firmy w 1839 r. Patek jest znany 
z niskiej wydajności - roczna produkcja wynosi obecnie 
około 62 000 sztuk. Stworzenie jednego zegarka Patek może 
zająć rok lub dłużej. Osoby zainteresowane zakupem swo-
jego pierwszego zegarka tej prestiżowej marki, często muszą 
dołączyć do listy oczekujących - stworzenie jednego zegarka 
może zająć nawet rok.
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Inwestycja

Każdy, kto zdecyduje się na zakup zegarków Patek Phillippe, wie o właści-
wie zainwestowanych pieniądzach. Jakość wykonania, precyzja stanowią 
o wartości zegarka, która z biegiem czasu może wzrosnąć. 

Zakup używanego Patka nie wymaga dołączenia do listy oczekujących, ale 
ceny na rynku wtórnym często mogą być znacznie wyższe niż w przypadku 
sprzedaży detalicznej. Przykładem jest Nautilus ze stali z lat 70. XX wieku, 
sprzedawany za około 3000 $, gdy cena nowego osiąga wartość ponad  
60 000 $. Chronografy kalendarza Patek z lat 80. XX wieku, sprzedawane 
wówczas za około 20 000 $, zostały niedawno sprzedane na aukcji  
od 400 000 $ do ponad miliona dolarów.

Obecnie zegarki Patek Phillipe są synonimem jakości i luksusu. 
W odróżnieniu od innych marek, firma Patek Philippe wytwarza 
wyłącznie 50,000 zegarków rocznie, co powoduje, że każdy pojedynczy 
egzemplarz jest unikatowy. Do grupy właścicieli, a przy tym wielkich 
zwolenników marki zaliczają się obecnie: Leonardo DiCaprio, George 
Clooney, Emily Blunt, Paul McCartney.
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o1. Patek Philippe Annual Chronograph 

 2008

 Marka Patek Philippe
 Model Annual Calendar Chronograph 
 Naciąg automatyczny / rezerwa naciągu / potrójny korektor 
 Koperta platyna
 Pasek skóra krokodyla 
 Mechanizm CH 28-520/521 IRM QA 24H
 Ilość kamieni 40
 Średnica 40.5 mm
 Wysokość 14 mm
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria 
 Dodatkowe: funkcja rocznego kalendarza,   

oryginalne dokumenty, dołączono oryginalne pudełko

	 estymacja:	225	000	-	270	000	zł
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o2. Patek Philippe Model 4108/1
 l. 70. XX w.

 Marka Patek Philippe
 Model 4108/1
 Naciąg ręczny
 Koperta złoto pr. 0,750, nr 268085
 Pasek złoto pr. 0,750
 Mechanizm nr referencyjny mechanizmu 175, nr mechanizmu 1162139
 Ilość kamieni 18
 Produkcja Szwajcaria 
 Dodatkowe: dołączono certyfikat zegarmistrza Marka Binia

	 estymacja:	25	000	–	34	000	zł
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o3. Rolex Cellini
 2000 r.

 Marka Rolex
 Model Cellini Cestello
 Naciąg manualny
 Materiał złoto pr. 0,750
 Pasek skóra krokodyla
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: Benvenuto Cellini był mistrzem złotnictwa z XVI wieku, który stał na czele włoskiego renesansu. I tak jak on, Rolex tworzy 

każdy model zegarka Cellini z dbałością o każdy detal projektując nie tylko precyzyjny zegarek, ale także eleganckie dzieło sztuki.

	 estymacja:	33	000	–	43	000	zł
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o4. Rolex Oyster Perpetual
 pocz. XXI w. 

 Marka Rolex
 Model Oyster Perpetual
 Naciąg automatyczny
 Pasek stal 
 Wodoodporność do 100 metrów
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria 
 Rezerwa chodu do 48 godzin
 Dodatkowe: dołączono oryginalne pudełko

	 estymacja:	13	000	–	20	000	zł
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o5. Cartier Ballon Bleu
 ok. 2010/2012 r.

 Model Ballon Bleu
 Naciąg automatyczny
 Koperta stal
 Pasek stal
 Mechanizm bazowy ETA
 Szkło szafirowe 
 Produkcja Szwajcaria 
 Dodatkowe: centralny sekundnik

	 estymacja:	18	000	–	28	000	zł
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o6. Cartier Ballon Bleu
 ok. 2010/2012 r.

 Model Ballon Bleu
 Naciąg automatyczny
 Koperta stal
 Pasek skóra krokodyla
 Mechanizm bazowy ETA
 Ilość kamieni 
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria 
 Dodatkowe: nr modelu WSBB0002, 3994VX, 3489, datownik 
 dołączono certyfikat zegarmistrza M. Binia 

	 estymacja:	15	000	–	20	000	zł
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o7. Cartier Tank Francaise 
 1996 r.

 Marka Cartier
 Model Tank Française
 Naciąg kwarcowy
 Koperta stal
 Pasek stal
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: nr referencyjny CC706873, nr modelu 2384

 Estymacja:	8	000	–	12	000	zł	



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

33

33

9999

32

o8. Cartier Panthere  
 k. XX w.

 Marka Cartier
 Model Panthere
 Naciąg kwarcowy
 Koperta stal, złoto
 Pasek stal, złoto
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: nr ref. mech. 157, ref. mod. CC881887 1120

	 estymacja:	8	000	–	13	000	zł
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o9. Omega Constellation 
 1970 r. 

 Marka Omega
 Model Constellation, ref. mod. 8282
 Naciąg automatyczny
 Koperta złoto pr. 0,750
 Pasek złoto pr. 0,750
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: dołączono certyfikat zegarmistrza M.Binia 

	 estymacja:	18	000	–	23	000	zł
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o10.  Omega Constellation 
  l. 80 XX w.

Marka Omega
Model Constellation
Naciąg kwarcowy
Koperta stal, nr koperty 58122840
Pasek stal
Szkło szafirowe
Produkcja Szwajcaria
Dodatkowe: cyferblat z masy perłowej 

estymacja:	7	000	-	10	000	zł
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o11.  Omega Constellation 
 2008 r.

 Marka Omega
 Model Constellation
 Naciąg kwarcowy
 Koperta stal, nr koperty 59152660
 Pasek stal
 Produkcja Szwajcaria

	 estymacja:	6	000	–	9	000	zł

„"Tylko my decydujemy o tym, jak wykorzystać czas, 

który jest nam dany" 

– J. R. R. Tolkien
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o12.  Omega    ok. 1951 r. Marka Omega
Naciąg automatyczny
Koperta złoto pr. 0,750
Pasek skóra
Szkło akrylowe
Produkcja Szwajcaria
Dodatkowe: nr ref. mech. 351  

estymacja:	5	000	–	9	000	zł

„Czas, który lubisz trwonić, 

nie jest czasem zmarnowanym” 

– Martha Troly-Curtin



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

43

43

9999

42

o13.  Omega Constellation
 koniec XX w.

 Marka Omega
 Model Constellation
 Naciąg automatyczny, ref. mech. 1020
 Koperta stal, złoto, nr koperty 60141801
 Pasek stal, złoto
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: datownik, dołączono certyfikat zegarmistrza M.Binia 

	 estymacja:	7	000	–	9	000	zł	
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o14.  Schaffhausen Portofino
 l. 60. XX w.

 Marka IWC Schaffhausen
 Model Portofino
 Naciąg manualny, nr mech. 1779652
 Koperta złoto pr. 0,750
 Pasek skóra
 Ilość kamieni 17
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: kaliber mechanizmu 89

	 estymacja:	9	000	zł	–	12	000	zł	
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o15.   Audemars Piguet  
  l. 70. XX w. 

 Marka Audemars Piguet
 Model Royal Oak
 Naciąg manualny, nr mech. 188790
 Koperta złoto pr. 0,750, nr ref. 2003/1
 Pasek skóra
 Ilość kamieni 17
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria

	 estymacja:	12	000	–	14	000	zł
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  l. 60. XX w.

 Marka Lanco
 Model 3000
 Naciąg automatyczny
 Koperta pozłacana
 Pasek skóra
 Ilość kamieni 25
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: datownik  

	 estymacja:	4	500	–	6	000	zł
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o17.   Baume & Mercier  
  l. 50.-60. XX w.

 Marka Baume & Mercier
 Model Baumatic
 Naciąg automatyczny (mikrorotor) 
 Koperta pozłacana
 Pasek skóra
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: datownik

	 estymacja:	5	000	–	8	000	zł

 

„Czas jest rzeczą stworzoną. Powiedzieć „nie mam 

czasu” to powiedzieć „nie chcę”

– Lao Tzu 
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o18.  Oris  
  1950 r. 

 Naciąg manualny
 Marka Oris
 Naciąg manualny
 Koperta pozłacana, nr ref. 7427-26
 Pasek skóra
 Ilość kamieni 17
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: dołączono certyfikat zegarmistrza M.Binia

	 estymacja:	2	000	–	3	000	zł 
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o19.  Rotary Incabloc  
 l. 60. XX w.

 Marka Rotary
 Model Incabloc
 Naciąg manualny
 Koperta złoto 9 K (0,375), nr ref. 1704/05
 Pasek skóra
 Ilość kamieni 21
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: dołączono certyfikat zegarmistrza 

M.Binia, dołączono etui

	 estymacja:	3	000	–	6	000	zł
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o20.  Chronographe Suisse Cie  
 l. 40.-60. XX w.

 Marka Chronographe Suisse Cie
 Model Venus 170
 Naciąg manualny, ref. mech. 170
 Koperta złoto 18 K
 Pasek skóra
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: chronograf  

	 estymacja:	5	000	–	8	000	zł
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o21.  Tissot  
 l. 90. XX w. 

 Marka Tissot
 Model Ballade
 Naciąg automatyczny
 Koperta stal, nr koperty C279/379C
 Pasek stal
 Ilość kamieni 25
 Szkło szafirowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: datownik

	 estymacja:	3	000	–	4	000	zł

 

„Czas to moneta twojego życia. To jedyna moneta,  

jaką masz i tylko ty możesz zadecydować, w jaki sposób ma być wydana. 

Nie pozwól, by wydali ją za ciebie inni ludzie” 

– Carl Sandburg
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o22.  Longines  
 l. 40. XX w.

 Marka Longines
 Naciąg manualny 
 Pasek żółte i białe złoto, bransoleta de-

korowana motywem wici roślinnej, 
 59 szt. diamentów ł. ~ 0,60 ct, 19 szt. rubinów 

ł. ~ 1,00 ct, masa: 54,65 g
 Mechanizm nr mechanizmu 5645844
 Ilość kamieni 15
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria

	 estymacja:	23	000	–	29	000	zł
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o23.  Bucherer  
 l. 60. XX w.

 Marka Bucherer 
 Naciąg manualny
 Pasek żółty metal, złocony
 Ilość kamieni 17
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: ref. Mech.  5021 FHF  

	 estymacja:	4	000	–	6	000	zł
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o24.  Zegarek biżuteryjny   
 l. 20.-30. XX w.

 Marka Doxa 
 Naciąg manualny
 Pasek platyna, grawerowanie, 2 szt. 

diamentów ł. ~ 0,30 ct I-J/Si, diamenty 
w szlifach 8/8 ł. ~ 1,00 ct H-I/VS-Si, łańcuszek 
zabezpieczający

 Ilość kamieni 15
 Produkcja Szwajcaria   

	 estymacja:	25	000	–	30	000	zł
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o25.  Omega de Ville   
 II poł. XX w., Francja

 Marka Omega
 Model De Ville
 Naciąg manualny
 Koperta białe złoto pr. 0,750
 Pasek białe złoto pr. 0,750 
 Koperta i pasek dekorowane 266 szt.  

diamentów w różnych szlifach ł. ~ 5,00 ct H-I/VS-Si
 Masa: 37,24 h; dł.: 17 cm
 Dodatkowe: tarcza uszkodzona   

	 estymacja:	20	000	-	25	000	zł
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o26.  Zegarek biżuteryjny   
 l. 20.-30. XX w.

 Pasek rzemyk, łańcuszek zabezpieczający 
i zapięcie srebro, dł.: 16 cm

 Materiał platyna, metal nieszlachetny, 
grawerowanie, 10 szt. diamentów ł. ~ 0,56 ct 
J-J/Si-P, 64 szt. diamentów w szlifach 8/8 ~ 
1,44 ct H-I/VS-Si

 Stan zachowania tarcza odnawiana
 Produkcja Szwajcaria

	 estymacja:	13	000	–	16	000	zł	

„Czas jest tym czego najbardziej pragniemy,  

a co najgorzej wykorzystujemy”  

– William Pen  
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o27.  Zegarek biżuteryjny   
 l. 40. XX w. / 1935-1940

 Marka Eska Watch
 Pasek metal nieszlachetny
 Ilość kamieni 17 
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe platyna, 38 szt. diamentów 

w różnych szlifach ł. ~ 0,50 ct, masa: 19,53 g  

	 estymacja:	3	000	–	5	000	zł
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o28.  Zegarek biżuteryjny   
 pocz. XX w.

 Koperta złoto 18 K, nr koperty 496933
 Pasek złoto 18 K, dł.: 17,5 -19,5 cm (ogniewa na sprężynach)
 Koperta i pasek zdobione 32 szt. diamentów  

w różnych szlifach ł. ~ 0,75 ct I-J/VS-Si 
 Naciąg manualny
 Ilość kamieni 16
 Szkło
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: łańcuszek zabezpieczający 

	 estymacja:	6	000	–	7	500	zł
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o29.  Patek Philippe & Cie
 pocz. XX w. 

 
 Marka Patek Philippe
 Naciąg manualny, nr mech. 122867
 Koperta złoto pr. 0,750, nr koperty 221842
 Pasek (wtórny) skóra
 Szkło akrylowe
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: koperta grawerowana, od wewnętrznej 

strony grawerowany motyw smoka

	 estymacja:	8	000	–	10	000	zł

 

„Sposób w jaki spędzamy swój  

czas definiuje to kim jesteśmy”  

– Jonatan Estrin
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o30.  Zegarek biżuteryjny   
 1870-1880 r.

 Naciąg manualny
 Koperta złoto 18 K, nr koperty 10723,  

emalia kobaltowa na giloszu, rozety diamentowe, 
kameryzowana półperłami

 Pasek skóra krokodyla
 Ilość kamieni 10
 Szkło
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: cyfry emaliowane, indeksy złote 
 

	 estymacja:	7	000	–	10	000	zł
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o31.  Zegarek kieszonkowy Meuron
 pocz. XIX w.  
 
 Meuron, Genewa, 
 Zegarek kieszonkowy z kluczykiem, 
 złoto, grawerowana scena rodzajowa i architektoniczna, nr mech. 

2670, koperta z cyframi arabskimi, cyferblat porcelanowy, masa 
brutto: 36,20 g; stan: tarcza bez uszkodzeń, mechanizm ma tendenc-
ję do śpieszenia się, stan dobry; dołaczono certyfikat zegarmistrza

	 estymacja:	8	500	–	10	000	zł

 



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

81

81

9999

80

o32.  Zegarek kieszonkowy
 III ćw. XIX w. - mechanizm; koperta późniejsza 1880-90 r.   
 
 Naciąg manualny (kluczyk)
 Koperta złota, grawerowana, nr koperty 38177
 Miniatura z motywem pejzażu malowana
 na porcelanie, emalia kobaltowa na giloszu,
 emalia czarna
 Ilość kamieni 15
 Produkcja Szwajcaria
 Dodatkowe: dołączono kluczyk,  

emalia uszkodzona, sygn.: “J.T.” 

	 estymacja:	6	000	–	7	000	zł
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o33.  Zegarek kieszonkowy L’Hardy 
 XIX/XX w.    
 
 Marka L’Hardy (L’Hardy Locle Echapp Cylindre)
 Naciąg manualny (kluczyk)
 Koperta złoto pr. “56” (0,585) (Rosja), 8 szt. rubinów,  

rozety diamentowe, emalia kobaltowa, nr koperty 383
 Dewizka złoto pr. 0,585, złoto pr. 0,385
 Pasek dewizki skóra 
 Masa zegarka: 22,29 g
 Masa dewizki z paskiem: 11,49 g
 Szkło
 Dodatkowe: emalia uszkodzona

	 estymacja:	5	700	–	7	000	zł
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o34.  Zegarek kieszonkowy Remontoir
 I poł. XX w., Niemcy 
 
 Marka Remontoir
 Naciąg manualny
 Koperta złoto pr. “56” (0,585), nr koperty 320032,  

grawerowane inicjały “B.O.”
 Koperta zdobiona 2 szt. diamentów ł. ~ 0,20 ct H/Si,  

emalia kobaltowa i biała
 Mechanizm Szwajcaria
 Ilość kamieni 10
 Masa: 17,17 g

	 estymacja:	4	000	–	6	000	zł	
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o35.  Zegarek kieszonkowy F. Bronn 
 I poł. XX w.    
 
 F. Bronn Genewa, Szwajcaria, Zegarek kieszonkowy,  

trzy barwy złota pr. ~ 0,585, grawerowanie, rozety diamentowe,  
czerwona emalia na giloszu, sygn.: “F.B.”, nr. koperty 62509,  
masa: 19,11 g; wym.: 4 x 2,7 cm;  
stan zachowania: koronka uszkodzona, emalia delikatnie uszkodzona

	 estymacja:	4	000	–	6	000	zł
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o36.  Zegarek kieszonkowy z łancuszkiem 
 XIX/XX w.    
 
 Szwajcaria, Zegarek kieszonkowy z dewizką, 
 złoto pr. 0,585, grawerowanie, 
 środkowa koperta metal, nr. koperty 38304, 
 emalia wielobarwna, dewizka - złoto pr. “3, 
 masa: 31,76 g, wymiary: 4 x 2,9 cm, dł. dewizki: 70 cm; 
 stan zachowania: ubytki w emalii, wgniecenia przy szkle

	 estymacja:	7	000	–	8	000	zł	

 



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

91

91

9999

90

o37.  Zegarek kieszonkowy 
 XIX/XX w.   

 
 Niemcy, Zegarek kieszonkowy damski dekorowany motywami 

floralnymi, złoto pr. 0,585, metal nieszlachetny, grawerowanie, emalia 
różowa i zielona, szkło, tarcza porcelanowa, złote wskazówki i indeksy, 
nr koperty 188104, awers koperty zdobiony girlandą kwiatową i moty-
wem liści, rewers zdobiony emaliowaną girlandą floralną, masa: 23,00g; 
sygn.:”A.H.”; stan zachowania: mechanizm zegarka niesprawny

	 estymacja:	5	600	–	8	000	zł



 l a to  2020desa  b iżu ter ia

93

93

9999

92

o38.  Zegarek kieszonkowy LeCoultre & Cie 
 XIX/XX w., secesja    
 
 Zegarek kieszonkowy zdobiony motywem floral-

nym, złoto dwubarwne pr. ~ 0,750,  
grawerowanie, nr koperty 25954,  
masa: 18,35 g; wym.: 4,0 x 2,5 cm

	 estymacja:	2	500	–	3	500	zł
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o39.  Zegarek kieszonkowy z dewizką 
 pocz. XX w.   
 
 Zegarek kieszonkowy zdobiony motywem négligée  

z dewizką, Szwajcaria, Louis Grisel, złoto 14 K,  
3 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct,  
numer koperty: 150098;  
dewizka: złoto pr. “3” (0,585), zapięcia złoto pr. 0,750; 
masa brutto: 34,86 g;  
wym. koperty: 3 x 4 cm; dł. dewizki: 80 cm 

	 estymacja:	7	800	–	9	000	zł	
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k. XIX w. 

Anglia (Birmingham), Szwajcaria (mechanizm 1850-1867),  
Zegarek kieszonkowy zdobiony motywem floralnym, srebro,  
grawerowanie, emalia wielobarwna, nr koperty 45844, dewizka 
srebro, grawerowanie, zdobiona motywem żołędzia, kluczyk,  
masa brutto: 61,65 g; stan zachowania: koperta bez wgnieceń,  
tarcza bez pęknięć, stan ogólny dobry, zegarek sprawny

estymacja:	2	500	–	5	000	zł
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100 Wyceniamy i przyjmujemy biżuterię	 dawną (od XVIII w. do  
II poł. XX w.) do sprzedaży galeryjnej i na aukcje biżuterii kolek-
cjonerskiej. Działamy na zasadzie komisu. Wyceny prowadzone 
są przez Jerzego Lewińskiego – uznanego w środowisku, człon-
ka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich i jednego z jego 
założycieli, a także mistrza złotnictwa. Z chęcią odpowiemy na 
wszelkie państwa pytania i dokonamy profesjonalnej oceny wy-
robów jubilerskich, które państwo posiadają. Nasz zespół składa 
się z wykwalifikowanych historyków sztuki stawiających na pro-
fesjonalną obsługę klienta. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu 
doświadczeniu w branży antykwarycznej zdobędziemy Państwa 
zaufanie. Staramy się, aby każdy kupujący miał poczucie bezpie-
czeństwa oraz satysfakcję z wyjątkowego zakupu.

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznie: + 48 (22) 826 44 66
bądź mailowo bizuteria@desabizuteria.pl

Wyceny w galerii DESA Biżuteria
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