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Szanowni Państwo,

Mama zaszczyt zaprezentować Państwu prywatną kolekcję na które składa się
blisko 25 karatów brylantów oprawionych w osiem spektakularnych klejnotów. Do tego dedykowanego katalogu pozyskaliśmy biżuterię z rynku ogólnoświatowego a oferowane kamienie inwestycyjne oprawione są w białym złocie
w formie klasycznych i ponadczasowych pierścionków i kolczyków. Wszystkie
kamienie są certyfikowane w najbardziej prestiżowych europejskich laboratoriach w Antwerpii. Numery referencyjne certyfikatów są naniesione metodą laserunku na rondyście brylantu.
Nasi specjaliści zajmują się sprzedażą typu privat sale, która odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Mamy świadomość, że nawet przy
tak dużym wyborze jaki oferuje nasz salon, możecie Państwo nie znaleźć idealnego klejnotu do swojej kolekcji. Z tego względu nasi specjaliści eksplorują
rynek biżuteryjny, są biegli w aktualnych trendach jakie wyznaczają największe
domy jubilerskie, by móc sprostać Państwa oczekiwaniom. Do każdego zlecenia
podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem.
W ramach umówienia spotkania w sprawie Państwa kolekcji prosimy o kontakt
z naszym salonem.
Z wyrazami szacunku,

Maria Windorbska
Prezes Des Arte

1.

Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 5,01 ct F/VS2,
masa: 5,73 g; dołączono certyfikat IGI (7960)
Cena: 775 000 zł
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2. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 4,07 ct E/Si1,
masa: 4,89 g; dołączono certyfikat IGI (7961)
Cena: 405 000 zł
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3. Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 2,50 ct F/IF,
masa: 4,09 g; dołączono certyfikat IGI (7962)
Cena: 207 000 zł
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4. Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 2,00 ct F/VS1,
masa: 4,65 g; dołączono certyfikat IGI (7963)
Cena: 106 000 zł

13

Desa Arte

Diamenty

5.

Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,01 ct D/IF,
masa: 3,43 g; dołączono certyfikat IGI (7964)
Cena: 67 000 zł
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6. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,00 ct D/VS1,
1 szt. brylant ~ 1,01 ct D/VS2, 1 szt. brylant ~ 1,00 ct D/VS2,
masa: 6,06 g; dołączono 3 certyfikaty IGI (7965)
Cena: 123 000 zł
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7. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,16 ct G/VVS1,
1 szt. brylant ~ 1,53 ct G/IF, 1 szt. brylant ~ 1,18 ct G/IF,
masa: 6,17 g; dołączono 2 certyfikaty IGI
oraz 1 certyfikat HRD (7966)
Cena: 202 000 zł
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8. Kolczyki z brylantami
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,51 ct I/VS2,
1 szt. brylant ~ 1,50 ct I/VS1, masa: 1,99 g;
dołączono 2 certyfikaty IGI (7967)
Cena: 106 000 zł
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Biżuteria, a zwłaszcza diamenty, mogą trwać wiecznie i mają więcej wartości

dodanej niż samochody i domy, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wysokiej
klasy przedmiotem kolekcjonerskim. Diamenty na przestrzeni ostatnich lat
w porównaniu z wieloma inwestycjami długoterminowymi nie zanotowały

spadku wartości i dlatego postrzegane są jako bezpieczna i bardzo rentowna
inwestycja. To świetny sposób na dywersyfikację kapitału i stanowi alterna-

tywę dla akcji i obligacji. Cena diamentów podlega innym czynnikom ryzyka
niż tradycyjne instrumenty finansowe – nie należą do banków, co zapewnia

stabilność inwestycji zwłaszcza w dobie potencjalnego kryzysu lub niepokojów
polityczno-społecznych.

Zatem jest to najlepszy moment aby pomyśleć o inwestowaniu w kamienie

szlachetne, co potwierdzają słowa Vashi Domingueza (dyrektor generalny Va-

shi.com), że nigdy nie było lepszego czasu na lokowanie pieniędzy w diamenty,
pod warunkiem, że to będzie długoterminowa inwestycja.

Niezależna firma badawcza, Edahn Golan Diamond Research & Data, donosi,

że ogólna sprzedaż biżuterii w USA wzrosła o oszałamiające 41% od stycznia
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do maja 2021 r. do 32 miliardów dolarów, w porównaniu z 22,7 miliarda dolarów w tym samym okresie 2019 r. W szczególności sprzedaż biżuterii w maju

Diamenty to nie tylko
marzenie wielu kobiet
to także świetny pomysł
na pewną inwestycję.

pobił rekord miesiąca, osiągając 8,6 mld USD, co stanowi wzrost o 52% w stosunku do maja 2019 r.

„Amerykańscy konsumenci wykazują żarłoczny apetyt na biżuterię z diamentami” – powiedział Edahn Golan, a Rada Natural Diamond potwierdziła, że

sprzedaż diamentowej biżuterii wzrosła o 30% od marca do maja 2021 r. w tym
samym okresie przed pandemią 2019 r.

„W tym roku zakupy konsumenckie [biżuterii z diamentami] są na rekordowym
poziomie. Zakupy te stanowią również znacznie większą część wydatków

konsumenckich. To świadectwo naszej zakorzenionej potrzeby celebrowania
życia” – dodał Golan.

Silne wyniki finansowe De Beers Group za pierwsze półrocze 2021 r. po-

twierdzają to twierdzenie. Jako wiodący światowy dostawca diamentów dla

przemysłu jubilerskiego, sprzedawca biżuterii pod marką De Beers Jewellers

Des Arte

diamety

i Forevermark, De Beers odnotował łączne przychody w wysokości 2,9 miliarda

dolarów, w tym sprzedaż surowego diamentu na poziomie 2,6 miliarda dolarów.

Dlaczego diamenty osiagaja takie ceny?
Rzadkie, piękne, są bardzo silnie nacechowane emocjami - ta biżuteria kreuje emocje,

Wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. przekroczyły poziom 1,2 mld USD w 2020 r.

zwłaszcza, że obdarowujemy nimi osoby nam bliskie, dla nas ważne. Biżuteria z diamen-

i były o 12% wyższe niż w tym samym okresie w 2019 r. (2,6 mld USD). W DE Beers

tami jest ozdobą, prezentem na specjalne okazje, ma wartość sentymentalną, a jedno-

cena za karat wzrosła o 13%.

cześnie staje się częścią naszej osobowości, ale również świadczy o pozycji społecznej.

Niedawny wzrost ceny w karatach powoduje wzrost cen na rynku biżuterii dia-

Jak duże środki powinniśmy przeznaczyć na inwestycje i na jak długi czas?

mentowej, ponieważ firma badawcza Golana stwierdziła, że średni rozmiar osadzonego diamentu wzrósł z 1,06 karata do 1,22 karata w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy. „Oczywiście konsumenci chcą więcej, większych, a nawet droższych
diamentów” – poinformował Golan.

Ożywienie przemysłu biżuterii diamentowej jest świetną wiadomością. „To świa-

dectwo witalności i trwałej emocjonalnej, a także estetycznej wartości diamentów
w oczach konsumentów” – powiedział Golan, ale ostrzega, że o dopiero początek.

Vashi Dominguez twierdzi, iż wbrew wyobrażeniom nie jest dobrym pomysłem inwestowanie w duże kamienie, lecz najlepiej wybierać małe diamenty między 2 ct – 5 ct.

Okresem minimalnym jaki powinniśmy przeznaczyć na utrzymanie diamentów to mi-

nimum 3-5 lat. Dla początkujących inwestorów najlepszym pomysłem jest zainwestowanie w kamienie już oszlifowane i o bardzo dobrej jakości, czyli o najlepszych parametrach 4 C – bo tylko takie osiągają najszybszy wzrost wartości. Kamienie i kruszce

szlachetne zawsze stanowiły odrębną, uniwersalną walutę nie znającą granic państw
ani systemów ekonomicznych. Ich wartość jest niezależna od kursów walut, wymiany

Zbliżające się wyzwania

pieniędzy czy spadku cen akcji.

Chociaż istnieje wiele nieoszlifowanych diamentów, dostawy kamieni polerowa-

Po zawirowaniach, izolacja związanych z pandemią przypominamy sobie stwierdzenia

daż 19,2 mln karatów surowca diamentowego, przekraczając sprzedaż surowca

kochania”. Gdy tylko ludzkość poczuje, że przeżywa, że zaczyna sobie radzić, że nie

w swoim najnowszym raporcie De Beers ostrzegł, że Indie zmniejszyły zdolności

naszego życia. Wyznamy ukryte miłości, bo życie jest krótkie, więc równie dobrze mo-

kacji polerowanych diamentów na „kluczowych rynkach”.

wędzi i nie chcemy tracić więcej czasu. Będziemy mieć to dziecko, ponieważ będziemy

nych są na wagę złota. W pierwszej połowie 2021 r. De Beers odnotowało sprze-

Ericha Fromma „paradoksalnie zdolność do samotności jest warunkiem zdolności do

diamentowego z tego samego okresu 2019 (15,5 mln) i 2018 (17,8 mln). Jednak

jesteśmy już dłużej zmuszani do izolacji, ruszymy naprzód, dokonując ponownej oceny

produkcyjne w zakresie cięcia i polerowania oraz że istnieją zaległości w klasyfi-

żemy być odważni. Przestaniemy zwlekać i oświadczyć się, bo właśnie wróciliśmy z kra-

Obawy o przyszłą dostępność polerowanych kamieni skłoniły marki jubilerskie
i sprzedawców detalicznych do zaopatrywania się w zapasy, zwłaszcza że po

pan-demii widzą gwałtowny wzrost popytu na biżuterię z diamentami. „W ciągu
ostat-nich kilku miesięcy detaliści czuli, że ich zapasy są niskie. W ten sposób
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mieli głębsze pragnienie uwiecznić nasze życie. I z tego powodu otrzymamy biżuterię,
która symbolizuje ten doniosły moment w naszym życiu. Albo tatuaż. Może obydwa.
Tekst powstał w oparciu o raport opracowany przez analityka rynku diamentowego
Edahna Golana, więcej informacji na posrtalu www.edahngolan.com .

kupowali z dodatkowym zapałem” – wyjaśnił Golan.

Edahn Golan ma 20-letnie doświadczenie jako analityk branży diamentowej. Ma wyjątkową zdolność do zapewniania globalnego widoku z kontekstem dla ekskluzywnych danych granularnych, które udostępnia. The New York Times, Wall Street Journal, Business Insider i inne czołowe publikacje cytują go regularnie.
Des Arte
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Certyfikaty
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1.

Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 5,01 ct F/VS2,
masa: 5,73 g; dołączono certyfikat IGI (7960)
Cena: 775 000 zł
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2. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 4,07 ct E/Si1,
masa: 4,89 g; dołączono certyfikat IGI (7961)
Cena: 405 000 zł
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3. Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 2,50 ct F/IF,
masa: 4,09 g; dołączono certyfikat IGI (7962)
Cena: 207 000 zł
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4. Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 2,00 ct F/VS1,
masa: 4,65 g; dołączono certyfikat IGI (7963)
Cena: 106 000 zł
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5.

Pierścionek z brylantem
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,01 ct D/IF,
masa: 3,43 g; dołączono certyfikat IGI (7964)
Cena: 67 000 zł
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6. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750,
1 szt. brylant ~ 1,00 ct D/VS1,
1 szt. brylant ~ 1,01 ct D/VS2,
1 szt. brylant ~ 1,00 ct D/VS2,
masa: 6,06 g; dołączono 3 certyfikaty IGI (7965)
Cena: 123 000 zł

39

Des Arte

diamety

6. Certfikat do brylantów
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6. Certfikat do brylantów

43

Des Arte

diamety

7. Pierścionek z brylantami
białe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,16 ct G/VVS1,
1 szt. brylant ~ 1,53 ct G/IF, 1 szt. brylant ~ 1,18 ct G/IF,
masa: 6,17 g; dołączono 2 certyfikaty IGI
oraz 1 certyfikat HRD (7966)
Cena: 202 000 zł
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7. Certfikat do brylantów
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7. Certfikat do brylantów
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8. Kolczyki z brylantami
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 1,51 ct I/VS2,
1 szt. brylant ~ 1,50 ct I/VS1, masa: 1,99 g;
dołączono 2 certyfikaty IGI (7967)
Cena: 106 000 zł
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8. Certfikat do brylantów
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Słownik
DIAMENT jest naturalnym minerałem składającym się z węgla, wykrystalizowanego w układzie regularnym (sześciennym). Jego twardość
w skali Mohsa ma wartość 10, gęstość w przybliżeniu 3,52, zaś współczynnik załamania nD ma wartość 2,417. Tak można opisać diament
naturalny i jego cechy fizyczne.
BRYLANT w terminologii jubilerskiej brylant to diament formy okrągłej z pełnym szlifem brylantowym. Szlif brylantowy uznawany jest za
szczyt osiągnięć mistrzów tego zawodu i szacuje się iż jest on wykorzystany w przypadku 70% diamentów oszlifowanych na Świecie.
SZLIF BRYLANTOWY jest najbardziej znany rodzaj szlifu jubilerskiego stosowanego dla diamentu, wynaleziony w XVII wieku, który wyparł
dotychczas stosowany do obróbki diemntów szlif rozetowy. Szlif brylantowy 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
zwiększenia 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 powierzchni na dolnym szpicu (kolet). W tym samym czasie, wskutek odłupywania
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
dodatkowych fasetek (aby zwiększyć efekty optyczne kamienia). Cztery
boczne krawędzie górnej i dolnej części zostają oszlifowane do postaci
fasetek. Łącznie z dolnym szpicem kamień ten, zwany „pojedyncze dobro” ma 18 fasetek.
4. Ponad bocznymi krawędziami tworzy się dalsze fasetki. Powstaje „podwójne dobro” o 34 powierzchniach i zaokrąglonym zarysie (rondyście).
Szlif ten powstał z inicjatywy francuskiego kardynała Mazarina (około
1650 r.) – stąd nazwa „szlif Mazarina”.
Des Arte

5. Pod koniec XVII wieku szlifierz Vicenzio Peruzzi opracował szlif diamentowy o 58 powierzchniach. Fasetki są nieco nieregularne, zarys
(rondysta) 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 brylantowym.
Wszystkie pozostałe rodzaje szlifu należy określać, używając ich dokładnych 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. Diamenty
o wspaniałej barwie, nieskazitelnej czystości, bardzo dobrym szlifie
i znacznej masie należą do najrzadszych.
MASA kamieni szlachetnych, w tym także diamentów, określa się w karatach 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 zabarwiona. Wyróżnia się diamenty o barwach fantazyjnych, m.in. niebieskiej, 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 tylko 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.
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CZYSTOŚĆ diamenty na ogół mają znamiona wewnętrzne (nazywane inkluzjami), jak również znamiona zewnętrzne (zwane skazami),
które czynią każdy kamień wyjątkowym i niepowtarzalnym. Znamiona
diamentów o czystości P1, P2, P3 rzeczoznawca dostrzeże bez lupy,
natomiast znamiona kamieni o czystości SI, VS lub VVS – dopiero przy
użyciu specjalistycznej lupy o dziesięciokrotnym powiększeniu. Do
najrzadszych należą 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, wielkość, łatwość dostrzegania oraz ich wpływ na
brylancie
FL (Flawless)- zupełnie czyste, wolne od charakterystycznych znamion
wewnętrznych (inkluzji) oraz znamion zewnętrznych (skaz).

diamety

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 zanieczyszczenia (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. Niewidoczne gołym okiem. Diamenty te należą do tzw. średniej klasy.
SI (Small Inclusions) - małe inkluzje czyli dostrzegalne znamiona wewnętrzne 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 najczęściej spotykane kamienie, osadzane w biżuterii.
I1, I2 oraz I3 (Included) - kamienie o niskiej klasie czystości z zanieczyszczeniami widocznymi gołym okiem przez laika. Diamenty o stopniu 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)
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SZLIF to tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję. To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlanych,
jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni (faset). Podczas 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 okrągłym, czyli brylanty, oraz o kształtach fantazyjnych, takich jak: markiza, owal, gruszka, serce.

Definicje pochodzą ze www.wikipedia.pl
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