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Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, móc zaoferować Państwu wyjątkową kolek-

cję 200 wyselekcjonowanych wyrobów biżuteryjnych na naszej najważ-

niejszej Aukcji Biżuterii i Zegarków w tym roku.

Biżuteria to nie tylko unikatowe dzieła sztuki, przekazywane z pokole-

nia na pokolenie, to także nośnik kapitału. Ten kapitał to poza krusz-

cem i kamieniami szlachetnymi również emocje i uczucia, którymi 

chcemy obdarować najbliższe nam osoby. Biżuteria staje się dla nas 

dużo bardziej wartościowa, gdy wiąże się z konkretną osobą, wspo-

mnieniem, czy ważnym wydarzeniem, które nadają jej emocjonalnego 

charakteru.

Zespół Domu Aukcyjnego Des Arte z niezwykłą starannością opraco-

wuje katalogi aukcyjne, by spełniały Państwa oczekiwania. Znajdujące 

 

 

się w nich obiekty są wysokiej klasy dziełami sztuki złotniczej, a nie-

które posiadają wartość muzealną. Z przyjemnością i zaangażowaniem 

pomagamy Państwu w tworzeniu prywatnych kolekcji biżuterii już od 

wielu lat. Państwa satysfakcja i radość z zakupów są dla nas kluczowe 

i stanowią nagrodę za trud włożony w proces poszukiwania wyjątko-

wych wyrobów jubilerskich do oferty naszego Domu Aukcyjnego.

Ostatnia Aukcja Biżuterii to również okazja, by przekazać Państwu 

najszczersze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-

nia i nadchodzącego Nowego Roku. 

Zespół Domu Aukcyjnego Des Arte 
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1. Wisiorek w formie zająca z nartami 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, masa: 2,00 g; wym.: 2,8 x 2,6 cm dł.: 15,5 cm 
 
cena wywoławcza: 1 100 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000 zł 
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2. Kolczyki 
Austria, Wiedeń, I poł. XIX w., biedermeier 
 
trójbarwne złoto pr. „4” (0,585), dukatowane, 2 szt. rozet diamentowych, 
masa: 4,35 g; wym.: 2,6 x 1,5 cm; sygn.: „C.M.” 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 
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3. Brosza 
II poł. XIX w. 
 
złoto 14 K, 9 szt. rozet diamentowych, masa: 4,62 g; wym.: 5,5 x 1,7 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 4 500 - 6 500 zł 
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4. Medalion otwierany z motywem floralnym 
poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, metal nieszlachetny, wewnątrz miejsce na fotografię, 
szkło akrylowe, masa: 6,73 g; wym.: 3,5 x 2,5 cm 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 
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5. Bransoleta 
Austria, Wiedeń, pocz. XIX w. 
 
złoto pr. „4” (0,585), grawerowanie, 1 szt. półrozeta holenderska,  
łańcuszek zabezpieczający, masa: 17,43 g; dł.: 18 cm; sygn.: „V.P.”;  
dołączono etui 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 10 000 zł 
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6. Brosza 
Rosja, ok. 1920 r. 
 
złoto pr. „56” (0,585), 1 szt. perła, masa: 5,14 g; wym.: 4,7 x 2,3 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 6 500 zł 
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7. Krzyż 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro, rozety diamentowe, masa: 2,94 g;  
wym.: 4,5 x 2,7 cm 
 
cena wywoławcza: 1 700 zł 
estymacja: 2 500 - 3 500 zł 
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8. Medalion z motywem floralnym 
Austria, Wiedeń, XIX/XX w., secesja 
 
złoto pr. „4” (0,585), grawerowanie, dukatowanie, emalia czarna,  
6 szt. opali w szlifach kaboszon, 2 szt. rozet diamentowych,  
masa: 6,11 g; sygn.: „F.S.”, wym.: 3,3 x 2 cm 
 
cena wywoławcza: 1 800 zł 
estymacja: 3 000 - 4 500 zł 
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9. Brosza z motywem floralnym 
pocz. XX w., secesja 
 
złoto 15 K, metal nieszlachetny, emalia na giloszu, perły,  
masa: 3,93 g, wym.: 3,5 x 1,7 cm; dołączono etui 
stan zachowania: emalia delikatnie uszkodzona 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 
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10. Wisior z wizerunkiem kobiety 
F. Bienvenu, Francja, Limoges, XIX/XX w., secesja 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. perła hodowana, barokowa,  
emalia wielobarwna na porcelanie, masa: 9,59 g; wym.: 6,5 x 3,8 cm 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
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11. Brosza 
Francja, II poł. XIX w. 
 
złoto pr. 0,750, srebro werbletowane złotem, onyks dwubarwny z rzeźbionym portretem 
kobiety, 12 szt. pereł, 12 szt. diamentów ł. ~ 0,22 ct, masa: 9,63 g; wym.: 3,2 x 3,2 cm 
 
cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 8 500 - 10 000 zł 
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12. Wisior 
pocz. XIX w., biedermeier 
 
złoto pr. ~ 0,580, metal nieszlachetny - cyna, emalia kobaltowa i biała,  
1 szt. granat, masa: 2,51 g; wym.: 4 x 1,7 cm 
 
cena wywoławcza: 1 300 zł 
estymacja: 2 000 - 3 500 zł 

królewskich klejnotów, idealna stała się biżuteria nie bazująca na kamieniach 

szlachetnych, a na lekkiej blaszce z 14- lub 18-karatowego złota, której nadawa-

no dekoracyjne, najczęściej florystyczne, kształty. Żółte, ręcznie repusowane 

złoto stanowiło największy atut wyrobów w tym nurcie. Biżuteria była lekka 

i wygodna w noszeniu – ozdobna, ale jednocześnie funkcjonalna, spełniała 

najważniejsze założenia stylu biedermeier. Czasami dekorowano wyroby także 

granatami, turkusami, koralami, czy perłami bądź zdobiono emalią, tego rodza-

ju biżuteria była jednak droższa i trudniej dostępna. Tym ciekawszy wydaje się 

prezentowany wisior z granatem, który łączy w sobie piękną pracę jubilerską 

w złocie z emaliowanymi zdobieniami.

BIEDERMEIER

Biedermeier jako artystyczna konwencja obowiązywał w sztuce pomiędzy 

1815, a 1848 rokiem. Wykształcony w Austrii i Niemczech, szybko roz-

powszechniał się w innych krajach Europy, zdobywając uznanie swoim do-

brym stylem, mimo swej mieszczańskiej genezy. W I połowie XX wieku 

rozwijająca się urbanizacja i rodząca się industrializacja sprzyjały powstawa-

niu nowej miejskiej klasy średniej, która z jednej strony wciąż była odrob-

inę konserwatywna, a z drugiej pragnęła iść z duchem czasu. Koncentrow-

ano się na rzemiośle, które miało być przede wszystkim funkcjonalne, ale 

także estetyczne. To samo dotyczyło jubilerstwa. W związku z tym, że w XIX 

wieku przedstawicielki mieszczaństwa nie mogły sobie pozwolić na zakup 
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13. Broszo-wisior 
XIX/XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, 1 szt. perła hodowana, barokowa, 18 szt. granatów 
fasetowanych, półperły, łańcuszek zabezpieczający z agrafką,  
masa: 9,41 g; wym.: 4,7 x 4,2 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 
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AMETYST

Ametyst jest najbardziej cenionym minerałem wchodzącym w skład szeroko rozpowszechnionej 

na całym świecie grupy kwarców. Jego barwa od dawna była zagadką, którą rozwiązano dopiero  

w XX wieku. Ustalono, że ametysty uzyskują̨ fioletowy kolor dzięki obecności jonów żelaza. Nazwa 

ametyst z języka greckiego oznacza „trzeźwy”. Kamień̨ od starożytności uznawany był za amulet sto-

jący na straży umiarkowania i trzeźwości swojego właściciela. Być̨ może właśnie ze względu na swoją 

symbolikę̨, ametyst był ulubionym kamieniem najwyższych dostojników kościelnych, którzy oprawiali 

te o najpiękniejszych barwach w biskupie i kardynalskie pierścienie. Najchętniej używano ametystów 

w jubilerstwie i rzemiośle artystycznym w XIX wieku. Na początku tego stulecia występowały rzadko 

i osiągały zawrotne ceny przez co oprawiano je w drogi kruszec. Minerały te były szczególnie stoso-

wane do wyrobu brosz, kolczyków, naszyjników oraz bransolet. Największą popularność̨ zdobyły kol-

czyki w formie długich wisiorków w kształcie kropli. Prezentowane ametysty odznaczają̨ się̨ bardzo 

dobrą jakością̨, są̨ przejrzyste, o ciemnofioletowej barwie, dodatkowo dekorowane diamentami.  

14.  Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, 2 szt. ametystów fasetowanych w formie kropli,  
2 szt. ametystów fasetowanych, 2 szt. rozet diamentowych, masa: 8,13 g;  
wym.: 5,5 x 1 cm 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 
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15. Bransoleta 
II poł. XIX w., styl wiktoriański 
 
złoto pr. ~ 0,580, metal nieszlachetny, 1 szt. ametyst fasetowany, półperły, masa: 30,93 g; dł.: 17 cm; 
 
cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 15 000 - 18 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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16. Broszo-wisior 
I poł. XX w. 
 
złoto dwubarwne pr. ~ 0,750, grawerowanie, 1 szt. ametyst fasetowany w szlifie owalnym,  
masa: 12,64 g; wym.: 4,8 x 3,3 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 500 - 8 500 zł 
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17. Wisior z Matką Bożą 
Węgry, I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, emalia fioletowa na giloszu, emalia wielobarwna,  
na odwrociu czarna emalia na porcelanie słowa modlitwy w języku węgierskim  
„Święta Mario Matko Boża módl się za nami”, masa: 2,46 g; wym.: 2,5 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 1 400 zł 
estymacja: 2 000 - 3 500 zł 
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18. Wisior z łańcuszkiem 
Lelek, Polska, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. biały chalcedon, 1 szt. szafir fioletowy, 16 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct,  
łańcuszek (wtórny) złoto pr. 0,333, masa: 8,78 g; wym. zawieszki: 3,6 x 1,8 cm; dł. łańc.: 43 cm 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł
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19. Krzyżyk 
Rosja, XIX/XX w. 
 
złoto pr. „56” (0,585), złoto wyższej próby, 4 szt. turmalinów w formie geometrycznej,  
1 szt. diament ~ 0,30 ct I/Si, 3 szt. rozet diamentowych, masa: 5,67 g; wym.: 4,2 x 2,9 cm 
stan zachowania: 1 szt. turmalin delikatnie spękany 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 7 000 - 9 000 zł 
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20. Kolczyki 
poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, emalia biała i kobaltowa, 4 szt. cytrynów, 10 szt. 
ametystów, 4 szt. kwarców dymnych, 4 szt. kwarców zielonych, 
masa: 11,91 g; wym.: 6,2 x 2,2 cm 
 
cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 16 000 - 20 000 zł 
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21. Wisior 
Lelek, Polska, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. labradoryt, 1 szt. szafir pomarańczowy ~ 2,00 ct,  
23 szt. brylantów ł. ~ 0,21 ct, masa: 9,68 g; wym.: 4,5 x 2,2 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 7 000 - 10 000 zł 
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22. Kolczyki w formie biedronek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, 18 szt. brylantów ł. ~ 0,12 ct H/VS, emalia czarna i pomarańczowa, 
masa: 3,84 g; wym.: 1 x 0,7 cm; dołączono etui 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 
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23. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. tanzanitów fasetowanych w formie kropli ł. ~ 14,00 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct H/VS, masa: 8,51 g; rozmiar: 14,5 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 18 000 - 21 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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24. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 7 szt. tanzanitów ł. ~ 1,50 ct,  
14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,09 ct, masa: 3,67 g; rozmiar: 16,5 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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25. Wisior w formie serca z łańcuszkiem 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 13 szt. brylantów koniakowych ł. ~ 0,18 ct,  
10 szt. brylantów ł. ~ 0,06 ct, masa: 3,40 g;  
wym. wisiorka: 1,5 x 1 cm; dł.: 48 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 6 500 zł 
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26. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, białe złoto, 1 szt. brylant centralny ~ 0,22 ct L/P,  
6 szt. brylantów ł. ~ 0,40 ct H/VS, masa: 3,68 g; rozmiar: 10,5 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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27. Brosza w formie owada 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, platyna, diamenty w różnych szlifach ł. ~ 0,07 ct,  
2 szt. rubinów fasetowanych ł. ~ 0,02 ct, masa: 3,88 g; wym.: 3 x 2,5 cm 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 000 - 5 500 zł 
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28. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, białe złoto, 1 szt. brylant centralny ~ 0,40 ct H/VS, 34 szt. brylantów ł. ~ 0,68 ct H-I/VS-Si, 
możliwość wyjęcia środkowej obrączki, masa: 8,21 g; rozmiar: 15; sygn.: „A.B.H.”  
stan zachowania: brylant centralny - uszkodzony kolet, 1 szt. brylant delikatnie uszkodzony 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 12 000 - 14 000 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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29. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 2,00 ct I-J/P1, masa: 5,22 g; wym.: 1,9 x 1,1 cm 
 
cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 30 000 - 40 000 zł 
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30. Zegarek naręczny Ulysse Nardin, model Dual Time 
Szwajcaria, pocz. XXI w. 
 
nr ref. mech. UN024, nr mech. 232538, naciąg 
automatyczny, nr ref. koperty 246-10, złoto pr. 0,750, 137 brylantów ł. ~ 1,86 ct G/VS1, 
tarcza masa perłowa, szkło szafirowe od wierzchu i spodu, sprzączka ceramiczna,  
klip – stal, koronka ceramiczna, biała emalia, przyciski do podwójnego czasu ceram-
iczne, pasek skóra krokodyla, wodoszczelność 50 m, sekundnik, korektor, duża data,  
śr. koperty: 40 mm, masa brutto: 132,96 g; dołączono dodatkowe paski rozmiar S;  
zegarek sprawny, stan ogólny dobry, w 100 % oryginalny, bez uszkodzeń mechanicznych 
 
cena wywoławcza: 55 000 zł 
estymacja: 70 000 - 80 000 zł 



31. Brosza w formie kokardy 
l. 50. – 60. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, metal nieszlachetny, 5 szt. diamentów ł. ~ 0,15 ct, 
masa: 6,78 g; wym.: 3,5 x 2 cm 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 

2021Des Arte



32. Potrójna obrączka w typie Cartier 
k. XX w. 
 
złoto trójbarwne pr. „3” (0,585), masa: 3,55 g; rozmiar: 11,5 
 
cena wywoławcza: 1 300 zł 
estymacja: 1 800 - 3 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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33. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, 3 szt. półpereł, 2 szt. szafirów różowych,  
2 szt. perydotów, masa: 14,95 g; dł.: 19 cm 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 000 - 10 000 zł 
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34. Pierścionek 
koniec XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,50 ct H/VS-Si, 1 szt. szmaragd ~ 0,25 ct,  
1 szt. rubin ~ 0,25 ct, 1 szt. szafir ~ 0,25 ct, masa: 10,90 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 12 000 - 14 000 zł 
 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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35. Komplet biżuterii: Naszyjnik i bransoleta 
Gioielliamo, Włochy, II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, bransoletka: 1 szt. ametyst, 1 szt. oliwin, 1 szt. kwarc, 
4 szt. pereł hodowanych, masa: 20,02 g; dł.: 21 cm; naszyjnik:  
3 szt. ametystów, 1 szt. oliwin, 1 szt. kwarc, 8 szt. pereł hodowanych, 
masa: 44,18 g; dł.: 88 cm; masa brutto: 64,20 g 
 
cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 35 000 - 45 000 zł 



36. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, 2 szt. rubinów, 2 szt. szmaragdów, 2 szt. szafirów, masa: 4,80 
g; wym.: 4,2 x 1,2 cm 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 000 - 4 500 zł 
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37. Bransoleta 
Polska, Warszawa, 1986-1996 r. 
 
złoto pr. ~ 0,583, masa: 32,78 g; dł.: 21 cm 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 11 000 zł 
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38. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,585, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct H/Si, masa: 1,45 g; wym.: 1,2 x 0,5 cm 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 3 000 - 4 500 zł 
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39. Sygnet 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. brylant ~ 1,30 ct I/Si2, 6 szt. brylantów ł. ~ 0,30 ct H/VS, 
 masa: 11,54 g, rozmiar: 21 
 
cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 35 000 - 40 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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40. Brosza w formie skorpiona 
l. 40. –  50. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 6 szt. szafirów ł. ~ 0,60 ct, 2 szt. rubinów ł. ~ 0,20 ct, 3 szt. granatów w różnych formach, 
22 szt. diamentów ł. ~ 1,10 ct J-K/Si-P, 4 szt. rozet diamentowych, masa: 7,62 g; wym.: 7 x 3 cm; dołączono etui;  
stan zachowania: 3 szt. diamentów delikatnie uszkodzone 
 
cena wywoławcza: 9 000 zł 
estymacja: 12 000 - 15 000 zł 
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41. Wisior z łańcuszkiem 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir ~ 0,50 ct, 14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,09 ct, 
masa: 6,34 g; wym. wisiorka 1,9 x 1 cm; dł.: 50 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 6 500 zł 
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42. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 0,07 ct 
12 szt. szafirów w szlifach geometrycznych ł. ~ 0,40 ct,  
24 szt. brylantów ł. ~ 0,15 ct H/VS, masa: 4,40 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 7 500 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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43. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir cejloński w formie kropli ~ 0,50 ct, 7 szt. brylantów ł. ~ 0,32 ct 
H/VS, łańcuszek złoto pr. ~ 0,750, zapięcie złoto pr. ~ 0,585, masa: 5,58 g; dł.: 44,5 cm 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
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44. Pierścionek 
I. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. ~ 0,750, platyna, 3 szt. szafirów ł. ~ 1,20 ct, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,75 ct H-I/Si-P,  
8 szt. diamentów ł. ~ 0,25 ct H-I/Si, 2 szt. rozet diamentowych, masa: 3,14 g, rozmiar: 12,5 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 18 000 - 20 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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45. Szpila do krawata z literą „W” 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, emalia niebieska i pomarańczowa, 1 szt. szafir, rozety diamentowe, 
masa: 4,54 g; wym.: 7,5 x 1,4 cm; sygn.: „3705514” 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 4 500 - 6 000 zł 
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* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

46. Pierścionek 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,500, platyna, 2 szt. szafirów ł. ~ 0,60 ct, 1 szt. diament ~ 0,30 ct I/Si,  
ozety diamentowe, masa: 4,07 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 7 000 zł 
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47. Bransoleta 
Rosja, XIX/XX w., urząd probierczy: Warszawa 
 
złoto pr. „56” (0,585), dukatowane, metal nieszlachetny, 1 szt. szafir ~ 2,00 ct,  
12 szt. diamentów ł. ~ 1,10 ct H-J/Si, masa: 12,87 g; dł.: 18 cm; sygn.: „C.I.”; dołączono etui 
 
cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 25 000 - 28 000 zł 

SZAFIR

Szafiry należą̨ do cennych kamieni szlachetnych z grupy korundu o tożsa-
mej właściwości fizycznej co rubin i od dawna służyły do celów zdobniczych. 
Nazwa „korund” przypuszczalnie odnosi się̨ do znacznej twardości tego mi-
nerału, który w skali Mohsa ustępuje jedynie diamentowi. W odróżnieniu do 
rubinu, który jest czerwony, szafiry występują̨ we wszystkich innych barwach, 
takich jak zieleń̨, kolor żółty, pomarańczowy, różowy czy bezbarwny. Nazwa 
szafiru wywodzi się̨ z łaciny, w którym sappheiros oznacza kolor niebieski. 
W starożytności nazywano tak lapis lazuli, który również̨ charakteryzuje się̨ 
intensywną niebieską barwą. 
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Najważniejsze złoża szafirów znajdują̨ się na Sri Lance, w Birmie, 
Australii, Tajlandii, Tanzanii, na Madagaskarze, w Brazylii, a tak-
że w Stanach Zjednoczonych. Do najdroższych i najbardziej po-
szukiwanych należały dawniej szafiry kaszmirskie, które wyróżnia 
głęboki błękit chabrowy o jedwabistym połysku. Szafir był ulubio-

nym kamieniem duchownych, nazywano go „świętym kamieniem” 
i „klejnotem klejnotów”. Duże szafiry należą̨ do rzadkości, dlatego 
osiągają̨ zawrotne ceny oraz nadaje się̨ im nazwy własne, podob-
nie jak diamentom. Dwa słynne szafiry „Szafir Świętego Edwarda” 
i „Szafir Stuarta” zdobią̨ brytyjską koronę̨. 
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48. Kolczyki 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, 2 szt. szafirów w szlifach owalnych ł. ~ 0,80 ct, 
rozety diamentowe, masa: 6,49 g; wym.: 1,6 x 1,2 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
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* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

49. Pierścionek 
Francja, pocz. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, platyna, 1 szt. szafir ~ 0,95 ct, rozety diamentowe, masa: 3,25 g; rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 500 - 7 000 zł 
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50. Kolczyki 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. „56” (0,585), srebro, 2 szt. szafirów ł. ~ 9,00 ct,  
24 szt. diamentów ł. ~ 3,50 ct H/VS-Si, masa: 7,72 g; wym.: 2,2 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 60 000 zł 
estymacja: 70 000 - 80 000 zł 
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* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

51. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, platyna, 1 szt. szafir ~ 1,50 ct,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct I-J/VS-Si, masa: 3,86 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 - 9 000 zł 
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52. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya (śr.: 6-7,6 mm),  
zapięcie złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. szafirów ł. ~ 0,25 ct,  
6 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,05 ct, masa: 35,40 g; dł.: 56 cm;  
wym. zapięcia: 2,5 x 0,8 cm 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 
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* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

53. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 12 szt. szafirów w szlifach carré ł. ~ 0,72 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 0,08 ct I/Si-P, masa: 4,00 g; rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 3200 zł 
estymacja: 4 000 -6 000 zł 
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54. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. pereł hodowanych, buttonowych, 2 szt. szafirów 
w szlifach kaboszon ł. ~ 4,60 ct, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,40 ct I-J/Si, masa: 9,32 g; 
wym.: 3,4 x 1,4 cm 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 12 000 - 15 000 zł 
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* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

55. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. szafir cejloński ~ 1,80 ct,  
6 szt. brylantów ł. ~ 0,42 ct H/VS, masa: 6,04 g; rozmiar: 14,5 
 
cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 10 000 - 13 000 zł 
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56. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 3 szt. szafirów ł. ~ 0,30 ct, 2 szt. diamentów, 
masa: 1,45 g; rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 900 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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57. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. szafir ~ 1,30 ct, 10 szt. brylantów ł. ~ 1,00 ct H-I/Si-P, 
masa: 4,84 g; rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 000 - 10 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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58. Kolczyki 
Austria, pocz. XX w. 
 
złoto pr. „4” (0,585), srebro, 2 szt. szafirów cejlońskich ł. ~ 2,00 ct,  
22 szt. diamentów ł. ~ 2,50 ct H/VS, masa: 4,74 g; wym.: 2 x 1,3 cm 
 
cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 33 000 - 36 000 zł 
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59. Pierścionek 
Francja, l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
platyna, 1 szt. szafir cejloński ~ 0,60 ct, diamenty w różnych szlifach ł. ~ 0,42 ct H-I/VS-P, 
masa: 3,09 g; rozmiar: 15,5 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 9 000 - 11 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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60. Bransoleta 
I. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. ~ 0,750, 35 szt. szafirów w szlifach carré ł. ~ 0,70 ct, 127 szt. 
brylantów ł. ~ 1,50 ct H/VS-Si, masa: 22,53 g; dł.: 18,5 cm 
 
cena wywoławcza: 19 000 zł 
estymacja: 26 000 - 32 000 zł 

BIZUTERIA KOLEKCJONERSKA 

Biżuteria wykonywana ręcznie jest unikatowa i ma dużą wartość̨ kolekcjonerską. Stworzenie złotniczego dzieła 

sztuki za pomocą̨ rąk jest dla jubilera niezwykle pracochłonne, wymaga wyjątkowego skupienia, precyzji i dbałości 

o każdy detal. Tego rodzaju klejnoty najczęściej nie były cechowane, gdyż̨ klient osobiście ustalał z wykonującym 

zlecenie złotnikiem, jakie kruszce czy kamienie szlachetne zostaną̨ do realizacji projektu użyte. Biżuteria tego typu 

powstawała najczęściej w pojedynczych egzemplarzach i aktualnie jest niemożliwa do podrobienia przez współcze-

snych jubilerów. Jednym z takich finezyjnych wyrobów jest prezentowana bransoleta pochodząca z epoki art déco, 

wykonana w złocie. Misterna ręczna praca, koronkowa oprawa diamentów i szafirów, wszystko to składa się na jej 

ponadczasowy charakter, który przypomina kunsztem najwyższej klasy biżuterię rodem z francuskich salonów. Bran-

soleta doskonale wpisuje się̨ w nowoczesne stylizacje, a jakość̨ wykonania nie pozostawia żadnych wątpliwości, że 

jest dziełem mistrzów złotnictwa początku XX wieku i mimo swojej 100-letniej historii pozostaje w niezwykle dobrym 

stanie. 
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61. Pierścionek z motywem gwiazdki 
Francja, pocz. XX w., art déco 
 
platyna, 1 szt. diament ~ 0,05 ct H/Si, 8 szt. szafirów w formie trójkątów, 
rozety diamentowe, masa: 2,37 g; rozmiar: 11,5 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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62. Kolczyki 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,12 ct J/P1, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,05 ct J/P2, rozety diamentowe,  
14 szt. szafirów w szlifach princessa ł. ~ 0,26 ct, masa: 4,96 g; wym.: 3,5 x 1,1 cm 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 7 000 - 8 500 zł 
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63. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. szafirów w szlifach markizy ł. ~ 0,40 ct,  
5 szt. brylantów ł. ~ 0,30 ct H/VS, masa: 3,29 g; rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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64. Klipsy 
A .E. Köchert, Austria, II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,585, 18 szt. szafirów w szlifach bagiet ł. ~ 0,30 ct, 12 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,08 ct, 
48 szt. brylantów ł. ~ 1,60 ct H-I/Si, 8 szt. rozet diamentowych, masa: 10,38 g; wym.: 4,3 x 1,5 cm;  
sygn.: „A.E.K.”, dołączono etui 
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 18 000 - 25 000 zł 
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65. Pierścionek 
Anglia, l. 50. –  60. XX w. 
 
białe i żółte złoto pr. ~ 0,750, grawerowanie, emalia kobaltowa na giloszu, 1 szt. brylant ~ 0,10 ct 
H/VS, 24 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,40 ct H-I/VS-Si, masa: 13,16 g; rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 9 000 - 12 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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66. Brosza 
pocz. XX w. 
 
platyna, 5 szt. szafirów w różnych szlifach ł. ~ 0,60 ct,  
36 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 2,00 ct I-J/VS-Si,  
1 szt. perła Tahiti, masa: 9,26 g 
stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony; wym.: 3,8 x 3,5 cm 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 18 000 - 22 000 zł
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67. Komplet biżuterii: naszyjnik, bransoleta, kolczyki, brosza 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
srebro złocone, 5 szt. pereł hodowanych, 7 szt. szafirów ł. ~ 0,14 ct, 56 szt. diamentów  
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,60 ct H/Si-P1, masa brutto: 15,01 g; wym. naszyjnika: 4,2 x 1,2 cm;  
dł.: 42,5 cm; dł. bransoletki: 16 cm; wym. kolczyków: 5 x 1 cm; wym. broszy: 6,5 x 0,8 cm;  
dołączono oryginalne etui 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 11 500 - 13 000 zł 
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Prezentowany zestaw biżuterii z szafirami, diamentami i perłami to tzw. garnitur 

biżuteryjny – parura. Parura to rodzaj kompletu biżuterii, który mógł składać 

się z naszyjnika, grzebienia, tiary, diademu, opaski, pary bransoletek, pierścieni, 

kolczyków, broszki, a nawet zapięcia pasów. Pierwsza parura powstała w XVIII 

w. na dworze francuskiego króla Ludwika XIV. Parury były świadectwem wyso-

kiej pozycji społecznej, szczególnie modne na dworach królewskich. Słynną sta-

ła się parura podarowana przez Napoleona żonie Józefinie, podobną otrzymała 

później jego druga żona Maria Ludwika. Na rynku antykwarycznym zachowane 

w całości parury w oryginalnym etui, które podnosi dodatkowo jego wartość, 

są dużą rzadkością. Częściej spotyka się mniejsze komplety tzw. demi-parure 

składające się z naszyjnika i kolczyków lub kolczyków i broszy.
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68. Naszyjnik 
II poł. XIX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, złoto pr. ~ 0,580, srebro, 3 szt. szafirów  
w szlifach kaboszon ł. ~ 5,00 ct, 52 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,56 ct I-J/Si, 
rozety diamentowe, masa: 28,25 g; wym. zawieszki: 5 x 5,7 cm; dł.: 40 cm 
 
cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 23 000 - 27 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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69. Brosza 
II poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro, metal nieszlachetny, 1 szt. diament ~ 0,12 ct H/VS, 1 szt. szafir ~ 0,15 ct, 
1 szt. rubin ~ 0,12 ct, rozety diamentowe, masa: 6,41 g; wym.: 5,2 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 500 - 8 000 zł 
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70. Kolczyki 
Rosja, pocz. XX w. 
 
złoto pr. „56” (0,585), złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. szafirów cejlońskich ł. ~ 5,00 ct,  
22 szt. diamentów ł. ~ 2,50 ct I-K/Si-P, masa: 6,69 g; wym.: 2 x 1,3 cm; sygn.: „W.S.” 
 
cena wywoławcza: 42 000 zł 
estymacja: 55 000 - 65 000 zł 
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71. Brosza 
Rosja, koniec XIX w. 
 
złoto pr. „56” (0,585), dukatowane, filigran, 1 szt. szafir cejloński, ~ 0,90 ct, 
masa: 5,42 g; wym.: 4,5 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
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72. Kolczyki 
II poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,500, perły hodowane, rozety diamentowe,  
4 szt. półrozet holenderskich, masa: 8,92 g; wym.: 6,5 x 1,8 cm 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 4 000 - 5 500 zł 
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73. Obrączka 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 13 szt. brylantów ł. ~ 0,26 ct I-J/Si-P,  
13 szt. szafirów ł. ~ 0,26 ct, masa: 2,36 g; rozmiar: 15,5 
stan zachowania: 3 szt. szafirów uszkodzone 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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74. Naszyjnik z motywem floralnym 
II poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,500, 10 szt. szafirów ł. ~ 0,70 ct, perły rzeczne, masa: 15,45 g; 
dł.: 40 cm; wym. zawieszki: 6 x 2,8 cm 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 12 000 zł 
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75. Kolczyki 
II poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,500, 2 szt. szafirów ł. ~ 0,20 ct, perły rzeczne,  
masa: 6,77 g; wym.: 2 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 
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76. Krzyżyk 
I poł. XIX w. 
 
złoto pr. „3” (0,585), emalia kobaltowa, rauty diamentowe, masa: 3,65 g; 
wym.: 4,2 x 2,5 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 4 500 - 6 000 zł 
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77. Kolczyki 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, zapięcia: złoto pr. ~ 0,750,  
2 szt. pereł hodowanych, barokowych,  
2 szt. szafirów cejlońskich ł. ~ 0,40 ct,  
rozety diamentowe, masa: 4,07 g; wym.: 2,8 x 1 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 500 - 8 000 zł 
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78. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir cejloński ~ 2,00 ct,  
36 szt. brylantów ł. ~ 0,72 ct H/VS-Si, masa: 6,28 g; rozmiar: 16 
stan zachowania: szafir uszkodzony, wytarty 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 000 - 9 500 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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79. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir w szlifie owalnym ~ 1,00 ct,  
2 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct H/Si, masa: 3,47 g; rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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80. Kolczyki 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro werbletowane, 2 szt. szafirów ł. ~ 3,50 ct, 18 szt. 
diamentów ł. ~ 3,00 ct I-J/Si-P; masa: 5,75 g; wym.: 2 x 1,6 cm 
 
cena wywoławcza: 32 000 zł 
estymacja: 40 000 - 46 000 zł 

2021Des Arte



81. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, nanizane narastająco,  
zapięcie złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. diament ~ 0,15 ct H/VS,  
masa: 20,19 g; dł.: 40,5 cm 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 

2021Des Arte



82. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 74 szt. brylantów ł. ~ 1,00 ct H/VS-Si, masa: 12,31 g;  
wym. zawieszki: 5,5 x 3,5 cm; dł.: 52 cm 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 12 000 zł 

2021Des Arte



83. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, masa: 15,14 g; dł.: 18 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 

2021Des Arte



84. Pierścionek 
l. 70 XX w. 
 
złoto dwubarwne pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 0,35 ct H/Si, masa: 8,36 g; 
sygn.: „536AL”; rozmiar: 20,5 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 7 500 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



85. Zegarek biżuteryjny L.U. Chopard & Cie 
Szwajcaria, l. 70. XX w. 
 
złoto 18K, tarcza giloszowana, złocona, nr ref. modelu: 2013.1, nr koperty: 56606, 
naciąg manualny, szkło szafirowe, mechanizm 17 kamieni, masa: 107,02 g;  
dł.: 18-19 cm; zegarek sprawny, stan dobry, w 100 % oryginalny 
 
cena wywoławcza: 38 000 zł 
estymacja: 45 000 - 55 000 zł 

2021Des Arte



86. Brosza z przedstawieniem kobiety 
Austria, Wiedeń, II poł. XIX w., secesja 
 
złoto pr. „4” (0,585), metal nieszlachetny, 4 szt. rozet diamentowych,  
masa: 4,48 g; wym.: 2,6 x 2,6 cm 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 

2021Des Arte



87. Kolczyki 
Francja, pocz. XX w.

 
złoto pr. 0,750, białe złoto, 2 szt. diamentów ł. ~ 1,12 ct K-L/VS-Si, 
2 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct H/P, masa: 3,88 g; wym.: 1,4 x 0,7 cm

 
cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 13 000 - 16 000 zł

2021Des Arte



88. Naszyjnik z chwostem 
Francja, k. XIX w. 
 
dwubarwne złoto pr. ~ 0,750, metal nieszlachetny, grawerowanie, czarna emalia, 
łańcuszek w splocie tzw. lisi ogon, dekoracyjny element przesuwny w formie kulki: 
4 szt. rubinów ł. ~ 0,25 ct, masa: 25,15 g; wym. chwosta i kulki: 5 x 1 cm; dł.: 146 cm 
stan zachowania: łańcuszek posiada zagięcia w kilku miejscach 
 
cena wywoławcza: 11 000 zł 
estymacja: 14 000 - 16 000 zł 

2021Des Arte



89. Bransoleta w formie węża 
II poł. XIX w., styl wiktoriański 
 
złoto pr. ~ 0,800, grawerowanie, rozety diamentowe, 2 szt. rubinów,  
masa: 38,60 g; dł. max.: 21 cm; sygn.: „B.” 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 27 000 - 30 000 zł 

2021Des Arte



90. Komplet biżuterii wielofunkcyjnej z motywem pszczół: naszyjnik i kolczyki 
II poł. XIX w. 
 
naszyjnik: pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, 4 szt. półrozet holenderskich, 14 szt. rozet diamentowych,  
złoto pr. ~ 0,750, srebro, zapięcie (wtórne) złoto pr. ~ 0,750, masa: 13,59 g; dł. 41 cm; element dekoracyjny (w połączeniu 
z kolczykami) wym.: 8,5 x 3,2 cm; kolczyki: złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. pereł hodowanych akoya, 2 szt. pereł barokowych 
naturalnych, 4 szt. rubinów w szlifach kaboszon, rozety diamentowe, elementy górne (wtórne),  
4 szt. diamentów ł. ~ 0,40 ct, złoto pr. ~ 0,750, masa: 12,17 g; wym.: 7 x 2 cm 
 
cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 32 000 - 38 000 zł 

Biżuteria wielofunkcyjna cieszyła się największą popularnością 
u przełomu XIX/XX wieku i szczególnie ceniono ją we wczesnej 
wiktoriańskiej Anglii. Potrzeba transformacji klejnotów narodziła się na 
dworze. Dawało to możliwość metamorfozy aranżacji do odpowiedniej 
kreacji, a jeden przedmiot noszono na wiele sposobów, w zależności 
od okazji. W tamtym okresie była to prawdziwa, modowa nowinka, 
która tak dobrze przyjęła się ze względu na sposobność autokreacji 
oraz wygodę użytkowania. Biżuteria dzięki wielofunkcyjności nie 
pozwalała na nudę, ponieważ jej właścicielka mogła modyfikować ją 
pod względem własnych preferencji i potrzeb. Uniwersalność tego 

typu klejnotów pozwalała na lokowanie w nich większego kapitału 
bez obawy o utratę wartości. Jeden przedmiot przekształcano w inny 
uzyskując tym samym nową funkcję. Tego rodzaju precjoza jak 
perłowy naszyjnik w typie négligée z motywem pszczół z możliwością 
odpięcia wisiorków i przekształcenia ich w kolczyki spotyka się 
niezwykle rzadko, a duża ich część znajduje się głównie w prywatnych 
kolekcjach i zbiorach muzealnych. Biżuteria wielofunkcyjna jest 
obecnie niezwykle pożądana na rynku antykwarycznym, poszukują jej 
kolekcjonerzy na całym świecie.

2021Des Arte



91. Bransoleta 
I. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto 18 K, platyna, 1 szt. diament ~ 0,25 ct J/P, 2 szt. pereł hodowanych akoya,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,06 ct, masa: 8,38 g; dł.: 16,5 cm 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 10 000 - 12 000 zł 

2021Des Arte



92. Brosza z motywem liści 
l. 40. – 50. XX w. 
 
podwójny sznur pereł hodowanych akoya, zapięcia w formie liści: złoto pr. ~ 0,580,  
grawerowanie, 2 szt. pereł hodowanych, masa; 17,66 g; wym. liści: 4 x 1,5 cm; dł.: 20 cm 
stan zachowania: 1 szt. perła przeszpilona pęknięta 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

2021Des Arte



93. Naszyjnik 
I. 30. –  40. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, nanizane narastająco,  
zapięcie: złoto pr. ~ 0,585, grawerowanie, 1 szt. perła; masa: 9,97 g; dł.: 44,5 cm 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 

2021Des Arte



94. Bransoleta zdobiona motywem ośmioramiennej gwiazdy 
Rosja, pocz. XX w. 
 
złoto pr. „56” (0,585), filigran, grawerowanie, 1 szt. półrozeta holenderska,  
rozety diamentowe, masa: 42,34 g; dł. max. 23 cm 
 
cena wywoławcza: 19 000 zł 
estymacja: 24 000 - 28 000 zł 

2021Des Arte



95. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych, zapięcie złoto pr. ~ 0,585, masa: 25,54 g; dł. 46 cm 
 
cena wywoławcza: 1 000 zł 
estymacja: 2 000 - 3 500 zł 

2021Des Arte



96. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto 15 K, metal nieszlachetny, 7 szt. półpereł, masa: 8,46 g; dł.: 20,5 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 7 500 zł 

2021Des Arte



97. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, platyna, 1 szt. perła hodowana, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,90 ct I-J/VS,  
masa: 3,73 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 11 000 - 13 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



98. Kolczyki 
I poł. XX w. 
 
złoto 18 K, srebro, 2 szt. pereł hodowanych, barokowych,  
10 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,14 ct H/VS-Si,  
6 szt. rozet diamentowych, masa: 5,42 g; wym.: 3 x 0,9 cm 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 - 9 500 zł 

2021Des Arte



99. Brosza 
poł. XIX w., styl wiktoriański 
 
srebro werbletowane złotem pr. ~ 0,750, złoto pr. ~ 0,585, złoto pr. ~ 0,600,  
złoto pr. ~ 0,500 (wg świad. badania), 75 szt. diamentów ł. ~ 3,20 ct I-J/VS-Si,  
masa: 10,97 g; wym.: 4 x 2,8 cm 
 
cena wywoławcza: 17 000 zł 
estymacja: 24 000 - 28 000 zł 

2021Des Arte



100. Kolia diamentowa 
Francja, XIX/XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. diament ~ 1,90 ct M/VS2, 1 szt. diament ~ 1,45 ct J/VS2, 
1 szt. diament ~ 1,00 ct L/VVS2, 295 szt. diamentów w różnych szlifach  
+ 1 szt. diament w formie kropli ~ 20,65 ct G- L/VVS-Si2 ( łącznie ~ 25,00 ct),  
masa: 41,00 g; dł.: 46 cm; wym. zawiesia: 5,0 x 1,8 cm 
 
cena wywoławcza: 175 000 zł 
estymacja: 250 000 - 320 000 zł 

2021Des Arte



XIX wiek w branży złotniczej był jednym z najbardziej kreatywnych i in-
nowacyjnych. Jubilerzy prześcigali się w wytwarzaniu coraz to ciekaw-
szych klejnotów czerpiąc inspiracje z minionych stylów. Było to stulecie 
przemian zarówno społecznych jak i przemysłowych. Francja przechodziła 
wówczas burzliwy okres po rewolucji, a władzę objął Napoleon Bonaparte. 
To właśnie w XIX wieku otwarte zostały pierwsze, wielkie światowe wysta-
wy. Paryska wystawa w 1855 roku była drugą tego rodzaju i wzięło w niej 
udział ponad 25 państw. Paryż stał się stolicą mody i wyznaczał trendy nie 
tylko dla Europy, ale i dla całego świata. Biżuteria pochodząca z tego okre-
su była zarazem koronkowa, delikatna w swojej konstrukcji, ale i niezwykle 
klasyczna. Wyroby były dopracowane pod kątem każdego detalu, dzięki 
czemu z powodzeniem przetrwały do czasów współczesnych. Diamento-
wa kolia prezentowana na aukcji to prawdziwe dzieło francuskiej sztuki 
jubilerskiej. Tego rodzaju klejnoty powstawały na specjalne zamówienie 
klasy wyższej, bo tylko osoby niezwykle zamożne mogły sobie pozwolić na 
biżuterię z taką ilością diamentów. Praca ręczna i precyzyjne wykonanie 
dodatkowo podnosi wartość tego szlachetnego naszyjnika.

2021Des Arte



101. Pierścionek 
pocz. XX w. 
 
złoto niskopróbne, srebro, rauty diamentowe, masa: 2,25g ; rozmiar: 18 
 
cena wywoławcza: 1 800 zł 
estymacja: 3 000 - 4 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



102. Broszo-wisior z łańcuszkiem 
Austria, Wiedeń, pocz. XX w. 
 
złoto pr. „4” (0,585), rodowane, srebro, 1 szt. diament ~ 0,25 ct J/Si, 27 szt. diamentów  
w różnych szlifach ł. ~ 0,60 ct I-J/VS-P, łańcuszek (wtórny) złoto pr. ~ 0,585, masa: 11,06 g; 
wym. broszo-wisiora: 4,2 x 4 cm; dł. łańc.: 53 cm 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 500 - 11 000 zł 

2021Des Arte



103. Brosza 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, platyna, grawerowanie, 1 szt. diament ~ 0,67 ct J/Si,  
półrozety holenderskie, masa: 8,35 g; wym.: 8,4 x 0,9 cm 
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 - 18 000 zł 

2021Des Arte



104. Kolczyki 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, rauty diamentowe, masa: 5,13 g; wym.: 3,9 x 0,9 cm 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł 
estymacja: 3 000 - 4 500 zł 

2021Des Arte



105. Kolczyki 
pocz. XX w. 
 
białe i żółte złoto pr. ~ 0,580, 2 szt. diamentów ł. ~ 1,78 ct I-J/VS1,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,22 ct I-J/Si-P, masa: 3,38 g; wym.: 1,6 x 0,9 cm 
 
cena wywoławcza: 17 000 zł 
estymacja: 23 000 - 26 000 zł 

2021Des Arte



106. Pierścionek 
II poł. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, cyzelowanie, 1 szt. rozeta diamentowa,  
12 szt. rozet diamentowych, masa: 3,41 g; rozmiar: 15,5 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000 zł 

2021Des Arte



107. Kolczyki 
Austria, poł. XIX w. 
 
złoto pr. „4” (0,585), srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 1,08 ct H/VS1,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct I-J/Si-P, masa: 3,33 g; sygn.: „S.K.”; wym.: 1,6 x 0,6 cm 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 18 000 - 20 000 zł 

2021Des Arte



108. Naszyjnik z motywem kokardy 
I poł. XX w. 
 
platyna, 20 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,36 ct I-J/VS-Si, 
 łańcuszek wtórny: złoto pr. ~ 0,750, masa: 6,05 g; wym.  
zawieszki: 2,4 x 1,3 cm; dł.: 36 cm 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

2021Des Arte



109. Kolczyki 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
platyna, 4 szt. pereł hodowanych akoya,  
16 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,60 ct H-I/VS-Si,  
masa: 10,18 g; wym.: 3,7 x 1,3 cm 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 12 000 - 14 000 zł 

2021Des Arte



110. Pierścionek w formie stokrotki 
Francja, pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. diament ~ 0,60 ct J/VS2, 8 szt. diamentów ł. ~ 1,55 ct I-J/Si-P,  
2 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,06 ct J/P1 (diamenty ł. ~ 2,21 ct), masa: 4,83 g;  
rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 18 000 - 24 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



111. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. pereł hodowanych,  
12 szt. brylantów ł. ~ 0,33 ct, masa: 3,51 g; wym.: 3,5 x 1 cm 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 
 

2021Des Arte



112. Bransoleta 
Polska, Warszawa, l. 20. – 30. XX w., art déco  
 
złoto pr. „3” (0,583), platyna, 7 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct I-J/VS,  
rozety diamentowe, masa: 9,49 g; dł.: 17 cm 
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 - 18 000 zł 

2021Des Arte



113. Pierścionek 
poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. diament ~ 0,30 ct J/P, 10 szt. diamentów w różnych szlifach  
ł. ~ 0,70 ct I-J/VS-Si, masa: 2,90 g; stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony; rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 000 - 7 500 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



114. Brosza geometryczna 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
platyna, 1 szt. diament centralny ~ 0,50 ct J/VS2, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,40 ct I-J/VS,  
50 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 1,00 ct I-J/VS-Si (diamenty ł. ~ 1,90 ct),  
szpila i zapięcie złoto, masa: 9,81 g; wym.: 4,5 x 1,7 cm 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 19 000 - 23 000 zł 

2021Des Arte



115. Pierścionek 
Szwecja, l. 20. –  30. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, białe złoto, 1 szt. diament ~ 0,53 ct J/Si2,  
6 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,12 ct H/VS-P, masa: 2,94 g;  
rozmiar: 10,5; sygn.: „W.P.” 
 
cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 11 500 - 13 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



116. Naszyjnik w typie négligée 
II poł. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya śr. 7-8 mm,  
nanizanych narastająco, 2 szt. pereł w formie kropli,  
zapięcie: złoto pr. ~ 0,750, srebro, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,45 ct H-I/
Si-P1, masa: 69,07 g; dł.: 106,5 cm 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

2021Des Arte



117. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. pereł hodowanych akoya,  
44 szt. brylantów ł. ~ 0,42 ct, masa: 9,11 g; sygn.: „NIME”;  
wym.: 1,7 x 1,8 cm 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 - 10 000 zł 

2021Des Arte



118. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
platyna, 1 szt. diament ~ 0,55 ct G/Si1, masa; 2,25 g; rozmiar: 13,5 
 
cena wywoławcza: 11 000 zł 
estymacja: 13 000 - 15 000 zł 
 

2021Des Arte



119. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. pereł hodowanych w formie kropli,  
4 szt. brylantów ł. ~ 0,24 ct H/VS, 18 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,34 ct H/VS,  
masa: 9,24 g; wym.: 3,8 x 1,4 cm 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 11 000 zł 

2021Des Arte



120. Brosza 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. 0,750, 1 szt. diament ~ 0,45 ct, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,58 ct,  
56 szt. diamentów ł. ~ 2,52 ct G-H/VVS-VS (diamenty ł. ~ 3,55 ct)  
masa: 9,76 g; wym.: 5 x 1,4 cm 
 
cena wywoławcza: 42 000 zł 
estymacja: 55 000 - 65 000 zł 

2021Des Arte



121. Kolczyki 
okres miedzywojenny 
 
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 2 szt. diamentów w szlifach 16/16 ł. ~ 0,50 ct J/P,  
8 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,10 ct,  
2 szt. rozety diamentowe, masa: 3,67 g; wym.: 3 x 1 cm 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 - 9 500 zł 

2021Des Arte



122. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, 3 szt. diamentów ł. ~ 0,24 ct I-J/Si,  
2 szt. rozet diamentowych, masa: 2,39 g; rozmiar: 16,5 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



123. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 20 szt. brylantów ł. ~ 2,00 ct H-I/Si-P, masa: 6,54 g; wym.: 3 x 1,5 cm 
 
cena wywoławcza: 15 000 zł 
estymacja: 18 000 - 25 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

124. Pierścionek 
Austria, okres międzywojenny 
 
złoto pr. „4” (0,585), 1 szt. diament ~ 1,53 ct F-G/Si, masa: 3,23 g;  
rozmiar: 15; dołączono certyfikat HRD 
 
cena wywoławcza: 26 000 zł 
estymacja: 32 000 - 38 000 zł 

2021Des Arte



125. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
różowe złoto pr. ~ 0,750, 144 szt. brylantów ł. ~ 5,00 ct F-G/VS,  
masa: 25,22 g; wym.: 3,7 x 0,7 cm; sygn.: „3231, A.L.” 
 
cena wywoławcza: 50 000 zł 
estymacja: 65 000 - 75 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

126. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,16 ct F/VVS2 (bdb/bdb), 9 szt. diamentów w szlifach 8/8 
ł. ~ 0,20 ct H/VS, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,14 ct H/VS, masa: 4,19 g; rozmiar: 17 
 
cena wywoławcza: 42 000 zł 
estymacja: 55 000 - 65 000 zł 

2021Des Arte



127. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 210 szt. brylantów ł. ~ 1,80 ct I-K/Si, masa: 14,82 g; dł.: 18 cm 
 
cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 24 000 - 28 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

128. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 0,23 ct I/P1,  
20 szt. brylantów ł. ~ 0,50 ct H-K/VS-P, masa: 3,36 g; 
rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 500 - 8 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

129. Pierścionek – półobrączka 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane,  
17 szt. diamentów w szlifach bagiet ł. ~ 0,25 ct H/VS,  
masa: 3,79 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

130. Pierścionek 
XXI w. 
 
złoto 18 K, 1 szt. brylant ~ 5,00 ct E/Si2, masa: 5,92 g; rozmiar: 15,5; dołączono certyfikat IGI 
 
cena wywoławcza: 450 000 zł 
estymacja: 580 000 - 650 000 zł 

2021Des Arte



131. Zegarek biżuteryjny Ulysse Nardin 
Szwajcaria, l. 70. XX w. 
 
białe złoto pr. 0,750, brylanty, tarcza giloszowana, nr ref. mech. N 87A, nr mech. 016366, 
naciąg manualny, szkło szafirowe, mechanizm 17 kamieni, masa: 52,62 g; dł.: ~ 19,5 cm; 
zegarek sprawny, stan dobry, szkło delikatnie porysowane 
 
cena wywoławcza: 26 000 zł 
estymacja: 32 000 - 38 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

132. Pierścionek z motywem węzła 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 56 szt. diamentów w szlifach trapezowych ł. ~ 0,56 ct H/Si-P,  
masa: 5,65 g; rozmiar: 14,5 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 500 - 10 000 zł 

2021Des Arte



133. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 7 szt. brylantów ł. ~ 0,30 ct H/VS-Si,  
masa: 26,51 g; dł.: 18,5 cm; szerokość: 0,8 – 1,3 cm 
 
cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 8 500 - 10 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

134. Pierścionek 
XXI w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 11 szt. brylantów ł. ~ 0,85 ct H/Si-P, masa: 3,53 g, rozmiar: 12 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 
 

2021Des Arte



135. Kolczyki 
XXI w. 
 
złoto pr. ~ 0,583, rodowane, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct I/P, masa: 0,40 g; wym.: 0,4 x 0,4 cm 
 
cena wywoławcza: 1 300 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000 zł 
 

2021Des Arte



136. Wisior 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, grawerowanie, 1 szt. akwamaryn ~ 14,00 ct,  
9 szt. diamentów ł. ~ 1,37 ct H-I/Si-P, masa: 10,93 g, wym.: 5,3 x 1,7 cm 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 27 000 - 32 000 zł 
 

AKWAMARYN

Akwamaryn to łacińska nazwa „wody morskiej”, od wieków symbolizuje 
szczęście i wieczną młodość̨. Barwę̨ tym szlachetnym kamieniom nada-
je żelazo. Pierwsze udokumentowane zastosowanie akwamarynów miało 
miejsce w 480-300 r. p.n.e. W branży jubilerskiej stały się̨ niezwykle 
popularne na początku XX wieku, odkryto wówczas największy 110,5 kilo-
gramowy kryształ tego kamienia w Marambaya w Brazylii. Ten ogromny 
okaz został pocięty, a po przeszlifowaniu uzyskano 100 000 karatowych 
mniejszych kamieni. To właśnie w Brazylii wydobywa się̨ najwięcej akwa-
marynów, m.in. w kopalni Maxis w Minas Gerais, czy Santa Maria w Ce-
ara. Znane są̨ również̨ złoża w Australii, Birmie, 

Chinach, Madagaskarze, Mozambiku, Kenii czy Indiach. Są̨ poszukiwane 
przez kolekcjonerów i drogie ze względu na trudność̨ i cennę ich wy-
dobycia. Akwamaryn nazywany jest także „kamieniem odwagi”, byli nim 
często obdarowywani żeglarze, którzy traktowali go jako talizman chro-
niący przed niebezpieczeństwem na morzu. Wierzono, że akwamaryny 
pomagają̨ w zwalczaniu lęków i fobii, miały ułatwiać̨ swoim właścicielom 
komunikację z innym ludźmi i były uznawane za kamienie szlachetne od-
powiednie dla mówców, patronowały osobom urodzonym w marcu. 

2021Des Arte



137. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
białe i żółte złoto pr. ~ 0,750, 13 szt. akwamarynów ł. ~ 4,50 ct,  
26 szt. brylantów ł. ~ 0,65 ct I-J/VS-Si, masa: 13,50 g; dł.: 19 cm 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 8 000 - 11 000 zł 

2021Des Arte



138. Wisior z motywem serca 
l. 50. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. akwamaryn w formie serca,  
1 szt. brylant ~ 0,02 ct, 89 szt. diamentów w szlifie 8/8 ł. ~ 0,59 ct,  
masa: 10,53 g; wym.: 3,9 x 2,8 cm 
 
cena wywoławcza: 11 000 zł 
estymacja: 14 000 -  16 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

139. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. akwamaryn ~ 5,00 ct,  
6 szt. brylantów ł. ~ 0,30 ct H/VS, masa: 6,75 g; rozmiar: 14,5 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 12 000 - 15 000 zł

2021Des Arte



140. Zegarek biżuteryjny Rolex, model Precision 
Szwajcaria, l. 70. XX w. 
 
białe złoto pr. 0,750, nr ref. mech. ROLEX 1400, nr mod. 3215, mechanizm 18 kamieni, szkło szafirowe,  
naciąg manualny, masa: 52,68 g; dł.: 18,5 – 19,5 cm;  zegarek sprawny, stan ogólny dobry, w 100 % oryginalny 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 28 000 - 34 000 zł

2021Des Arte



141. Zegarek kieszonkowy z dewizką 
William Kipling, Anglia, Londyn, około 1730 r. 
 
srebro, mosiądz złocony, metal nieszlachetny, nr mechanizmu i koperty 3483,  
masa: 121,62 g; stan zachowania: delikatne wgniecenie koperty, stan ogólny bardzo dobry 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 26 000 - 30 000 zł 

2021Des Arte



142. Szpila do krawata z motywem koni 
l. 20. –  30. XX w. 
 
srebro pr. ~ 0,800, złocona, emalia wielobarwna, masa: 3,92 g; wym.: 6,5 x 2,4 cm 
 
cena wywoławcza: 1 200 zł 
estymacja: 1 800 - 2 500 zł 

2021Des Arte



143. Zegarek naręczny ROLEX 
Szwajcaria, l. 20. XX w. 
 
stal, nr. koperty: 93533, masa: 24,92 g, stan zachowania: stan dobry, tarcza po renowacji, koronka wtórna 
 
cena wywoławcza: 5000 zł 
estymacja: 6 500 - 8 000 zł 

2021Des Arte



144. Zegarek naręczny BREITLING, model SUPEROCEAN 
Szwajcaria, 2015 r. 
 
stal nierdzewna, nr ref. mech. 2824.2, nr ref. mod. A17321, nr zegarka: 2924481, nr koperty: 2924481, mechanizm 
automatyczny, szkło szafirowe, wskazówki i indeksy z luminoforem, datownik, masa: 165,19 g; dł.: 22 cm; dołączono 
oryginalne etui, dokumenty, zegarek sprawny, w 100 % oryginalny; dołączono certyfikat chronometru 
 
cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 15 000 - 18 000 zł 
 

2021Des Arte



145. Bransoleta tzw. tenisówka 
II poł. XX w. 
 
złoto 14 K, 53 szt. brylantów ł. ~ 2,65 ct J-K/Si-P, masa: 14,40 g; dł.: 18,7 cm 
 
cena wywoławcza: 17 000 zł 
estymacja: 23 000 - 28 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

146. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
platyna pr. 0,950, 1 szt. brylant ~ 0,97 ct L/VS2, 1 szt. rubin ~ 1,20 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct I/VS, masa: 5,40 g; rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 30 000 zł 
estymacja: 38 000 - 45 000 zł 
 

2021Des Arte



147. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 56 szt. brylantów ł. ~ 0,37 ct H-I/VS-Si, 48 szt. diamentów w formie trapezów ł. ~ 0,40 ct H-I/VS-Si, 14 
szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct H-I/VS-Si (diamenty ł. ~ 0,97 ct), masa: 9,70 g; wym.: 1,5 x 1,5 cm; sygn.: „0065” 
 
cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 12 000 - 15 000 zł 
 

2021Des Arte



148. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 6 szt. rubinów ł. ~ 1,87 ct, 10 szt. brylantów ł. ~ 0,90 ct H/VS,  
masa: 13,87 g; dł.: 18,5 cm; sygn.: „C.B.” 
 
cena wywoławcza: 11 000 zł 
estymacja: 14 000 - 17 000 zł

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

149. Pierścionek 
poł. XX w., w typie art déco 
 
platyna, 1 szt. rubin ~ 1,00 ct, 26 szt. brylantów ł. ~ 0,35 ct H/VS-Si,  
24 szt. rubinów w różnych szlifach ł. ~ 0,30 ct, masa: 6,43 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 16 000 zł 
estymacja: 19 000 - 24 000 zł

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

150. Pierścionek 
Polska, Kraków, II poł. XX w. 
 
złoto pr. „3” (~ 0,583), 1 szt. diament ~ 4,85 ct L/Si1, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,06 ct H/VS,  
2 szt. diamentów w szlifach bagiet ł. ~ 0,16 ct H/VS, masa: 4,36 g; rozmiar: 17,5 
 
cena wywoławcza: 130 000 zł 
estymacja: 170 000 - 210 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

151. Obrączka 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 64 szt. diamentów w szlifach princessa ł. ~ 4,00 ct,  
32 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 2,30 ct, masa: 8,78 g; rozmiar: 14 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 28 000 - 32 000 zł 

2021Des Arte



152. Bransoleta 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 210 szt. diamentów w szlifach princessa ł. ~ 23,50 ct G/VS,  
140 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 26,00 ct, masa: 51,92 g; szerokość: 1,3 cm; dł.: 18 cm 
 
cena wywoławcza: 75 000 zł 
estymacja: 95 000 - 110 00 zł 

2021Des Arte



153. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 34 szt. diamentów w szlifach princessa ł. ~ 2,20 ct G/VS,  
22 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 1,70 ct, masa: 14,01 g; wym.: 3,7 x 1,8 cm 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 28 000 - 34 000 zł

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

154. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
platyna pr. 0,950, 1 szt. rubin ~ 1,75 ct, 16 szt. rubinów ł. ~ 0,50 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct I-J/VS-Si, masa: 8,40 g; rozmiar: 15,5 
 
cena wywoławcza: 19 000 zł 
estymacja: 24 000 - 30 000 zł 
 

2021Des Arte



155. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
podwójny sznur pereł hodowanych akoya, zapięcie: złoto pr. ~ 0,750, rodowane,  
4 szt. rubinów ł. ~ 0,12 ct, masa: 71,34 g; dł.: 54,5 cm; wym. zapięcia: 1,7 x 1,2 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

2021Des Arte



* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

156. Pierścionek 
koniec XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. rubin ~ 0,50 ct, 38 szt. brylantów ł. ~ 0,55 ct H-I/VS-Si,  
masa: 3,24 g; inicjały: „R.T.”; rozmiar: 18 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

2021Des Arte



157. Wisior z łańcuszkiem 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 14 szt. rubinów w szlifach trapezowych ł. ~ 0,25 ct,  
5 szt. rautów diamentowych, masa: 6,46 g; wym. zawieszki: 2,5 x 1 cm; dł.: 45 cm 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 500 - 7 500 zł 

2021Des Arte



158. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, srebro, 42 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 0,50 ct,  
rozety diamentowe, masa: 5,10 g; wym.: 2,2 x 1,9 cm 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 - 9 500 zł 

2021Des Arte



159. Pierścionek 
XXI w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 3,06 ct F/Si1, masa: 4,09 g; dołączono certyfikat GIA 
 
cena wywoławcza: 210 000 zł 
estymacja: 270 000 - 320 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



160. Bransoletka 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 6 szt. rubinów ł. ~ 1,00 ct, 7 
 szt. diamentów ł. ~ 1,00 ct I-J/VS-Si, masa: 9,69 g; dł.: 17 cm 
 
cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 22 000 - 25 000 zł 

RUBIN

Rubin jest jednym z najrzadszych kamieni szlachetnych. Swoją wspaniałą 
barwę̨ zawdzięcza domieszce tlenku chromu. To właśnie ten związek, który 
jest barwnikiem występującymi w małych ilościach w skorupie ziemskiej, po-
woduje, że rubin jest jednym z najrzadziej występujących kamieni szlachet-
nych na kuli ziemskiej. Rubiny dużych rozmiarów i jednocześnie wysokiej 
jakości są niezwykle rzadkie. Przejrzystość̨ rubinów oraz kolor jest ich naj-
istotniejszą cechą. Występują̨ w wielu odcieniach różu, ceglanej czerwieni 

po ciemno-brunatne z dużą domieszką żelaza. Jednakże najlepszymi i za-
razem najcenniejszymi są̨ te o głębokiej intensywnej czerwieni z niebie-
skawym zabarwieniem, tak zwany kolor „gołębiej krwi”. Rubiny symboli-
zują̨ bogactwo, miłość̨, pasję i namiętność̨. Przez stulecia kamień̨ ten był 
uznawany za króla wszystkich klejnotów. Wierzono, że swoją elegancką 
głęboką barwą obdarza swego właściciela siłą, odwagą i szczęściem. Nic 
więc dziwnego, że były cenione przez cesarzy, królów i arystokrację. 

2021Des Arte



161. Brosza z motywem floralnym 
II poł. XIX w. 
 
srebro werbletowane, zapięcie złoto pr. ~ 0,500, 3 szt. rubinów ł. ~ 0,40 ct,  
rozety diamentowe, masa: 16,29 g; wym.: 6 x 3,6 cm 
 
cena wywoławcza: 14 000 zł 
estymacja: 17 000 - 20 000 zł 

2021Des Arte



162. Kolczyki 
I poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro, 4 szt. rubinów, rozety diamentowe,  
masa: 4,33 g; wym.: 3,7 x 0,8 cm 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 4 500 - 6 000 zł 
 

2021Des Arte



163. Pierścionek w formie markizy 
Francja, XIX/XX w., secesja 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro pr. 0,925, 10 szt. rubinów ł. ~ 0,21 ct,  
rozety diamentowe, masa: 4,38 g; rozmiar: 18 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 6 500 zł 
 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



164. Klipsy 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro, 48 szt. rubinów w różnych szlifach ł. ~ 2,40 ct,  
rozety diamentowe, zapięcia: złoto pr. ~ 0,750, masa: 20,87 g; wym.: 3 x 3 cm 
 
cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 10 000 zł 
 

2021Des Arte



165. Kolia 
XIX/XX w. 
 
srebro werbletowane, złocone, 9 szt. rubinów w formie kropli, 7 szt. rozet diamentowych,  
395 szt. diamentów w szlifach 8/8 koniakowych ł. ~ 2,50 ct, łańcuszek wtórny złoto pr. 0,585, 
masa: 42,30 g; wym. elementu centr.: 4,5 x 1,7 cm; dł.: 47 cm 
 
cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 26 000 - 32 000 zł 
 
 

2021Des Arte



166. Wisiorek z motywem floralnym 
Austria, II poł. XIX w., secesja 
 
złoto pr. „4” (0,585), srebro, 4 szt. rubinów ł. ~ 0,40 ct, rozety diamentowe, 
 masa: 2,83 g; wym.: 3,8 x 2,3 cm 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 000 - 5 000 zł 

2021Des Arte



167. Bransoleta 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. „3” (~0,585), srebro, 1 szt. diament ~ 0,12 ct,  
rozety diamentowe, 10 szt. rubinów w formie trapezów ł. ~ 0,08 ct,  
masa: 11,80 g; dł.: 19 cm 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 11 000 - 13 000 zł 
 

2021Des Arte



168. Brosza z orłem w koronie 
pocz. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, złocone, emalia czerwona na giloszu, emalia biała,  
masa: 4,79 g; wym.: 2,6 x 2,6 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 5 500 - 7 000 zł 

2021Des Arte



169. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, 2 szt. rubinów w formie owalnej ł. ~ 2,00 ct,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,14 ct I-J/Si-P, masa: 3,37 g; wym.: 2 x 0,6 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 000 - 7 500 zł 

2021Des Arte



170. Pierścionek 
Austria, Wiedeń, I. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. „4” (0,585), srebro, 1 szt. diament ~ 0,34 ct H/Si, 10 szt. rubinów w szlifach trapezowych ł.~ 0,50 ct, 
18 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,36 ct H-I/Si-P, masa: 4,56 g; rozmiar: 18 
stan zachowania: 3 diamenty lekko uszkodzone  
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 - 19 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



171. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. rubin ~ 0,25 ct, 4 szt. rubinów ł. ~ 0,12 ct,  
8 szt. brylantów ł. ~ 0,05 ct, masa: 3,29 g; rozmiar: 11,5 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 6 500 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



172. Bransoleta 
Austria, Wiedeń, II poł. XX w. 
 
złoto pr. „4” (0,585), 3 szt. rubinów w szlifach kaboszon ł. ~ 1,50 ct,  
6 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,50 ct H/VS-Si, masa: 20,34 g; dł.: 18,5 cm 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 7 000 - 9 000 zł 

2021Des Arte



173. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, 3 szt. rubinów ł. ~ 0,30 ct, 2 szt. diamentów, masa: 1,42 g; rozmiar: 15,5 
 
cena wywoławcza: 900 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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174. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
platyna pr. 0,950, 1 szt. rubin w szlifie kaboszon ~ 3,00 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 1,35 ct H-I/VVS-VS, masa: 8,42 g; rozmiar: 17 
 
cena wywoławcza: 35 000 zł 
estymacja: 44 000 - 50 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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175. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
platyna pr. 0,950, 2 szt. rubinów w formie kropli ł. ~ 5,20 ct,  
30 szt. brylantów ł. ~ 1,85 ct H/VVS-VS, masa: 10,18 g; wym.: 3,6 x 1,8 cm 
 
cena wywoławcza: 50 000 zł 
estymacja: 68 000 - 75 000 zł 
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176. Pierścionek 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 5 szt. rubinów ł. ~ 0,40 ct, 4 szt. brylantów ł. ~ 0,28 ct H/VS,  
masa: 2,92 g; rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 000 - 6 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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177. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. szafirów w formie trójkątów ł. ~ 0,20 ct, 2 szt. rubinów  
w formie trójkątów ł. ~ 0,10 ct, 21 szt. brylantów ł. ~ 0,42 ct H/VS-Si, masa: 7,98 g; 
rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 7 000 - 9 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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178. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. szafirów ł. ~ 1,00 ct, 2 szt. rubinów ł. ~ 0,12 ct, rubiny, szafiry, 
szmaragdy, masa: 8,52 g; wym.: 4,2 x 1,2 cm 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 500 - 8 000 zł 
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179. Wisior z łańcuszkiem 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. szafirów, 2 szt. rubinów, szmaragdy, masa: 4,22 g;  
wym. zawieszki: 2,7 x 1,2 cm; dł. łańc.: 42 cm 
 
cena wywoławcza: 1 900 zł 
estymacja: 3 000 - 5 000 zł 
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SZMARAGDY 

Największe ikony światowego kina były i są̨ znane nie tylko z niepowtarzalnego sty-
lu, ale przede wszystkim z posiadania wyjątkowej biżuterii. Uzupełniana z roku na rok 
szkatułka z przepięknymi precjozami z biegiem czasu urastała do rangi słynnej kolekcji, 
o której opowiada się̨ na salonach. Te najbardziej znane gwiazdy, jak Grace Kelly, Eliza-
beth Taylor czy Audrey Hepburn, mogły poszczycić̨ się̨ niejednym klejnotem, a wartość̨ 
ich biżuteryjnej garderoby przekraczała bogactwa niejednego milionera. W 2011 roku 
na aukcji Christie’s w Nowym Jorku pod młotek poszła m.in. kolekcja Elizabeth Taylor, 
za której sprzedaż̨ osiągnięto rekordową sumę̨ – 116 mln $. Wśród obiektów aukcyj-
nych znalazł się miedzy innymi komplet szmaragdowej biżuterii Bulgari, który otrzymała 
w prezencie od Richarda Burtona w 1962 roku. Aktorka szczególnie upodobała sobie 
połączenie zieleni szmaragdów i bieli diamentów. Była miłośniczką klejnotów i doce-
niała perfekcyjną pracę jubilerów. Prezentowany na aukcji pierścionek z szmaragdem 
kolumbijskim o przepięknej zielonej barwie i masie ponad 2 ct, otoczony brylantami 
charakteryzuje styl podobny do obiektów z jej kolekcji. Elizabeth Taylor, choć̨ była ob-
sypywana biżuteryjnymi prezentami, nigdy nie traktowała ich przedmiotowo czy jako 
trofeum. W swojej książce „My Love Affair with Jewelry” oznajmiła, że kocha wszystkie 
klejnoty, jakie posiada, są̨ jej przyjaciółmi i będzie im wierna do końca życia. 
Szmaragd jest barwną odmianą berylu, który znany i stosowany był w sztuce jubilerskiej 
od starożytności. Jest najdroższą i najbardziej cenioną odmianą tego minerału. Jego 
nazwa (gr. smaragdos) oznacza „zielony kamień̨”. Stąd też w czasach starożytnych tym 
mianem określano wszystkie kamienie o tej barwie. Szmaragd charakteryzuje się̨ bardzo 
intensywnym kolorem o dużej głębi. Prawie niezauważalne stopniowanie palety zieleni 
waha się̨ od bladej zieleni liści przez zieleń̨ ostrą, do posępnej zieleni jodłowej. Zgodnie 
z tradycją i biegiem czasu ten najszlachetniejszy kamień̨ wyrażać̨ miał zmienne nastroje. 
Od starożytności przypisywano mu działania lecznicze. Stanowił też wielką rzadkość̨ 
od czasów średniowiecza, co wpłynęło na fakt, że był bardzo pożądany przez władców 
na przestrzeni wieków i wykorzystywany jako oznaka ich majestatu oraz bogactwa. Do 
dzisiaj budzi wielkie zainteresowanie i zachwyt. Zazwyczaj zestawiany jest ze złotem 
i diamentami. 
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180. Pierścionek 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd kolumbijski ~ 2,23 ct,  
12 szt. brylantów ł. ~ 1,50 ct H/VS-Si, masa: 5,90 g; rozmiar: 8 
 
cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 40 000 - 50 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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181. Szpila z motywem serca 
l. 50. –  60. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd w szlifie kaboszon ~ 0,30 ct,  
5 szt. diamentów w szlifach carré, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,08 ct H/VS,  
masa: 4,78 g; wym.: 5 x 1,5 cm; sygn.: „B.C.” 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 000 - 5 000 zł 
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182. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd w szlifie kaboszon ~ 1,30 ct,  
20 szt. brylantów ł. ~ 0,25 H-I/VS-Si, masa: 3,28 g; rozmiar: 13 
 
cena wywoławcza: 4 800 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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183. Kolczyki 
Polska, Warszawa, II poł. XX w. 
 
złoto pr. „3” (0,585), 2 szt. szmaragdów ł. ~ 1,30 ct, masa: 2,32 g; wym.: 1,5 x 0,5 cm 
 
cena wywoławcza: 1 900 zł 
estymacja: 3 000 - 4 000 zł
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184. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, 3 szt. szmaragdów ł. ~ 0,30 ct, 2 szt. diamentów, masa: 1,45 g; 
rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 900 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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185. Broszo-wisior z portretem kobiety 
pocz. XIX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, srebro, cyzelowanie,  
8 szt. chalcedonów barwionych na zielono w szlifach kaboszon, masa: 13,56 g;  
wym.: 6 x 4 cm stan zachowania: zawieszka wtórna pr. 0,750 
 
cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 8 500 - 10 000 zł 
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modzielnym dziełem sztuki. Wraz z ruchem humanistycznym i potrzebą 
podróżowania oraz pogłębiania wiedzy, a także ruchem militarnym, min-
iatury portretowe darowane ukochanym pozwalały zachować obraz twarzy 
wybranka na czas jego nieobecności, były swoistym symbolem oddania 
i miłości, a ich niewielkie rozmiary pozwalały na trzymanie ich zawsze 
blisko siebie. W XVIII i XIX stuleciu związane były także z biżuterią 
sentymentalną i żałobną. Pierwsze miniatury portretowe powstały na 
welinie – cieniutkiej, zagruntowanej, półprzezroczystej skórze cielęcej, 
w XVII wieku wprowadzono monochromatyczne portrety tzw. plumbago 
tworząc miniatury grafitem na pergaminie lub welinie, a w XVIII zaczę-
to wykorzystywać kość słoniową. Postać malowano zwykle akwarelą, 
gwaszem, później również emalią. Noszono je w naszyjnikach, broszkach, 
pierścionkach, zdobiły zegarki, puzderka, a nawet tabakierki. Małe por-
trety oprawiano w zdobne ramki, wysadzane kamieniami szlachetnymi, 
dekorowane motywami odpowiadającymi epoce. Były odpowiedzią na 
oczekiwanie i tęsknotę za ukochaną osobą.

MINIATURY

Termin „miniatura” w języku włoskim określał „mały obraz” w łacinie 
oznaczał „pomalowane na czerwono”. Miniatury portretowe były 
niezwykle popularne między XVI-XIX wiekiem, zwłaszcza przed wyn-
alezieniem fotografii. Pojawiły się już w XV wieku w iluminowanych 
manuskryptach. Dopiero w XVI wieku zmieniły przeznaczenie i zaczę-
to używać ich do zdobienia biżuterii. Były szczególnie popularne wśród 
arystokracji, która nosiła miniatury na znak lojalności wobec swojego 
władcy. Pierwszym wówczas miniaturzystą na dworze Walezjuszy był 
Jean Clouet, a na dworze Tudorów Lucas Horenbout, którego uważa 
się za ojca miniaturowych portretów w Anglii. Możni wykorzystywali 
miniatury także w wymianach dyplomatycznych z innymi władcami. 
Znanymi miniaturzystami byli: Nicholas Hilliard ulubieniec Elżbiety 
I, Samuel Cooper określany mianem „Van Dycka miniaturowego ma-
larstwa portretowego”, czy Richard Cosway malarz księcia Walii. Pro-
pagandowa moc miniatur była jeszcze długo doceniana w kolejnych 
stuleciach. W ten właśnie sposób miniatury portretowe stały się sa-
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186. Pierścionek 
Francja, II poł. XX w. 
 
złoto pr. 0,750, 1 szt. szmaragd centralny ~ 0,70 ct, 6 szt. szmaragdów w szlifach 
carré ł. ~ 0,20 ct, 10 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct I-J/Si-P, masa: 4,75 g; rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 7 000 - 10 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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187. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. „3” (0,585), srebro, 1 szt. szmaragd ~ 1,60 ct,  
2 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct H-I/VS-Si, masa: 3,66 g; sygn.: „D.H.”; rozmiar: 19 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 11 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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188. Naszyjnik 
II poł. XX w. 
 
pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, złoto pr. ~ 0,585, 5 szt. szmaragdów ł. ~ 0,50 ct,  
34 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,25 ct H/VS-Si, masa: 41,25 g; dł.: 41 cm; wym. zapięcia: 2,5 x 1,5 cm 
stan zachowania: 1 szt. szmaragd delikatnie uszkodzony 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 500 - 9 000 zł 
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189. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 1 szt. szmaragd ~ 0,37 ct,  
2 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct H-I/Si, masa: 3,23 g; rozmiar: 14; sygn.: „B.C.” 
 
cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 10 000 - 12 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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190. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,585, rodowany, 1 szt. szmaragd ~ 5,40 ct,  
18 szt. brylantów ł. ~ 3,23 ct H-I/VVS1-Si, masa: 9,43 g; rozmiar: 15,5 
 
cena wywoławcza: 65 000 zł 
estymacja: 80 000 - 100 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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191. Pierścionek 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. „3” (0,585), białe złoto, 1 szt. szmaragd w formie kropli ~ 0,50 ct,  
5 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,22 ct H-I/VS-Si,  
2 szt. rozet diamentowych, masa: 1,91 g; rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 7 000 - 8 500 zł 
 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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192. Spinki do mankietów z motywem roślinnym 
II poł. XX w. 
 
srebro, pr. ~ 0,800, emalia zielona na giloszu, masa: 16,86 g; wym.: 2,2 x 1,2 cm 
 
cena wywoławcza: 1 000 zł 
estymacja: 1 800 - 2 600 zł
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193. Pierścionek 
l. 20. – 30. XX w., art déco 
 
złoto pr. ~ 0,580, srebro, 1 szt. szmaragd w szlifie fantazyjnym ~ 1,20 ct,  
12 szt. diamentów ł. ~ 1,00 ct H-J/VS-Si, masa: 3,59 g; rozmiar: 13 
stan zachowania: szmaragd delikatnie uszkodzony, spękany 
 
cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 - 17 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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194. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 45 szt. szmaragdów ł. ~ 1,50 ct,  
50 szt. brylantów ł. ~ 0,33 ct, masa: 7,46 g; rozmiar: 15 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 - 12 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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195. Kolia 
II poł. XX w. 
 
białe złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 7 szt. szmaragdów w szlifach owalnych  
ł. ~ 3,10 ct, 28 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,84 ct H-J/Si-P1,  
98 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 1,04 ct I-J/Si-P1, masa: 28,80 g; dł.: 46,5 cm 
 
cena wywoławcza: 19 000 zł 
estymacja: 24 000 - 26 000 zł
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196. Pierścionek 
Francja, l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd ~ 0,80 ct, 16 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,20 ct H-I/VS-Si, masa: 3,41 g; rozmiar: 13 
stan zachowania: szmaragd delikatnie wykruszony, oprawa przy diamentach wytarta 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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197. Kolczyki 
II poł. XX w. 
 
białe złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 2 szt. szmaragdów w szlifach owalnych ł. ~ 0,80 ct,  
28 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,26 ct H-J/Si-P1, masa: 3,40 g; wym.: 1,1 x 0,9 cm 
 
cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 5 500 - 7 000 zł 
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198. Pierścionek 
II poł. XX w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. szmaragd ~ 1,35 ct, 6 szt. diamentów w formie trapezów  
ł. ~ 0,50 ct H/VS, 6 szt. brylantów ł. ~ 1,00 ct H/VS, masa: 4,46 g; rozmiar: 16 
 
cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 - 20 000 zł 

* istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
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199. Brosza z motywem kokardy 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
platyna, złoto pr. ~ 0,750 (szpilka), 20 szt. szmaragdów w różnych szlifach, 1 szt. diament  
w szlifie bagietowym ~ 0,20 ct H/VS, 2 szt. diamentów w szlifie markizy ~ 0,24 ct H/VS,  
1 szt. diament w formie trójkąta ~ 0,10 ct H/VS, 1 szt. diament w formie trapezu ~ 0,12 ct H/VS,  
85 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,80 ct H-I/VS-Si, masa: 7,75 g; wym.: 5,6 x 2 cm 
stan zachowania: szmaragdy podklejone 
 
cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 12 000 - 15 000 zł 
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200. Pierścionek 
l. 20. –  30. XX w., art déco 
 
platyna, 1 szt. szmaragd kolumbijski ~ 2,00 ct, 78 szt. diamentów  
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,50 ct H/VS, masa: 4,78 g; rozmiar: 17 
 
cena wywoławcza: 60 000 zł 
estymacja: 75 000 - 85 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami

2021Des Arte



Certyfikaty



130. Pierścionek 
XXI w. 
 
złoto 18 K, 1 szt. brylant ~ 5,00 ct E/Si2,  
masa: 5,92 g; rozmiar: 15,5; dołączono certyfikat IGI 
 
cena wywoławcza: 450 000 zł 
estymacja: 580 000 - 650 000 zł 
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159. Pierścionek 
XXI w. 
 
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 3,06 ct F/Si1,  
masa: 4,09 g; dołączono certyfikat GIA 
 
cena wywoławcza: 210 000 zł 
estymacja: 270 000 - 320 000 zł
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DIAMENT jest naturalnym minerałem składającym się z  węgla, wy-
krystalizowanego w układzie regularnym (sześciennym). Jego twardość 
w skali Mohsa ma wartość 10, gęstość w przybliżeniu 3,52, zaś współczyn-
nik załamania nD ma wartość 2,417. Tak można opisać diament naturalny 
i jego cechy fizyczne. 

BRYLANT w terminologii jubilerskiej brylant to diament formy okrą-
głej z  pełnym szlifem brylantowym. Szlif brylantowy uznawany jest za 
szczyt osiągnięć mistrzów tego zawodu i szacuje się iż jest on wykorzy-
stany w przypadku 70% diamentów oszlifowanych na Świecie. 

SZLIF BRYLANTOWY jest najbardziej znany rodzaj szlifu jubiler-
skiego stosowanego dla diamentu, wynaleziony w XVII wieku, który wy-
parł dotychczas stosowany do obróbki diemntów szlif rozetowy. Szlif bry-
lantowy uznawany jest za szczyt osiągnięć mistrzów jubilerstwa. Pełny, 
klasyczny szlif brylantowy zawiera nie mniej niż 58 faset: 33 w koronie 
i 25 w podstawie, a kamień szlifowany w ten sposób, widziany w planie, 
jest okrągły. Szlif brylantowy stosuje się do obróbki diamentów i innych 
przezroczystych kamieni. Po raz pierwszy obróbki diamentu w celu zwięk-
szenia efektu optycznego dokonano w XII wieku. Wcześniej znano tylko 
kamienie surowe, których ostre krawędzie niekiedy szlifowano, a płaskie 
powierzchnie kryształu polerowano.
1. „Spiczasty kamień” jest pierwszym szlifem diamentu.
2. Około 1400 r. powstał „kamień gruby” (kamień tablicowy) – 
ośmiokątny kryształ o  dużej płaskiej powierzchni (tafli) i  mniejszej po-
wierzchni na dolnym szpicu (kolet). W tym samym czasie, wskutek odłu-
pywania lub zeszlifowania dwóch wierzchołków ośmiościanu powstał 
„cienki kamień”.
3. Od końca XV wieku dzięki zastosowaniu tarczy szlifierskiej możliwe 
było ulepszanie techniki szlifu fasetowego. Tworzy się coraz więcej do-
datkowych fasetek (aby zwiększyć efekty optyczne kamienia). Cztery 
boczne krawędzie górnej i  dolnej części zostają oszlifowane do posta-
ci fasetek. Łącznie z dolnym szpicem kamień ten, zwany „pojedyncze 
dobro” ma 18 fasetek.
4. Ponad bocznymi krawędziami tworzy się dalsze fasetki. Powstaje „po-
dwójne dobro” o  34 powierzchniach i  zaokrąglonym zarysie (ron-
dyście). Szlif ten powstał z  inicjatywy francuskiego kardynała Mazarina 
(około 1650 r.) – stąd nazwa „szlif Mazarina”.

Słownik

5. Pod koniec XVII wieku szlifierz Vicenzio Peruzzi opracował szlif dia-
mentowy o 58 powierzchniach. Fasetki są nieco nieregularne, zarys (ron-
dysta) nie był jeszcze idealnie okrągły. Szlif ten zwany jest „potrójne 
dobro” lub „szlif Peruzziego”i przypominał już szlif brylantowy.
6. W XIX wieku opracowano „szlif brylantowy starszy.
7. Doskonałość osiągnął diament dopiero dzięki współczesnemu 
szlifowi brylantowemu. Szlif brylantowy opracowano około 1910 r. 
na podstawie dziewiętnastowiecznego „szlifu starszego.
Cechy szlifu brylantowego to 
• okrągła rondysta
• co najmniej 32 fasetki i tafla w górnej części
co najmniej 24 fasetki i kolet, tzn. szpic niekiedy spłaszczony w dolnej 
części.
Określenie „brylant” bez dodatków odnosi się w sposób 
właściwy tylko do okrągłego diamentu o szlifie brylanto-
wym.
Wszystkie pozostałe rodzaje szlifu należy określać, używając ich dokład-
nych nazw. Jednak w handlu i w  języku potocznym mianem brylantów 
określa się zwykle wszystkie szlifowane diamenty. Dzisiaj stosowanych 
jest wiele modeli nowoczesnego szlifu brylantowego, opracowanych na 
podstawie praktyki i  obliczeń. Najbardziej znane są następujące szlify: 

• szlif Tolkowskiego (1919 r.),
• szlif „idealny” (1926 r.),
• szlif właściwy „praktyczny” (1949 r.),
• szlif Parkera (1951 r.),
• szlif standardowy skandynawski (1968 r.),
• szlify wielofasetkowe:
 *  szlif King (1941 r.) – 86 fasetek,
 *  szlif Magna (1949 r.) – 102 fasetki,
 *  szlif Highlight (1963 r.) – 74 fasetki,
 *  szlif Princess (1965 r.) – 146 fasetek,
 *  szlif Radiant (1980 r.) – 70 fasetek.

4C – skrót pochodzący od pierwszych liter czterech angielskich słów: 

CARAT - MASA (karat – jednostka określająca masę), 
COLOUR – KOLOR (barwa), 
CLARITY – CZYSTOŚĆ, 

CUT- CIĘCIE (szlif)  
które decydują o  wartości i  jakości oszlifowanego diementu. Diamen-
ty o  wspaniałej barwie, nieskazitelnej czystości, bardzo dobrym szlifie 
i znacznej masie należą do najrzadszych.

MASA kamieni szlachetnych, w tym także diamentów, określa się w ka-
ratach metrycznych (ct). Jeden karat został zdefiniowany jako 200 mg, 
czyli 0,2 grama. Masę diamentu podaje się z  dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Ma ona istotny wpływ na wartość kamienia.

BARWA zdecydowana większość wydobywanych diamentów jest za-
barwiona. Wyróżnia się diamenty o barwach fantazyjnych, m.in. niebie-
skiej, różowej, pomarańczowej, oraz diamenty o barwach typowych, tzn. 
od bezbarwnych po różne odcienie barwy żółtej, brązowej lub szarej. 
Szacuje się, że na 10 tysięcy kamieni o barwach typowych przypada tyl-
ko jeden o barwie fantazyjnej. Pośród diamentów o barwach typowych, 
które oceniane są w  skali od D do Z, najrzadsze i  najbardziej cenione 
są kamienie o barwie D, czyli całkowicie bezbarwne. Skala określająca 
stopień bezbarwności diamentów została ustalona przez Gemological 
Institute of America i jest powszechnie stosowana. Różnice w typowych 
barwach diamentów są bardzo subtelne, dlatego stopień bezbarwności 
określa się w specjalnych warunkach oświetleniowych oraz porównując 
do wzorców. Używa się przy tym m.in. określeń zimnej bieli oraz ciepłej 
bieli. Ta skala nie dotyczy diamentów o barwie fantazyjnej.

CZYSTOŚĆ diamenty na ogół mają znamiona wewnętrzne (nazywa-
ne inkluzjami), jak również znamiona zewnętrzne (zwane skazami), które 
czynią każdy kamień wyjątkowym i niepowtarzalnym. Znamiona diamen-
tów o czystości P1, P2, P3 rzeczoznawca dostrzeże bez lupy, natomiast 
znamiona kamieni o czystości SI, VS lub VVS – dopiero przy użyciu specja-
listycznej lupy o dziesięciokrotnym powiększeniu. Do najrzadszych nale-
żą diamenty o czystości LC, których inkluzje nie są dostrzegalne nawet 
przy zastosowaniu lupy. O tym, do jakiej klasy czystości diament zostanie 
przypisany, decyduje m.in. liczba inkluzji i skaz, ich rozmieszczenie, wiel-
kość, łatwość dostrzegania oraz ich wpływ na brylancie 
FL (Flawless)- zupełnie czyste, wolne od charakterystycznych znamion 
wewnętrznych (inkluzji) oraz znamion zewnętrznych (skaz).
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IF (Internally Flawless) - czyste, wolne od znamion wewnętrznych. 
W specjalistycznym badaniu wykazują jedynie znamiona zewnętrzne.
Wyżej wymienione diamenty są bardzo rzadko spotykane w obrocie.
VVS (Very, Very Small Inclusions)- bardzo, bardzo małe zanieczyszcze-
nia (inkluzje) widoczne tylko pod mikroskopem przy bardzo dokładnym 
badaniu przez specjalistę.
VS (Very Small Inclusions) - nieznaczne, drobne znamiona wewnętrzne 
widoczne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Niewidocz-
ne gołym okiem. Diamenty te należą do tzw. średniej klasy.
SI (Small Inclusions) - małe inkluzje czyli dostrzegalne znamiona we-
wnętrzne w  badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Kamienie 
w tej klasie czystości polecane są klientom, którzy szukają równowagi 
pomiędzy wartością estetyczną pierścionka a ceną. W Polsce to najczę-
ściej spotykane kamienie, osadzane w biżuterii.
I1, I2 oraz I3 (Included) - kamienie o  niskiej klasie czystości z  zanie-
czyszczeniami widocznymi gołym okiem przez laika. Diamenty o stop-
niu czystości poza I3 (lub P3) noszą nazwę odrzutów oraz uważa się, że 
są poza skalą czystości. Zamiennie w tej klasie używa się oznaczeń P1, 
P2 oraz P3 (franc. Pique)

SZLIF to tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można do-
strzec jego wspaniałą brylancję. To zjawisko powstaje w wyniku całko-
witego wewnętrznego odbicia i  rozszczepienia promieni świetlanych, 
jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni (faset). Pod-
czas oceny szlifu dokładnej analizie podlegają kształt, proporcje oraz 
wykończenie szlifu. Ocenia się je w skali: bardzo dobre, dobre, średnie 
i  słabe. Tylko wyjątkowo starannie wykonany szlif może sprawić, by 
światło przenikające przez diament uwalniało jego wewnętrzny ogień. 
Wśród kamieni można wyróżnić kamienie o szlifie brylantowym okrą-
głym, czyli brylanty, oraz o kształtach fantazyjnych, takich jak: markiza, 
owal, gruszka, serce.

Definicje pochodzą ze www.wikipedia.pl 
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Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży jubilerskich wyrobów 
kolekcjonerskich oraz zegarków na aukcjach organizowanych przez DES ARTE 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-363, 
 ul. Nowy Świat 48 (zwaną wcześniej DESA Biżuteria), wpisaną do rejestru przed-
siębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844, 
posiadającą NIP: 527-26-44-346 oraz REGON: 142723560, zwaną dalej  
DES ARTE. Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział 
w aukcji. Regulamin może być przez DES ARTE w każdym czasie odwołany lub 
zmieniony przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub poprzez obwieszczenie 
aukcjonera.

I. DEFINICJE.

1. Aukcja - publiczna sprzedaż towarów w formie organizowanej polegającej 
na składaniu DES ARTE na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez 
uczestniczących w niej Licytujących i w której zwycięski Nabywca zobowiąza-
ny jest do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
2. Aukcjoner - osoba upoważniona przez DES ARTE do prowadzenia Aukcji.
3. Cena wywoławcza – kwota od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiek-
tu. Cena wywoławcza może, ale nie musi zostać podana w Katalogu.
4.Cena gwarancyjna – ustalona jest przez DES ARTE i jest informacją po- ufną. 
Jej wysokość jest najniższą możliwą ceną sprzedaży Obiektu, która nie wyma-
ga dodatkowej zgody sprzedającego. Kwota ta mieści się między ceną wywo-
ławczą, a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie licytacji Obiektu cena gwarancyjna 
nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem warunkowej 
umowy sprzedaży co zostanie ogłoszone przez Aukcjonera. Poszczególne 
Obiekty mogą, ale nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej.
5. Estymacja – szacunkowy przedział wartości Obiektu określona przez eks-
pertów DES ARTE na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porów-
nywalnych pod względem jakości, stanu zachowania, czy rzadkości, mająca 
charakter jedynie podpowiedzi dla zainteresowanych Obiektem klientów. Nie 
stanowi zapewnienia co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera 
opłaty aukcyjnej. Zakończenie Aukcji w granicach, bądź powyżej estymacji jest 
ostateczne i równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży 
między DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przy- jętą 
przez Aukcjonera.
6. Estymacja walutowa – może, ale nie musi zostać podana. Jest to dodatkowa 
estymacja wyrażona w walucie innej niż polski złoty mająca charakter orien-
tacyjny. Kurs danej waluty w dniu aukcji może różnić się od tego podanego 
w katalogu, wynika to z faktu wcześniejszego przygotowania i druku katalogu 
niż termin samej aukcji.
7. Opłata aukcyjna – doliczana do kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna wy- 
nosi 18 % wylicytowanej ceny, stanowi dodatkowe wynagrodzenie DES ARTE 
z tytułu opłaty organizacyjnej. Wylicytowana cena wraz z opłatą aukcyjną za-
wiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione towary DES ARTE wysta-
wia faktury VAT marża. Faktury wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, 
fakt ten należy zgłosić DES ARTE przed dokonaniem płatności, czyli przed wy-
stawieniem przez DES ARTE paragonu fiskalnego.
8. Warunkowa umowa sprzedaży – rodzaj transakcji do której dochodzi w mo-
mencie, gdy wylicytowana kwota nie osiągnęła ceny gwarancyjnej i zostanie 
ogłoszona przez Aukcjonera po zakończeniu licytacji danego Obiektu. Uznaje 
się ją za wiążącą ofertę nabycia obiektu po cenie wylicytowanej ze strony Licy-
tującego. DES ARTE zobowiązuje się wówczas do negocjacji ceny ze sprzedają-
cym w celu jej obniżenia do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przyjętej 
przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku, a Licytu-

jący nie wyrazi zgody na podniesienie Oferty do poziomu ceny gwarancyjnej 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia Aukcji, Obiekt uznaje się za nie sprzedany. 
W tym okresie DES ARTE zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert rów-
nych cenie gwarancyjnej. W sytuacji otrzymania takiej oferty od innego ofe-
renta DES ARTE poinformuje Licytującego, który zawarł warunkową umowę 
sprzedaży. Ma on w tym wypadku prawo do podniesienia swojej Oferty do ceny 
gwarancyjnej i wówczas przysługuje mu pierwszeństwo nabycia Obiektu. Jeśli 
Licytujący, który zawarł warunkową umowę sprzedaży nie podwyższy swojej 
Oferty do Ceny gwarancyjnej, transakcję tę uznaje się za nieważną i DES ARTE 
może sprzedać Obiekt innemu oferentowi po Cenie gwarancyjnej.
9. Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowa-
nego przez DES ARTE, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem 
dopuszczenia do udziału w Aukcji.
10. Licytujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami 
właściwego prawa, biorąca udział w Aukcji.
11. Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofer-
tę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim, a DES ARTE zo-
staje zawarta umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
12. Obiekt – jubilerski wyrób kolekcjonerski, zegarek lub inny obiekt złotniczy 
wystawiony na sprzedaż w ramach Aukcji.
13. Lizak aukcyjny – tabliczka z numerem identyfikacyjnym odpowiadająca 
konkretnemu Licytującemu
14. Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia 
Obiektu za cenę wyrażoną w polskich złotych.
15. Katalog aukcyjny– dokument w formie drukowanej lub elektronicznej 
przygotowany przez DES ARTE zawierający spis Obiektów wraz z ich opisami 
szczegółowymi i fotografiami, które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie 
Aukcji. Katalog aukcyjny objęty jest w pełni prawami autorskimi DES ARTE i sta-
nowi jej własność. Nie może być on wykorzystany przez kupujących ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DES ARTE.
16. Wystawa obiektów aukcyjny – publiczna i nieodpłatna wystawa organi-
zowana w siedzibie DES ARTE lub innym wskazanym przez DES ART miejscu, 
na której można obejrzeć Obiekty przekazane na Aukcję oraz porozmawiać 
z ekspertami DES ARTE w celu pozyskania szerszej informacji na temat pre-
zentowanych Obiektów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty przekazane do sprzedaży komisowej przez komi-
tentów bądź będące własnością DES ARTE. Zgodnie z umową komisową wysta-
wione na Aukcje Obiekty są własnością komitentów bądź mają oni prawo do roz-
porządzania nimi, a ponadto są one wolne roszczeń osób trzecich i nie są objęte 
postępowaniem administracyjnym, skarbowym i sądowym. Aukcja prowadzona 
jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego 
przez DES ARTE. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
Obiektów oraz do ich wycofywania z Aukcji bez podania przyczyny. Opisy za-
warte w Katalogu mogą być zmienione lub uzupełnione przez Aukcjonera lub 
osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem Aukcji. DES ARTE zastrzega 
sobie prawo do licytowania podczas Aukcji jedynie tych Obiektów, co do których 
wcześniej zostało wyrażone zainteresowanie przez Licytujących.
Eksperci DES ARTE zapewniają fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy 
Obiektów powierzonych do sprzedaży w ramach Aukcji. Wykonywane są one 
w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych pracow-
ników oraz współpracujących z DES ARTE ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu
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z Obiektów w procesie opracowywania przedstawione w Katalogu informacje 
dotyczące pochodzenia, wykorzystanych technik złotniczych itp. mogą nie być 
wyczerpujące. Opisy ujęte w Katalogu nie prezentują pełnego stanu zachowa-
nia Obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest 
wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane zakupem 
konkretnego Obiektu dokonały dokładnych oględzin podczas Wystawy obiek-
tów aukcyjnych oraz przeprowadziły konsultacje z naszymi pracownikami.

III. AUKCJA.

1. Udział w Aukcji – zasady ogólne
Aby Licytujący mógł wziąć udział w Aukcji musi zaakceptować zasady i wa-
runki Aukcji zawarte w niniejszym Regulaminie w całości i bez zastrzeżeń. 
DES ARTE zastrzega sobie prawo do odmówienia dopuszczenia niektórych 
Licytujących do udziału w Aukcji (na przykład w przypadku gdy Licytujący 
ma nieuregulowane należności z tytułu zakupionych Obiektów na poprzed-
nich Aukcjach). Wszyscy nowi Licytujący (którzy nigdy wcześniej nie brali 
udziału w Aukcji) muszą wypełnić Formularz rejestracji na minimum 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji, by pracownicy DES ARTE mogli prze-
tworzyć ich dane. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach 
Katalogu aukcyjnego oraz w siedzibie DES ARTE. Wymagane jest też do-
starczenie wszelkich informacji przewidzianych w Formularzu rejestracji 
oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy) w celach weryfikacyjnych. W przypadku powzięcia 
uzasadnionych wątpliwości DES ARTE zastrzega sobie prawo do poprosze-
nia Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadcze-
nia jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów lub pozyskania danych o Licytującym od osób 
trzecich. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają 
do wyłącznej wiadomości DES ARTE, która przetwarza dane osobowe Li-
cytujących w zakresie niezbędnym do realizacji Ofert. Udział Licytującego 
w Aukcji może odbyć za pośrednictwem kilku możliwych sposobów: oso-
bisty udział w Aukcji, licytacja z limitem w imieniu Licytującego, licytacja 
telefoniczna, udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online oraz bez-
płatnej aplikacji mobilnej DES ARTE  (służącej do udziału w Aukcji przez 
Internet).
2. Osobisty udział w aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący 
powinien przybyć do siedziby DES ARTE w dniu Aukcji określonej w Kata-
logu i pobrać Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, który można 
otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu Formularza re-
jestracyjnego. W przypadku zagubienia Lizaka aukcyjnego fakt ten należy 
bezzwłocznie zgłosić pracownikom DES ARTE. Pracownik DES ARTE do-
konujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający toż-
samość Licytującego. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić 
Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku złożenia naj-
korzystniejszej Oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie 
zawartych umów.
3. Licytacja w imieniu Licytującego
DES ARTE może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licy-
tacji z limitem, jeśli Licytujący nie może uczestniczyć w Aukcji osobiście. 
Formularz rejestracji należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres: bizu-
teria@desarte.pl lub zostawić osobiście w siedzibie DES ARTE najpóźniej 
na 24 godziny przez rozpoczęciem Aukcji. W Formularzu rejestracji należy 
podać maksymalne kwoty Ofert bez uwzględnienia Opłaty aukcyjnej, po-
winny być wyrażone w polskich złotych. Wysokość Ofert musi uwzględniać 
tabelę postąpień, która znajduje się w dalszej części niniejszego Regula-

minu. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem DES ARTE  dołoży 
wszelkich starań, by Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie, 
nie mniejszej jednak niż Cena gwarancyjna. W przypadku, gdy kwota Oferty 
wpisana w Formularzu rejestracji jest niższa niż Cena gwarancyjna będzie 
ona rozpatrywana, jeśli Obiekt nie zostanie sprzedany podczas Aukcji jako 
zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży między Licytującym, a DES ARTE. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą wziąć udział w Aukcji za pośrednictwem połączenia 
telefonicznego z jednym z pracowników DES ART, muszą przesłać For- mu-
larz rejestracji e-mailem na adres:bizuteria@desarte.pl lub zostawić oso-
biście w siedzibie DES ARTE  najpóźniej na 24 godziny przed Aukcją. DES 
ARTE nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych 
po tym czasie. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach 
Katalogu aukcyjnego, a także w siedzibie DES ARTE. Do Formularza reje-
stracji należy dosłać fotokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość 
w ce- lach weryfikacyjnych. Pracownicy DES ARTE połączą się z Licytują-
cym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych przez Licytującego Obiektów. 
DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w Aukcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego w przypadku pro-
blemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem 
telefonu. W tej sytuacji rekomendujemy Licytującym wskazanie w Formula-
rzu rejestracji maksymalnej Oferty (bez Opłaty Aukcyjnej) do której wyso-
kości DES ARTE będzie mogła składać Oferty w imieniu Licytującego. DES 
ARTE zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizowania rozmowy 
telefonicznej z Licytującym o których mowa powyżej. Usługa jest darmo-
wa i poufna. Wypełnienie Formularza rejestracji i udział w Aukcji w formie 
licytacji telefonicznej przez Licytującego jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgodny na nagrywanie rozmowy telefonicznej przez DES ARTE.
5. Udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online
W Aukcjach DES ARTE Licytujący mogą wziąć udział za pomocą Aplikacji 
Online. Aby wziąć ́udział w Aukcji Licytujący musi założyć bezpłatne kon-
to w Aplikacji Online i zarejestrować ́się do konkretnej Aukcji. Rejestracja 
musi nastąpić na minimum 12 godzin przez Aukcją, aby Licytujący został 
dopuszczony do udziału w Aukcji, ma to związek z procesem weryfikacyj-
nym. DES ARTE nie odpowiada za Licytujących zarejestrowanych po tym 
czasie, mogą oni nie zostać dopuszczeni do udziału w Aukcji. Licytujący 
otrzyma wiadomość mailową po weryfikacji przez pracowników DES ARTE 
z informacją o do- puszczeniu do Aukcji. Licytujący mogą zarówno składać 
Oferty na Obiekty przed rozpoczęciem Aukcji oraz składając Oferty w trak-
cie trwania Aukcji na żywo poprzez obserwację relacji online w serwisie. 
DES ARTE zastrzega sobie prawo do ustawiania limitów transakcyjnych Li-
cytującym przez Internet. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
6. Przebieg Aukcji
Aukcję prowadzi Aukcjoner, który rozpoczyna od wyczytania Obiektu i po-
dania ceny wywoławczej. Aukcjoner wskazuje postąpienia i Licytujących 
oraz sygnalizuje zakończenie Aukcji Obiektu uderzeniem młotka i wska-
zuje zwycięzcę, czyli Nabywcę Obiektu. Zakończenie Aukcji Obiektu ozna-
cza zawarcie umowy sprzedaży lub Warunkowej umowy sprzedaży między 
DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez 
Aukcjonera. W przypadku zaistnienia sporu lub błędu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza licytację Obiektu ponownie. 
W tego rodzaju sytuacjach Aukcjoner ma prawo podjąć wszelkie inne dzia-
łania, które uzna za stosowne i racjonalne. DES ARTE zastrzega sobie prawo 
do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk. Ceny na Aukcji podawane są w złotych polskich.
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7. Tabela postąpień

CENA   POSTĄPIENIE

0 - 2 000   100

2 000 - 3  000  200

3 000 - 5  000  200/500/800 (np. 3200, 3 500, 3 800)

5 000 - 10  000   500

10 000 - 20  000  1000

20 000 - 30  000  2000

30 000 - 50  000  2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 - 100  000  5000

100 000 - 300  000  10000

300 000 - 700  000  20000

700 000 - 1 500 000  50000

1 500 000 - 3 000 00  100000

3 000 000 - 8 000 000  200000

powyżej 8 000 000  wg uznania Aukcjonera

7. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z DES ARTE umowę sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększo-
nej o Opłatę aukcyjną za zakupione Obiekty w terminie 7 dni roboczych od 
dnia Aukcji. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży termin na 
dokonanie płatności biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez DES 
ARTE o zaakceptowaniu jego Oferty przez właściciela Obiektu. Przekroczenie 
terminy zapłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za okres zwłoki. 
DES ARTE przyjmuje następujące formy płatności: gotówka (do równowartości 
10 000 € obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP 
obowiązującego w dniu dokonywania płatności), karta płatnicza (akceptujemy 
płatności kartami MasterCard oraz VISA) oraz przelew na rachunek bankowy:

DES ARTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 48; 00-363 Warszawa
MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001 
SWIFT: BREXPLPW

W tytule przelewu należy podać datę Aukcji, numer Obiektu według Katalo-
gu, nazwę Obiektu.

8. Płatności w innych walutach niż polski złoty
Wszystkie płatności są zawierane w polskich złotych. Na specjalne życzenie 
Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu DES ARTE dopuszcza możliwość 
dokonania płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość trans- akcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę mani-
pulacyjną w wysokości 1%. Przewalutowanie zostanie dokonane po dziennym 
kursie kupna waluty obowiązującym w mBank S.A. w dacie zaksięgowania 
przelewu na rachunku DES ARTE.

9. Przejście własności Obiektu na Nabywcę
Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powięk 
szonej o Opłatę aukcyjną.
 10. Odbiór obiektów
Nabywca lub osoba przez niego upoważniona, może dokonać odbioru zaku-
pionego na Aukcji Obiektu po dokonaniu całkowitej zapłaty za wylicytowany 
Obiekt powiększonej o Opłatę aukcyjną oraz po uregulowaniu wszelkich in-
nych zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Nabywca w celu 
umówienia się na odbiór Obiektu powinien skontaktować się wcześniej ze 
swoim doradcą klienta DES ARTE bądź pod numerem telefonu 22 826 44 66. 
Pracownik DES ARTE przed wydaniem Obiektu wymagać będzie od Nabywcy 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia jeśli 
odbioru dokonywać będzie inna osoba w imieniu i na życzenie Nabywcy. Od-
biór Obiektu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Po tym czasie 
DES ARTE może odesłać Obiekt do magazynu zewnętrznego, a Nabywca zo-
stanie obciążony kosztami magazynowania i transportu. Wysokość niniejszych 
kosztów uzależniona jest od operatora magazynu oraz wartości, rodzaju i ga-
barytów Obiektu. Tym samym DES ARTE po upływie 14 dni od dnia Aukcji nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i uszkodzenia nieodebranego przez 
Nabywcę Obiektu, a także na Nabywcę przechodzą ciężary związane z takim 
obiektem w tym koszty jego ubezpieczenia. Zaakceptowanie niniejszego regu-
laminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu firmy świadczącej 
usługi magazynowania. DES ARTE zapewnia Nabywcy podstawowe opakowa-
nie Obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźną prośbę Nabywcy 
DES ARTE może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą w transporcie 
biżuterii. Każde takie zlecenie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność 
Nabywcy, DES ARTE nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie usług przez 
przewoźników bądź inne osoby trzecie. W przypadku, gdy Nabywca sam wy-
biera firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z pra-
cownikami DES ARTE pod numerem telefonu 22 826 44 66 przynajmniej na  
24 godziny przed odbiorem Obiektu.
11. Odstąpienie od umowy
W przypadku, gdy Nabywca zwleka z uiszczeniem płatności, DES ARTE ma pra-
wo odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą po upływie 7 dni od dnia Aukcji 
lub po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na zapłatę. W razie sko-
rzystania przez DES ARTE  prawa odstąpienia od umowy, DES ARTE może do-
chodzić od Nabywcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, które obej-
mują m.in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania Opłaty aukcyjnej.
12. Brak płatności lub opóźnienie w płatności
W przypadku, gdy Nabywca nie uiści płatności pełnej ceny wraz z Opłatą au-
kcyjną za wylicytowane Obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia Aukcji DES 
ARTE bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka 
poniższych środków prawnych:
a) przechować Obiekt w siedzibie DES ARTE lub innym miejscu na koszt i ry-
zyko Nabywcy
b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu na zapłatę i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki fi-
nansowe na poczet pokrycia szkód
c) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności zapłaty ca-
łej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną lub innych opłat w przypadku, gdy 
odnoszą się do danego Obiektu
d) zastosować prawo zastawu na innych obiektach wstawionych w komis przez 
takiego Nabywcę
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wie-
rzytelności
f) potrącić należności Nabywcy względem DES ARTE z wierzytelności DES 
ARTE wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji
g) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod 
warunkiem uiszczenia kaucji

h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności
12. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgod-
ności towaru z umową w ciągu 1 roku od daty wydania Obiektu. Wobec osób nie 
będących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji, DES ARTE nie ponosi odpowie-
dzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
13. Pozwolenie na eksport
DES ARTE nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendujemy by przed wzięciem udziału 
w Aukcji Licytujący we własnym zakresie zorientował się, czy w przypadku po-
trzeby wywozu Obiektu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymagane będą 
dodatkowe pozwolenia. Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz 1568, z późn. 
zm.) w imię której wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga- 
ją zgody odpowiednich władz. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania wszelkich odpowiednich 
dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę 
sprzedaży z DES ART, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzeda-
ży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę 
aukcyjną przez Nabywcę.
14. Pozwolenie na eksport gatunków zagrożonych
DES ARTE przypomina, że niektóre Obiekty wykonane w całości lub części z ma-
teriału organicznego, roślinnego czy zwierzęcego bez względu od wieku mogą 
wymagać dodatkowych zezwoleń, licencji, certyfikatów przez wywozem z Rze-
czypospolitej Polskiej m.in. kość słoniowa, skorupa żółwia (np. szylkret), kora-
lowiec, kość zwierzęca, kość wieloryba, róg nosorożca, skóra krokodyla, skóra 
rekina, masa perłowa, heban. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport 
nie musi być równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość 
uzyskania wszelkich odpowiednich dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyska-
niu nie wpływa na zawartą umowę sprzedaży z DES ARTE, tym samym nie uza-
sadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej 
ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez Nabywcę.
15. Dane osobowe
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem Aukcji przez DES ARTE może wymagać od Licytujących po-
dania danych osobowych lub w niektórych przypadkach pozyskać dane o Licytu-
jącym od osób trzecich. Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych (dostarczając 
materiały o produktach, usługach lub wydarzeniach organizowanych przez DES 
ARTE i spółki powiązane) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.). Administratorem danych 
osobowych Licytujących jest DES ARTE. Licytujący ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobo-
wych, DES ART prosi wówczas o taką informację drogą mailową na adres ma-
ilowy bizuteria@desarte.pl lub pod numerem telefonu 22 8264466. DES ARTE 
oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest dobrowolne, 
jednakże jest niezbędne w celu prawidło- wego przebiegu Aukcji.
16. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszel-
kie spory wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawar-
tych na jego podstawie będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby DES ARTE. Licytujący poddają się niniejszym jurysdykcji tego sądu.
17. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja autentyczności
DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki słowne, czy na piśmie w in-
formacjach podanych klientom, ani wobec Licytujących za błędy w trakcie pro-
wadzenia Aukcji lub popełnione w jakimkolwiek innym zakresie związanym ze 

sprzedażą Obiektu. DES ARTE ogranicza swoją odpowiedzialność jedynie do 
ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę i nie bierze odpowiedzialności wobec 
Nabywcy za szkody przewyższające cenę nabycia, bez względu na to szkoda 
ma charakter bez- pośredni, pośredni, szczególny, przypadkowy czy następczy. 
Żaden przepis niniejszego regulaminu nie wyklucza lub nie ogranicza odpowie-
dzialności DES ARTE wobec Nabywcy wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.
DES ARTE udziela gwarancji autentyczności obiektu bezpośredniemu Nabywcy 
Obiektu. Gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to 
osoby, które nabyły Obiekt odpłatnie od bezpośredniego Nabywcy, w drodze 
dziedziczenia lub darowizny. DES ARTE nie udziela gwarancji Obiektom w przy-
padku których podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej 
o mniej niż 15 lat, a także w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawi-
dłowo określone stulecie, ale nieprawidłowe określenie części tego stulecia (po-
łowy lub ćwierci) oraz obiektów z XX w. i XIX w. i starszych w przypadku których 
faktycznie stwierdzone datowanie
w stosunku do podanego w opisie katalogowym różni się „na korzyść” Obiektu tj. 
gdy Obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie. DES ARTE zastrzega 
sobie również 8 % jako granicę błędu w przypadku podawania po- szczególnych 
wymiarów Obiektów. DES ARTE zastrzega, że wszelkie opisy Obiektów podane 
w Katalogu aukcyjnym wykonane zostały w dobrej wierze i błędy
w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do reklamacji przez Nabywcę.
18. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie in-
terpretowany. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy  
DES ARTE, a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy 
porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy DES ARTE, a Licytującymi 
dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd 
właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnie-
niu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe 
części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące 
i wiążące, a DES ART i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie po-
stanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej 
oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
DES ART a w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wy-
maga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. 
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bez- pośrednio 
na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie 
o Opłatę z tytułu „droit de suite”
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z tery- 
torium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartości majątkowych   pochodzących   z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – DES ART zobowiązana jest do zbie-
rania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 
15 tysięcy euro.
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Zlecenie licytacji z limitem
Des Arte będzie reprezentować w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:   Tak           Nie    

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Des Arte połączą się z Pań-
stwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Des Arte nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji  
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji ______________________________________________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Des Arte opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej  
o opłatęaukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Des Arte nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Des Arte, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu Des Arte jest uprawniony do prze-
twarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić 
kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: bizuteria@desarte.pl) do siedziby nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicy-
towane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001, SWIFT: BREXPLPW

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik DES ARTE ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii
lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Imię i nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax, e-mail

NIP (dla firm) PESEL

Nr pozycji w katalogu Nazwa obiektu Maksymalna oferowana kwota lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji

Imię Nazwisko data i podpis

Imię Nazwisko data i podpis

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Des Arte moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie informacji
o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Des Arte, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Des Arte.

Lider Biżuterii Kolekcjonerskiej w Polsce

Nasza ugrontowana pozycja, poparta doświadczeniem, ekspercką wiedzą 

gemmologów oraz historyków sztuki owocuje najwyższej jakości ofertą 

biżuterii kolekcjonerskiej.

DOM AUKCYJNY & SALON BIŻUTERII KOLEKCJONERSKIEJ
Des Arte Sp. z o.o. Nowy Świat 48, Warszawa  (22) 826 44 66  www.desarte.pl
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