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Je črna… Je b el a … I n j e n j una pov eza n os t v b r e z č as e n s t i l

Limited Edition
Kolekcija B&W v omejeni seriji pripoveduje zgodbo
o brezčasni ljubezni do stila. Elegantno nasprotje črnih

Ker pa ena stran ne obstaja brez druge, je dan z njim
poln čudovitih možnosti …

in belih diamantov, povezano v rdeče zlato, je popolno

Kolekciji smo dodali tudi prstan B&W, ki v svoji

darilo za sodobno žensko, ki sprejema drzne odločitve,

drznosti subtilno nadaljuje eleganco ogrlice in uhanov,

s katerimi tok usode zavrti v smer, ki ji pripada. Boga-

s katerima tvori zaključeno celoto. Na voljo je le po na-

ta simbolika črno-belega kontrasta predstavlja črno v

ročilu. Vsi izdelki iz kolekcije so označeni s serijsko šte-

povezavi z močjo, magijo in skrivnostnim ter belo kot

vilko, saj so znotraj omejene kolekcije 99 kosov.

simbol dobrega, nedolžnosti, lahkotnosti. Elegantno

Ugledna avstrijska znamka Swarovski je komplet

nasprotje najmočnejšega kontrasta z diamanti pa je

oblikovalke Désirée Kolarec častno vključila v enega

brezčasen stil. Nakit je mogoče nositi na obeh straneh,

izmed najpopularnejših napovednikov inovativnih sve-

z izpostavljenimi belimi ali črnimi diamanti.

tovnih trendov v oblikovanju nakita.

nosljivo
obojestransko

11014951

11033758

11083256

Prstan iz zlata z diamanti 0,64 ct.

Uhani iz zlata z diamanti 0,61 ct.

Ogrlica iz zlata z diamanti 0,59 ct.

Cena 2.990 €

Cena 1.590 €

Cena 1.690 €

Elegantna darilna škatlica Zlatarne
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Celje ni samo darilna embalaža, temveč
tudi dragocena zaščita vašega prstana, kamor

V Zlatarni Celje predstavljamo novost –

ga lahko spravite, ko ga ne nosite.

My diamond ring.
Gre za spletno aplikacijo, ki vam omogoča, da oblikujete prstan in izberete diamant po lastni želji. Prednost aplikacije je
v tem, da se vam pri oblikovanju prstana
po lastni želji hkrati prikazuje tudi cena.
Tako vas do popolnega zaročnega prstana ločijo samo klik na našo spletno stran
store.zlatarnacelje.si/mydiamondring

Vse, kar morate vedeti
o diamantih

in naslednji trije koraki:
izberite želeni prstan,
11014902
prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,75 ct. do 1,30 ct.

Ime diamant izhaja iz grške besede ada-

Pomen oznak za določanje
čistine diamantov

izberite želeni diamant,

mas in pomeni nepremagljiv. Diamant ima

oddajte povpraševanje.

ta pomen tudi zaradi svoje lastnosti, saj

FL – pri 10-kratni povečavi ni vidnih

velja za najtrši mineral in je ravno zato ve-

vključkov ali površinskih napak.

čen. Diamant pa ni dragocen samo zato,

IF – pri 10-kratni povečavi ni vidnih

ker je redek in ima lep sijaj, temveč zato,

vključkov, ima pa manjše površinske

ker nastaja globoko pod zemljo in je za

napake.

njegov izkop potrebno veliko dela.

VVS1 in VVS2 – zelo malo vključkov,

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

Za ocenjevanje in določanje vrednosti po-

11014807

11014899

prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,75 ct. do 1,30 ct.

prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,75 ct. do 1,30 ct.

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

11014900

11014905

prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,75 ct. do 1,30 ct.

prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,40 ct. do 0,75 ct.

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

površinske napake so zelo težko vidne

sameznega diamanta si pomagamo z zna-

tudi pri 10-kratni povečavi. Z očesom

menitimi »4 C«, ki v angleščini pomenijo

nevidne.

naslednje: colour – barva, clarity – čistina,

VS1 in VS2 – zelo malo vključkov in

cut – brus in carat weight – teža v karatih.

površinskih napak, toda z lupo pri
10-kratni povečavi lažje vidne. Pri VS2 so

Barva

z lupo takoj vidne.

Večina diamantov, ki se uporabljajo v

SI1 in SI2 – vključki in površinske napake

zlatarstvu, je rahlo rumeno ali rjavo obar-

so dobro vidni pri 10-kratni povečavi. Pri

vanih. Brezbarvni diamanti so zaradi svo-

SI2 so s prostim očesom takoj vidni.

je redkosti dragocenejši. Diamante ozna-

P1, P2 in P3 – vključki in površinske

čujemo z mednarodnimi oznakami od D

napake so zelo dobro vidni. Primesi so

do Z. Diamanti so lahko različnih barv,

vsekakor vidne s prostim očesom. Pri

od rjavkaste do živo rumene, rožnate do

P3 vključki že lahko motijo briljanco.

škrlatne, rdeče in modre. Ti se imenujejo

Ponekod se namesto P1, P2 in P3

barvasti diamanti (»fancy diamonds«).

uporablja oznaka I1, I2 ali I3.

Poleg obarvanosti se ocenjuje tudi fluorescenca diamanta.

Katero čistino torej izbrati?

Pomen in razlaga oznak

ceno diamanta, ne pa tudi na njegov videz

za določanje barve

brez uporabe povečevalnega stekla. S pro-

diamantov

stim očesom je namreč možno zaznati nep-

Vse čistine od IF do SI imajo vpliv le na

D – najvišja stopnja po lestvici, kamen

ravilnosti samo v diamantih čistin P1 do P3.

ne kaže nobene barve.

Diamant nam jemlje dih, tudi če ni popoln.

E – samo najbolj izurjeni izvedenci za

Najboljše razmerje med ceno in (skoraj

ocenjevanje kamnov lahko ločijo med

popolnim) videzom nudijo kamni čistin VS

barvama D in E, saj med njima skoraj

in VVS. Smiselno se je izogibati le diamantom čistine P, kjer bo tudi neizurjeno oko
lahko opazilo pomanjkljivosti.

11014903

11014530

prstan iz zlata z diamantom po izbiri od 0,40 ct. do 0,75 ct.

prstan iz zlata z diamanti 0,35 ct.

ni razlike.

cena je odvisna od barve, čistine in teže diamanta

cena 2.111 €

F – komaj opazna razlika v obarvanosti,
vendar se še vedno šteje za
brezbarvnega; visokokvaliteten diamant
po barvni lestvici.

Zaročni prstan predstavlja simbol ljubezni in pripadnosti, poleg tega pa ima prav posebno vlogo,
saj z njim sporočate, da ste našli sopotnika svojega življenja. Še vedno velja, da je najbolj priljubljen
klasični prstan z osrednjim diamantom briljantnega
brusa (solitaire).

(okrajšano ct). En karat je 0,2 grama in

šteje za diamant z ekselentno barvo.

ne pomeni enako kot karat (okrajšano

H – razlika v barvi je opazna ob

kt), ki se uporablja za označevanje čistine

primerjavi z višjimi oznakami barv.

žlahtnih kovin.

tnega nakita izdamo certifikat, ki potrju-

Včasih lahko ravno teža diamanta vpliva

izjemna ocena po barvni lestvici.

na velik preskok v ceni, še posebej pri te-

prstan iz zlata z diamantom 0,05 ct.

K–L – obarvanost je opazna.

žah, ki jim pravimo »magic sizes« (čarob-

cena 461 €

M–N–O–P–RS–Z – je obarvan diamant,

ne teže), kjer je razlika v ceni med 0,49 ct.

saj je barva opazna s prostim očesom.

in 0,50 ct. ali 0,99 ct. in 1,00 ct. zelo velika.

Pri barvni lestvici od D do Z cena narašča

Brus

11014858

11014334

prstan iz zlata z diamanti 0,91 ct.
cena 2.880 €

Ko veš, kaj imaš!
V Zlatarni Celje vam pri nakupu diaman-

Teža diamanta je izražena v karatih

G – skoraj brezbarven, vendar se še vedno

I–J – rahla obarvanost, vendar še vedno

Zaročni prstani

Teža v karatih

11014550

11013550

prstan iz zlata z diamanti 0,60 ct.

prstan iz zlata z diamantom 0,13 ct.

cena 2.195 €

cena 1.164 €

z vsakim premikom k barvi D; manj je di-

Brus je razmerje med premerom rondiste

amant rumenkasto obarvan, dražji je. Pri

(premer kamna), velikostjo mize (največja

»fancy« diamantih pa je ravno obratno:

ploskev na kamnu), kotu krone (zgornji del

bolj kot je barva intenzivna, globoka in ži-

kamna, nad rondisto), globino paviljona

vahna, dragocenejši je diamant.

(spodnji del kamna, pod rondisto) in debelino rondiste. V prvi vrsti vpliva na oceno

Čistina

brusa razmerje med naštetimi razmerji.

Vsi diamanti vsebujejo sledi svoje zgodo-

Diamanti so lahko brušeni v različnih ob-

vsebuje naslednje podatke: težo, barvo in

vine rasti. Pri visokokakovostnih diaman-

likah (npr. kvadrat, hruška, srce …). Okrogli

čistino diamanta. Pri večjih diamantih pa

tih se ta nanaša na notranje in zunanje

briljant je najbolj razširjena oblika diamanta.

prejmete tudi podrobnejši certifikat z in-

lastnosti, ki jih ocenjujemo z lestvico čisti-

formacijami o brusu, merah, stopnji fluo-

ne. Najboljša in najredkejša čistost je t. i.

Razlika med diamantom

rescence in prikazom vključkov.

»loupe clean«, torej diamant brez vidnih

in briljantom

je pristnost in karakteristike diamanta;

Nikoli ne kupite diamantov, ne da bi

vključkov pri 10-kratni povečavi. Nekateri

Briljant je diamant okrogle oblike, brušen

vam prodajalec izstavil pristen in vero-

prodajalci diamantov uporabljajo ta izraz

na 58 ploskev (faset), kadar pa govorimo

dostojen certifikat. Certifikat je doku-

namesto čistin FL in IF. Večina vključkov

samo o diamantu, imamo v mislih mineral.

ment, s katerim dokazujete avtentič-

11014822

pa ni vidna s prostim očesom. Diamanti,

nost diamanta in na katerem je njegov

prstan iz zlata z diamanti 0,35 ct.

popolni opis.

cena 398 €

11010507
prstan iz zlata z diamantom 0,02 ct.
cena 291 €

pri katerih s prostim očesom niso vidni
vključki, so prav tako odlične kakovosti.
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Nagradna igra
» Moj poročni dan«
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste

Poročni prstani

sodelovali v nagradni igri in nam zaupali
»Svoj poročni dan«. Prav vse zgodbe so bile
posebne. Med vsemi prispelimi pa nas je
najbolj navdušila ta, ki jo objavljamo.

Avtorica: Majda Balant
»Moj poročni dan je bil že pred
52 leti, in sicer 17. 11. 1962. Bila

Sistem gravur
poročni in zaročni prstani
Tipi pisav

11018578

11018579

11018825

11018824

11014833

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

cena 3.644 €

cena 821 €

cena 416 €

cena 900 €

cena 706 €

sem stara malo čez 18 let. Tisti
dan je bilo sončno. Bila sem v modri čipkasti
obleki in krasnem plašču. Bilo je še kar toplo.
Obuta sem bila v visoke petke, prav tako viso-

6

ke in tanke kot sedaj. Ko smo šli zjutraj peš iz

7

lokala, je čez noč padlo pol metra snega. Tak-

8

rat smo komaj dobili prevoz za poroko. Zjutraj
prevoza nisva imela in tako sva gazila sneg do

9

kolen. Poroka je potekala kar v redu, samo da
sem takoj drugi dan močno zbolela in staknila

2

pljučnico. Medenih tednov ni bilo, ker takrat
Simboli

1

4

2
5

3
6

7

11014774

11014775

11014706

11014722

11014677

11013925

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

cena 420 €

cena 742 €

cena 1.679 €

cena 393 €

cena 1.373 €

cena 353 €

jih sploh nismo poznali, vsaj na vasi ne. Taka
je bila moja poroka, čeprav nič posebnega,
vendar še danes drži, ko sem stara 71 let. Da bi
nama zdravje še služilo nekaj let, pa si kaj več

Lastoročni podpis

od življenja ne upava zahtevati. Taka je bila
najina poroka pred 52-timi leti.«

Prstni odtis

11014974

11014973

11014976

11014977

11014975

11014926

11014979

11014980

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

cena 1.039 €

cena 1.221 €

cena 675 €

cena 515 €

cena 263 €

cena 159 €

cena 979 €

cena 271 €

11014603

11014604

11014603

11014605

11014968

11014967

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

cena 458 €

cena 784 €

cena 458 €

cena 632 €

cena 641 €

cena 1.113 €

11014825

11014653

11014654

prstan iz zlata

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

cena 407 €

cena 697 €

cena 767 €

Nekaj nasvetov
pri izbiri gravure
vajini imeni z datumom poroke. Ta
klasična gravura ne bo nikoli iz mode;
preproste besede s pomembnim
sporočilom. Napišete jih lahko tudi v
kakšnem tujem jeziku, npr. latinščini;
ljubezenska izjava ali osebni stavek,
ki ga bosta razumela le vidva. Lahko
se odločita za napis z arabskimi ali s
kitajskimi simboli;
kratek verz ali refren vajine priljubljene
pesmi. Pazita le, da gravura ne bo
predolga;
vajini ljubkovalni imeni. Za razliko
od klasične gravure imena sta lahko
vzdevka nagajiva ali hudomušna;
znak oz. simbol, npr. srce ali znak
neskončnosti, lahko si izmislita tudi
svoj simbol;
prstni odtis vašega partnerja.

Namig
Ko izbirate poročna prstana, ki

Sejmi 2015/2016
Namig

Bodoči mladoporočenci, rezervirajte si čas in nas obiščite

11014924

11014923

11014926

11014927

11014925

11014913

11014918

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata

cena 983 €

cena 1.298 €

cena 159 €

cena 850 €

cena 685 €

cena 355 €

cena 370 €

11014500

11014488

11014556

11014555

11014683

11014682

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata

prstan iz zlata z diamanti

cena 348 €

cena 544 €

cena 627 €

cena 1.181 €

cena 434 €

cena 531 €

vas bosta spremljala dolga leta,
sledite svojemu srcu in vaša odločitev bo gotovo prava.

Pri nakupu poročnih prstanov

na enem od sejmov.

vam v Zlatarni Celje podarimo

Ekskluzivna ponudba za vse obiskovalce sejma:

penino z delci 24-karatnega zlata

20-odstotni popust vsem, ki bodo svoje poročne prstane

v vrednosti 39 €.

naročili na sejmu. Pogoj je predplačilo 50 €.
5. in 6. december 2015

23. in 24. januar 2016

20. in 21. februar 2016

od 11. do 13. marca 2016

POROČNI SEJEM

POROČNI FESTIVAL

POROČNI SEJEM

15. sejem Poroka

center v trgovsko-poslovnem centru

Ljubljanski grad

Grand hotel Union, Ljubljana

Hotel City, Maribor

Sejmišče, Celje

Diamant (BTC) v Ljubljani na Letališki 5.

Poročni salon
Posebej vas vabimo v naš poročni

Več na www.porocnisejem.si

Več na www.facebook.com/mpu

Več na www.porocnisejem.si

Več na www.ce-sejem.si

Lahko pa nas pokličete tudi po telefonu:
01/54 74 880.

Naroči katalog poročnih prstanov na
www.porocni-prstani.si

ih
alne
v
go az
ma o M
z
14 in
ot ji s T
k
č i
ve kc
Že kole

Klepet s Tino
Glede na to, da imaš letos, če lahko
tako rečemo, »delovni odmor od
smučanja«, pa je gotovo tvoj urnik
vseeno 100-odstotno zaseden. Torej,
kaj je tisto, kar te v zadnjem času
zaposluje?
Spremembe življenjskega ritma so bile nujne, ni pa nujno, da je zaradi manjše športne obremenjenosti lažje. Z

Z neprestano skrbjo, interesom
za nadgradnjo in dopolnjevanjem
kolekcije Lencia ter vizijo ohranjanja zadovoljstva naših modno
ozaveščenih kupcev smo leta
2009 ustvarili blagovno znamko
Lencia by Tina Maze.
Blagovno znamko vsa leta ustvarjanja odlikuje dovršena oblika.
Plod medsebojnega sodelovanja
je postala edinstvena modna linija nakita, na katero se je prenesel
uspeh naše smučarke. Do sedaj
sestavlja kolekcijo Lencia by Tina
Maze 12 različnih kompletov, ki
jim bomo v letošnjem letu dodali
še dve novi kolekciji. Vsaka izmed
kolekcij izraža svojo drugačnost,
Tinino osebnost in njene dosežke. V sliki in besedi predstavljamo
vsako njeno kolekcijo.

navajanjem, da sem jaz voditelj svojega življenja in da
nimam ob sebi ekipe, ki skrbi zame na vseh področjih, je
zame težko. To so velike življenjske spremembe in prilagajanje temu je zahtevno. To leto sem si vzela, da razumem, kaj želim v prihodnosti; dokončujem študij, hkrati
se ukvarjam s stvarmi, za katere prej nisem imela časa.
Tvojih dosežkov je ogromno, že
našteti jih je težko, ampak kateri
je tisti, ki ti bo ostal v spominu za
zmeraj?
Pot mi bo ostala v spominu za vedno.
Tvojih kolekcij imamo že veliko.
Katera je tvoja najljubša?
Moja najljubša je najnovejša I believe I can fly. Čeprav to
fizično ni mogoče, je pa psihično. In ni lepšega občutka.
Kako imaš v spominu dosedanje
sodelovanje z Zlatarno Celje?
Podobno, kot je zapisano v uvodniku: čudovite izkušnje
in sodelovanje s sproščeno ekipo Zlatarno Celje je bil
zame vedno eden vrhuncev leta.
Ali bi mogoče kaj sporočila vsem
ljubiteljem tvojega nakita?
Nakit odraža našo osebnost in veseli me, da smo z Zlatarno Celje ustvarili nepozabne kolekcije, ki jih lepe in
enostavne dame nosimo ob vseh priložnostih. Rada bi se
zahvalila za izkazano zaupanje in vas v upanju, da vas razveseljujemo, lepo pozdravljam.

Našo skupno pot uspeha nadaljujemo tudi letos. Zasnovali smo dve novi modni kolekciji nakita, za kateri smo
prepričani, da bosta uspešno nadaljevanje našega sodelovanja. Predstavljamo nežno kolekcijo »Clover«, katere
vodilo je deteljica kot simbol sreče. Z njo ponazarjamo
srečo, ki naj Tino spremlja pri njenih novih podvigih. Druga kolekcija »I believe I can fly« pa predstavlja vse sanje,
Tinine podvige v prihodnosti in njene želje po doseganju
novih uspešnih projektov. Slogan kolekcije nakazuje Tinino življenjsko vodilo, da nič ni nemogoče in da si sami

Kolekcija Clover kot

krojimo svojo usodo.

simbol sreče in I belive

Še enkrat predstavljamo Tinino vsestransko naravo. Iz

I can fly, kot vodilo

kraljice belih strmin se s preprosto lahkotnostjo prelevi

Tininim podvigom v

v modno ikono. Sodelovanje s Tino je polno zanimivih

prihodnosti.

prigod, vsa dosedanja fotografiranja so bila sproščena,
ustvarjalna in posledica tega so tudi čudovite fotografije njenih kolekcij. Zgodba s Tino vsekakor še ni končana,
skupaj želimo ustvariti še več uspešnih projektov in gle-

Kolekcija Russian fairytale kot popolno

de na do sedaj videno bo vsaka zgodba zanimiva in polna

dopolnilo Tininim dosežkom na OI in

dobrih rezultatov.

kolekcija Silver Fern kot znanilo Tinine
svobodne narave.

Začetek naše skupne zgodbe
s kolekcijama Snowball in Carving.

Kolekciji Super G in Triumph kot znanilo
vseh njenih smučarskih dosežkov.

Kot poklon naši snežni kraljici sta nastali

Dan s
Tino Maze

kolekciji Snow queen in Victory.

prijavnica

Prijavite se in preživite

Prijavnico lahko oddate v katerikoli poslovalnici Zlatarne Celje.

dan s Tino Maze

Nadaljevanje uspešne modne zgodbe s

Tinina borbena narava v kolekciji Tribe

kolekcijama Butterfly wings in Deep blue.

in njena nežna plat s kolekcijo Secret.

Pričenjamo z nagradno igro »Dan s Tino

aprilu, točen dan za predajo nagrade bomo

Ime in priimek

Maze«, v kateri lahko sodelujete tako, da

izbrali ter dogovorili skupaj z nagrajencem

Naslov

se prijavite s prijavnico.

in Tino.

Pošta in kraj

Nagrada vključuje

Telefon

Med vsemi prijavljenimi bomo 30. 3.

Izdelki iz kolekcije Lencia by Tina Maze
nosijo gravuro njenega podpisa.

2016 izžrebali enega srečneža ali srečnico.

druženje s Tino Maze ob kosilu

Nagrajenca bomo objavili na spletni strani

v hotelu Radisson Blu Plaza hotel

www.zlatarnacelje.si in na FB-strani Zla-

Ljubljana in

tarne Celje 30. 3. 2016.

srebrni komplet Lencia by Tina Maze –

Dan s Tino Maze bomo organizirali v

Snowball.

E-pošta
Podpis
Prijavnica je veljavna, ko je v celoti izpolnjena. Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje, d. d., moje osebne podatke vpiše v bazo in jih uporablja v različne
marketinške namene.

P RESTI
Ko

Pri spletnem nakupu vpišite kodo in kupujte Lencia nakit in ure s 3-odstotnim popustom. Datum veljavnosti kode: do 31.12.2015
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Chain
52010434

52010433

52080578

prstan iz srebra prstan iz srebra ogrlica iz srebra
cena 79 €

cena 78 €

cena 79 €

Crystal
52030367

52080582

52030366 52010435

52010436

uhani iz srebra s kristali Swarovski ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski uhani iz srebra

prstan iz srebra prstan iz srebra

cena 110 €

cena 97 €

cena 139 €

cena 79 €

Cat

cena 98 €

52080587

52030372

ogrlica iz srebra s kristali Swarovski

uhani iz srebra s kristali Swarovski

cena 198 €

cena 99 €

Reflection of the dark
52010431

52030362

52080577

52080576

prstan iz srebra s kristalom Swarovski uhani iz srebra s kristali Swarovski ogrlica iz srebra s kristali Swarovski ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 129 €

Cherry blossom

Loop

52080586

52030371 52010440

52080584

52030369

52010438

ogrlica iz srebra

uhani iz srebra prstan iz srebra

ogrlica iz srebra s cirkoni Swarovski

uhani iz srebra s cirkoni Swarovski

prstan iz srebra s cirkoni Swarovski

cena 119 €

cena 85 €

cena 85 €

cena 77 €

cena 59 €

cena 89 €

Srebrne
kolekcije

cena 139 €

cena 198 €

cena 145 €

Patina
52010445

52080594

prstan iz srebra s kristalom Swarovski

ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski uhani iz srebra s kristalom Swarovski

52030378

cena 115 €

cena 220 €

cena 98 €

Novo 2016

City
52030381

52010447

52080597

uhan iz srebra s cirkoni

prstan iz srebra s cirkoni

ogrlica iz srebra s cirkoni uhani iz srebra s cirkoni

52030382

cena 89 €

cena 125 €

cena 189 €

cena 147 €

Novo 2016
Mini jogging gems

Frozen flower

52080588

52030374

52080593

52030377

ogrlica iz srebra z cirkoni uhani iz srebra s cirkoni

ogrlica iz srebra

uhani iz srebra

cena 59 €

s kristalom Swarovski s kristalom Swarovski

cena 79 €

cena 115 €

cena 130 €

Novo 2016

I belive I can fly

kolekcija Lencia by Tina Maze

52010448

52030383

52030384

prstan iz srebra s cirkoni

uhani iz srebra s cirkoni

uhani iz srebra s cirkoni ogrlica iz srebra s cirkoni

52080598

cena 81 €

cena 97 €

cena 74 €

cena 157 €

Novo 2016

Light as a feather
52080596

52010446

ogrlica iz srebra s cirkoni prstan iz srebra s cirkoni

uhani iz srebra s cirkoni

cena 165 €

cena 119 €

Novo 2016

cena 69 €

12100248

52030380

set treh srebrnikov
cena 482 €

Scarab
52010437

52030368

52080583

Clover

kolekcija Lencia by Tina Maze

prstan iz srebra s cirkoni uhani iz srebra s cirkoni ogrlica iz srebra s cirkoni

52080592

in kristalom Swarovski

in kristali Swarovski

in kristalom Swarovski

ogrlica iz srebra z biseri Swarovski uhani iz srebra z biseri Swarovski uhani iz srebra z biseri Swarovski prstan iz srebra z biserom Swarovski

cena 97 €

cena 110 €

cena 179 €

cena 95 €

Novo 2016

52030375
cena 99 €

52030376
cena 54 €

52010444
cena 95 €

srebrniki tina maze
Serije spominskih srebrnikov obeležujejo izjemne dosežke Tine Maze, ki so vpisani tudi v
Guinnessovi knjigi rekordov 2014, in sicer svetovni rekord v številu zbranih točk v sezoni 2012/2013
(2414 točk), skupno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in osvojitev velikega kristalnega globusa.
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Vilinski simboli

Vilinski simboli so ključi energij, ki na preprost način prebujajo naše sposobnosti in
sprožijo zmožnost ustvarjanja življenja po
svoji volji. So eno izmed najpreprostejših,
a hkrati najučinkovitejših orodij za delo z
zakonom privlačnosti. Povezovanje z njimi
prispeva k osebnostnemu razvoju in duhovni rasti. Najpomembnejše izmed vsega
pa je, da nam pomagajo osredotočiti se na
to, kar je bistveno v življenju – zdravje, sreča, ljubezen, prijateljstvo, uspeh …

»Obeski z vilinskimi simboli so zasnovani kot manjši stilizirani ergonomski kamni,« pravi oblikovalka
Désirée Kolarec. Gladka površina in naturalistična
forma jim zagotavljata prijetnost na dotik. Ob osredotočanju na vilinski simbol in njegovo delovanje lahko
obeske nežno drgnemo med prsti. Nositi jih je mogoče
na usnjeni zapestnici, na traku iz kavčuka ali pa celo v
denarnici in žepu, skratka, kjer koli blizu sebe. V Zlatarni Celje so na voljo obeski s simboli za ljubezen, zdravje, srečo, prijateljstvo, uspeh, privlačnost in spomin.
Projekt Lencia Vilinski simboli je nastal v sodelovanju
z Mayo Peron, nositeljico avtorskih pravic simbolov.
Obeske lahko naročite na spletni strani: www.zlatarnacelje.si ali v kateri izmed izbranih poslovalnic
Zlatarne Celje.

Pandora zapestnice že od 35 € — Pandora amuleti že od 15 €
Spomin

Zdravje

Sreča

Uspeh

Privlačnost

Ljubezen

Prijateljstvo

52020105

52020102

52020104

52020100

52020101

52020103

52020099

55050028BVI

Pandora je svetovno znana blagovna znamka na področju proizvodnje

obesek iz srebra

obesek iz srebra

obesek iz srebra

obesek iz srebra

obesek iz srebra

obesek iz srebra

obesek iz srebra

zapestnica iz usnja+jeklo

cena 59€

cena 59€

cena 59€

cena 59€

cena 59€

cena 59€

cena 59€

cena 29€

in prodaje modnega nakita. Ustanovljena je bila leta 1982 na Danskem.
Izdelki Pandora so obnoreli svet, saj so prisotni v več kot devetdesetih
državah na šestih kontinentih, skupaj z 9.900 prodajnimi mesti.
Kolekcijo nakita Pandora sestavljajo številni materiali, kot so srebro, zlato, usnje in les,
dopolnjujejo pa jih čudoviti žlahtni kamni. Amuleti Pandora vas popeljejo v magični svet

Atlantidski prstan

neštetih kombinacij, s katerimi si vsak lahko ustvari svojo zgodbo in zapestnico naredi

Že vrsto let se širi zavedanje o magični moči atlantidskega prstana.

Učinki prstana so odvisni od funkcije, ki jo imajo

Skrivnostni prstan s svojimi učinki navdušuje še tako neverne in jim po-

posamezni prsti v povezavi s telesnimi organi. Če je

maga spoznavati pomen nezavednega. Zaščitno delovanje prstana pri-

prstan:

Pandora

edinstveno ter osebno. Vaši spomini bodo tako varno shranjeni v obliki prelepe zapestni-

P590702HV

ce. Vsakič, ko boste zapestnico nosili, jih boste lahko podoživeli.

srebrna zapestnica

Z nakitom PANDORA ustvarite svojo zgodbo in ovekovečite posebne trenutke v va-

cena 69 €

šem življenju. Obiščite svet Pandore na http://www.pandora.net/sl.si/.

pisujejo usklajenim in ezoterično dognanim reliefno vtisnjenim črtam in

na palcu: ugodno deluje na dihalne organe,

kvadratom oziroma piramidam in enakostraničnim trikotnikom. Oblike

na kazalcu: deluje na živčni sistem in pomaga k

na prstanu oddajajo valove, ki delujejo zaščitno in nevtralizirajo slike,

vitalnosti,

ki lahko zmotijo vibracije bivalnega okolja in porušijo ravnotežje. Nje-

na sredincu: dobro za kosti,

Pandora na voljo v sledečih prodajalnah Zlatarne Celje

gova oblika oddaja posebna mikrovalovanja, ki pozitivno vplivajo na tri

na prstancu: deluje na srce, živčevje, prebavila,

pomembna področja – zaščito, zdravje in intuicijo. Zaradi velikega pov-

črevesje in spolne organe,

Ljubljana

Novo mesto

Citypark, Šmartinska 152/g, 01 54 74 882

NC Qlandia, Otoška cesta 5, 07 38 44 680

praševanja po prstanih se pojavljajo različni plagiati in prav zato moramo

na mezincu: koristi krvnemu obtoku.

jasno zapisati, da so unikatni atlantidski prstani Zlatarne Celje izdelani iz

V skladu z navedenimi funkcijami nam lahko atlantid-

srebra čistine 925/000, v sodelovanju s Poznik TP pa se energijsko očistijo

ski prstan pomaga pri zaščiti pred škodljivimi sevanji,

in napolnijo s pozitivnimi informacijami. Energetski program zajema tudi

odpravlja bolečine, pomaga pri hitrejši ozdravitvi, za

atlantidski križ in ploščico s podobnimi energijskimi učinki.

blažitev poškodb in organskih motenj, za odpiranje blo-

Atlantidski prstan

12012803
prstan iz srebra
cena 79€

Mestni trg 20, 01 24 16 594
Mercator center, Ul. Ljubljanske brigade 33, 01 51 06 550
Wolfova 4, 01 24 16 590

Koper
Župančičeva ul. 22, 05 66 21 450

Kranj

kiranih energetskih kanalov in pri povečanju intuicije.

Pandora

Pandora

Pandora

Atlantidske prstane lahko kupite v poslovalnicah Zla-

P790965

P790337

P791255CZ

srebrn obesek

srebrn obesek

srebrn obesek

Maribor

cena 22 €

cena 29 €

cena 39 €

Europark, Pobreška 18, 02 33 38 220

tarne Celje ali naročite na spletni strani:
www.zlatarnacelje.si

Mercator center, Cesta Staneta Žagarja 69, 04 20 10 560

Slovenska 5, 02 23 80 214

Portorož
Hotel Palace, Obala 43, 05 67 10 790

Rogaška Slatina
Grand Hotel Donat, Zdraviliški trg 10, 03 81 81 680

Bled
franšizna prodajalna, C. svobode 7, 04 57 67 250
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Charme
11014984

11033780

11052682

prstan iz zlata z diamanti

uhani iz zlata z diamanti

zapestnica iz zlata z diamanti

cena 599 €

cena 937 €

cena 1.330 €

Novo 2016
Precious
11083273

11014961

ogrlica iz zlata z diamanti 1,34 ct. prstan iz zlata z diamanti 1,34 ct.
cena 2.970 €

cena 2.965 €

Novo 2016
Celeste
11083263

11033779

ogrlica iz zlata z diamanti

uhani iz zlata z diamanti

cena 990 €

cena 1.134 €

Novo 2016
Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata.

Eden
11014941

11014942

11014943

prstan iz zlata z diamanti 0,80 ct. prstan iz zlata z modrim safirjem

prstan iz zlata s smaragdom

cena 3.620 €

in diamanti 0,46 ct.

in diamanti 0,50 ct.

cena 2.340 €

cena 3.250 €

Novo 2016

Zlate
kolekcije

Stardust
11014932

11033775

prstan iz zlata z diamanti 0,40 ct. uhani iz zlata z diamanti 0,24 ct.
cena 1.927 €

cena 1.350 €

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata.

Daydream princess
11014822

11014846

11014952

prstan iz zlata z diamanti prstan iz zlata z diamanti prstan iz zlata z diamanti 1,26 ct.
cena 398 €

cena 622 €

cena 3.839 €

11014804

11014803

Novo 2016

Simple
Vienna vibrations

Classic

11014850

11014884

11014852

11014805

prstan z diamanti 0,14 ct. prstan z diamanti 0,07 ct. prstan z diamanti 0,04 ct.

prstan iz zlata z diamanti 0,84 ct. uhani iz zlata z diamanti 1,12 ct.

cena 2.625 €

cena 2.520 €

cena 1.890 €

Novo 2016

Limited edition

cena 663 €

11033754

prstan iz zlata z diamanti 0,99 ct. prstan iz zlata z zelenimi topazi, roza safirji ali modrimi safirji

cena 2.944 €

cena 454 €

cena 338 €

royal
11014962
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamanti 0,48 ct.
cena 2.850 €
Ogrlica v kompletu po naročilu

Metropolis
11014883

Vogue

prstan iz zlata z diamanti 1,72 ct.

11014936

cena 3.364 €

prstan iz zlata prstan iz zlata z diamanti

prstan iz zlata z diamanti 0,49 ct.

cena 1.190 €

cena 2.382 €

Limited edition - prstana sta na voljo v dveh barvah zlata in diamantov

11014937
cena 1.460 €

Novo 2016

11014950

* Verižica ni vključena v ceno obeska.

Romantic

Criss cross
11014897

11033770

prstan iz zlata s cirkoni uhani iz zlata s cirkoni

Memory ring

cena 598 €

cena 629 €

11033753

51010019

51010020

51010010

prstan iz zlata s cirkoni

prstan iz zlata s cirkoni

prstan iz zlata s cirkoni

11014882

cena 267 €

cena 267 €

cena 275 €

prstan iz zlata s cirkoni uhani iz zlata s cirkoni

ogrlica iz zlata s cirkoni

cena 126 €

cena 277 €

51010011

51010018

51010017

prstan iz zlata s cirkoni

prstan iz zlata s cirkoni

prstan iz zlata s cirkoni

cena 189 €

cena 198 €

cena 198 €

cena 110 €

11014896

11033763

11083259

prstan iz zlata s črnimi špineli

uhani iz zlata s črnimi špineli

ogrlica iz zlata s črnimi špineli zapestnica iz zlata s črnimi špineli

11052679

cena 298 €

cena 218 €

cena 319 €

cena 319 €

11083255

Autumn
11022275

11033751

obesek* iz zlata

uhani iz zlata

cena 115 €

cena 230 €

Q
11033773

11014938

11083267

uhani iz zlata s kalcedonom prstan iz zlata s kalcedonom ogrlicaiz zlata s kalcedonom
cena: 220 €

cena 620 €

cena 559 €

Infinity

Laguna
11083268

11014939

11033774

ogrlica s hematitom

prstan iz zlata s hematitom uhani iz zlata s hematitom

ali aventurinom

ali aventurinom

ali aventurinom

cena 696 €

cena 496 €

cena 320 €

11014891

11083254

prstan iz zlata s cirkoni

ogrlica iz zlata s cirkoni

cena 297 €

cenar 324 €

11083260

11052680

11052678

ogrlica iz zlata s cirkoni

zapestnica iz zlata s cirkoni

zapestnica iz zlata

cena 199 €

cena 139 €

cena 98 €

Lace
11052669

11033545 11014447

zapestnica iz zlata uhani iz zlata

prstan iz zlata

cena 1.731 €

cena 308 €

cena 268 €

Rozeta abstracta
11022281

Novo 2016

cena 559 €

Grazia
11014812

11033762

obesek* iz zlata uhani iz zlata

11022253

11033722

Passion flame

Unique

11022284

11014960

11052683

11014940

cena 295 €

fantasy
11052684

11052685

prstan iz zlata z oniksom obesek* iz zlata z oniksom uhani iz zlata z oniksom

obesek* iz zlata z oniksom prstan iz zlata z oniksom

prstan iz zlata z opali

zapestnica iz zlata z opali

zapestnica iz zlata

zapestnica iz zlata

cena 431 €

cena 390 €

cena 500 €

cena 1.590 €

cena 2.440 €

cena 1.370 €

cena 373 €

cena 477 €

Novo 2016

cena 540 €

Novo 2016

Novo 2016

*izkopano zlato
bi zadostovalo za pozlatitev
našega planeta

Naložbeno zlato
ZLATI KORAK

NALOŽBENO SREBRO

V Zlatarni Celje smo za vas pripravili storitev, ki vam

Pri naložbenem srebru lahko izbirate med ploščicami

omogoča nakup naložbenega zlata z večkratnimi manjši-

švicarske kovnice Argor Heraeus in ploščicami dunajske

mi vplačili.

kovnice Ögussa.

Najmanjše vplačilo že od 40 EUR naprej;
možnost plačevanja preko DB in enkratnih vplačil;

NALOŽBENI KOVANCI
Pri nas boste našli tudi pestro ponudbo zlatih in srebrnih

Ustvarjamo najlepše trenutke.
Še nekaj zanimivosti
Z 1 g zlata bi lahko v debelini 1 mikrona (0,001mm) pozlatili list
papirja formata A4.

brez obveznosti in omejitev glede plačevanja;

naložbenih kovancev, kot so dunajski filharmonik, enkra-

vplačujete v fizično in ne papirnato zlato;

tni in štirikratni dukat, kitajska panda, kanadski javorjev

storitev omogoča samo nakup naložbenih ploščic

list, avstralski kenguru, ameriški orel, ameriški bizon in

Zlatarne Celje;

južnoafriški krugerand. Tako kot naložbene ploščice so

sprotno pošiljanje izpiskov stanja na računu Zlati korak;

tudi naložbeni kovanci primerni za investicijo, trgovanje

ni vam potrebno skrbeti glede hrambe zlata;

z njimi pa je razširjeno po vsem svetu. Primerni so tudi kot

Vse do sedaj izkopano zlato (samo 166.500 ton) bi zadostovalo

naložbene ploščice lahko kadar koli prevzamete

darilo ob rojstvu, krstu, obhajilu, maturi, rojstnem dnevu,

za pozlatitev zemlje (površina 510.100.100 km2) v debelini samo

ali prodate;

poroki in ostalih priložnostih.

16 nanometrov (milijardink metra) ali za žico debeline 0,26 mm

velike hiše.
Z 1 tono zlata bi lahko pozlatili 10 nogometnih igrišč v debelini
nanosa 1 mikron.

v dolžini razdalje od Zemlje do Sonca (145.597.890 km).

možnost pristopa k storitvi Zlati korak v vseh
prodajalnah Zlatarne Celje po vsej Sloveniji;

Z 1 kg zlata bi lahko v debelini 1 mikron pozlatili streho 50 m2

Zlato je univerzalna valuta, vnovčljiva praktično v vseh

možnost odstopa od storitve brez kakršnih koli

državah sveta, brezčasno plačilno sredstvo že več tisočle-

omejitev ali stroškov;

tij. Majhen volumen = velika vrednost.

vse odločitve so v vaših rokah in pri njih vas ne omejujemo.
1 g = 50 mm3 = 32,00 EUR = 20 kg osnovnega kruha.
NALOŽBENO ZLATO
V ponudbi imamo naložbene ploščice Zlatarne Celje in

1cm3 = 20 g = minimalna neto plača v Sloveniji.
1 dl = 2 kg = avto visokega srednjega razreda.

dunajske kovnice Ögussa, z Good Delivery standardom

1liter = 20 kg = (tri sodobne nizkoenergetske hiše za

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani

pa ploščice belgijske kovnice Umicore in švicarske kovnice

4-člansko družino) ali več, kot je zaslužek Slovenca v 40

www.zlatikorak.si in www. nalozbenozlato.com

Argor Heraeus.

letih delovne dobe pri povprečni slovenski plači.

ali na brezplačni telefonski številki 080 74 77.

Pri spletnem nakupu vpišite kodo in kupujte Lencia nakit in ure s 3-odstotnim popustom. Datum veljavnosti kode: do 31.12.2015
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Elixa
Elixa je modna znamka ročnih ur, ki je aktivno vpeta v življenje modne industrije. Široka
paleta ur Elixa zagotavlja možnost izbire ure za vsak slog. Modne ure, drugačen dizajn,
pristna prefinjenost in stil. To so ure Elixa.

Velika večina ur na slikah je nastavljenih
na čas 10:10 (t.i. happy time), saj kazalci
ponazarjajo smeška.
Če so ljudje nekdaj uporabljali uro zgolj kot časomer, danes ni več
tako. Skoraj v vsakem trenutku imamo okrog sebe nekaj naprav, ki
nam lahko povedo točen čas. Prav zato ročne ure igrajo še pomemb-

L054-RSI

nejšo vlogo pri izražanju vaše osebnosti in sloga.

ura Lencia Zlatarna Celje

V Zlatarni Celje se trudimo strankam ponuditi čim širšo, raznoliko in

cena 39 €

aktualno izbiro modnih ročnih ur vodilnih proizvajalcev. Naša predno-

AP-E074-L266

AP-E063-L207

AP-E069-L238

AP-E063-L197

AP-E059-L178

ura Elixa

ura Elixa

ura Elixa

ura Elixa

ura Elixa

cena 119 €

cena 89 €

cena 99 €

cena 109 €

cena 99 €

stna naloga je zadovoljstvo strank. Poleg lastne blagovne znamke modnih ročnih ur Lencia nudimo veliko izbiro ročnih ur izbranih vodilnih
proizvajalcev modnih ur.
Nasveti

Naj ura

2015

Združite uro z zapestnicami. Prepustite domišljiji prosto pot in
ustvarite videz za vsako priložnost.
Manj je več. Modne klasike enostavno nikoli ne izginejo. To
opažamo tudi pri ročnih urah, saj se vedno vračajo takšne, ki
navdih iščejo v brezčasni klasiki. Letos okrasite svoje zapestje z
enostavnimi urami čistih oblik.
Ker vsak dan ne oblečete istih oblačil, ni razloga, da bi venomer
nosili isto uro. Zato skušajte izbor ure kar se da prilagoditi
priložnosti, ob kateri jo boste nosili.
L050-WRO

L312-WWH

DZ-4347

FS-4735

AM-4509

ES-3547

NY-2333

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Diesel

ura Fossil

ura Fossil

ura Fossil

ura DKNY

cena 109 €

cena 29 €

cena 239 €

cena 119 €

cena 129 €

cena159 €

cena 219 €

Lencia

Jacques Lemans

Lencia je priljubljena blagovna znamka modnega dizajna Zlatarne Celje, ki zagotavlja sodob-

Jacques Lemans je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev ur, ki že desetletja ponuja ure

nost brezhibnega proizvoda. Ročne ure Lencia najbolje opisujejo: sodobna oblika, kakovostna

najvišje kakovosti. Ponudba ur je izjemno raznolika in široka. Njihove ure pa so vedno oblikovane

izdelava in dostopne cene. Klasika in eleganca se prepletata v pestri izbiri ženskih ur. Izbirate

po najnovejših smernicah.

lahko med urami za vsakodnevno uporabo in tistimi, ki so namenjene za posebne priložnosti.

L203-BL

L053-SBL

L052-BCZ

L034-SBL

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

cena 83 €

cena 49 €

cena 39 €

cena 93 €

L036-SSI

JL-1-1117EN

JL-1-1735C

JL-1-1592A

JL-LP-118A

JL-LP-113C

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Jacques Lemans

ura Jacques Lemans

ura Jacques Lemans

ura Jacques Lemans La passion

ura Jacques Lemans La passion

cena 83 €

cena 209 €

cena 169 €

cena 299 €

cena 199 €

cena 159 €

Aztorin

Albert Riele

Ure AZTORIN so oblikovane

Albert Riele predstavlja povsem

tako, da zagotavljajo udobje v

nov standard. Ure so trdno zasid-

vsakem položaju. Primerne so za

rane v svojem razredu na trgu. Po-

najrazličnejše priložnosti. Ure so

nujajo izjemno kakovost sestav-

namenjene predvsem tistim, ki

nih delov in neverjetno zaključno

cenijo jasno izražen in drzen slog.

obdelavo po neprekosljivih ce-

L046-BRO

L048-GRY

L049-SSI

L051-WSI

L041-BBL

AP-A032-G151

AP-A045-G190

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Lencia Zlatarna Celje

ura Aztorin

ura Aztorin

cena 69 €

cena 89 €

cena 99 €

cena 119 €

cena 146 €

cena 269 €

cena 199 €

nah. Podpis SWISS MADE zagotavlja švicarsko poreklo ur.

AP-207GQ10SS13ILB
ura Albert Riele
cena 499 €
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*vključno z luknjanjem

77STX006
uhani kroglica 3 mm
cena 10 €*

77STX028
uhani metuljček roza
cena 29 €*

77STX011
uhani kvadrat cz 4 mm

Vse o luknjanju ušes
Studex je vodilna blagovna znamka na področju luknjanja ušes in proizvodnje
modnih hipoalergenih uhanov za vse starosti. Ponašajo se z več kot štiridesetletno tradicijo proizvajanja instrumentov za luknjanje, medicinskih uhanov in
drugih spremljajočih proizvodov. Njihovi sterilni proizvodi ustrezajo in celo presegajo najstrožje evropske standarde in predpise. Njihov cilj je proizvajati varne
in nežne proizvode za ljudi vseh starosti z občutljivimi ušesi. Podjetje je prav tako
ekološko usmerjeno in skrbi za zmanjšanje učinka tople grede na okolje, tako
so inovativni tudi na področju pakiranja in embalaže. V prihodnosti so odločeni
nadaljevati tradicijo proizvajanja varnih načinov luknjanja, medicinskih uhančkov
in spremljajočih proizvodov, ki so prijazni do ušes in okolja.

cena 29 €*

77STX019
uhani kroglica beli cz
cena 29 €*

77STX012
uhani pikapolonica
cena 19 €*

Pogosto zastavljena
vprašanja
Ali je sistem Studex za

Ali je varno uporabljati

So uhančki Studex primerni

luknjanje ušes varen?

sistem Studex za dojenčke

tudi za vsakdanjo uporabo?

Da. Vsi medicinski uhani Studex so sterilni in pakirani tako, da ustrezajo evropskim

77STX025

in otroke?

Seveda. Mnogo ljudi nosi te uhane tudi

Da. Studex je varen sistem za luknja-

po preteku šestih tednov.

standardom in predpisom.

nje ušes pri ljudeh vseh starosti, vendar

Kako poteka postopek

Ali luknjanje ušes boli?

v prodajalnah Zlatarne Celje opravljamo

luknjanja?

Sistem za luknjanje Studex je zasnovan

luknjanje od dveh let starosti naprej, iz

Najprej se izbere model uhana, ki potem

tako, da je luknjanje skoraj brez bolečin,

preprostega razloga, ker so pri dojenčkih

ostane v ušesni mečici, dokler se ta ne zaceli.

večina ljudi čuti le blažje nelagodje, seve-

ušesa in ušesne mečice premajhni, tako

Na voljo je kar 24 modelov, zato smo prepri-

da je stopnja bolečine odvisna od praga

da ni mogoče narediti luknjic na ustre-

čani, da boste našli nekaj po svojem okusu.

bolečine vsakega posameznika. Pri otro-

znem mestu. Rezultat prezgodnjega

Izkušeno osebje z razkužilnim robčkom

77STX014

cih je pomembno, kako jih starši pripravijo

luknjanja ušes so nezadovoljne odrasle

očisti izbrani predel ter zariše luknjice. S tem

uhani neon roza

na luknjanje. Bolje kot obljubljati, da ne bo

ženske, ki se jim uhani ne prilegajo pov-

vam omogočimo, da sami pred luknjanjem

cena 19 €*

povsem nič bolelo, je povedati, da bo malo

sem lepo, kar je še posebej vidno pri vise-

preverite, ali vam začrtano mesto ustreza ali

zabolelo, kot bi pičil komar.

čih uhanih.

ne. Sam postopek luknjanja je hiter in skoraj

Ali se lahko sistem Studex

Kako lahko pospešim

neboleč, uhani pa sterilni, kar minimalizira

uporablja za piercinge?

celjenje ušesa?

uhani smeško
cena 19 €*

77STX001
uhani marjetica roza
cena 29 €*

Ne. Izdelki Studex so zasnovani tako, da

uhani marjetica bel0-roza
cena 29 €*

77STX027
uhani marjetica pisana
cena 29 €*

preluknjano

možnost okužb in vnetij. Za pospešitev ceobmočje

vsaj

omogočajo varno luknjanje ušesnih mečic.

enkrat na dan z losjonom Studex1 za

Sistema Studex ne uporabljamo za luknja-

nego po luknjanju.

nje drugih delov telesa.
77STX018

Čistite

ljenja priporočamo uporabo losjona Studex.
Tudi za vaše najmlajše je poskrbljeno.
Čeprav luknjanje ne boli, so lahko otroci

Čiščenje je prav tako potrebno po fizični

nemirni in prestrašeni. Med postopkom

Kako dolgo se celi

aktivnosti. Izogibajte se dotikanju pre-

jih tako zamotimo z vitaminskimi bom-

preluknjani del?

luknjanega območja, še posebej z umaza-

bončki2, na koncu pa prejme vsak otrok

nimi rokami.

tudi diplomo za pogum3.

Vsaj 6 tednov.

Sensitive
Podjetje Studex ponuja tudi program Sensitive, ki ga sestavlja 24 različnih modelov uhanov;
ti niso namenjeni luknjanju, so pa kljub temu hipoalergeni in namenjeni občutljivim ušesom.
So brez kadmija, kobalta in drugih alergenih snovi, ki so najpogostejši povzročitelji vnetij.

77SEN010
uhani kroglica s cz multicolor
cena 24 €

Uhani Sensitive so modni in cenovno ugodni, saj se cene začnejo že pri 15 € za par. Širok izbor
različnih modelov omogoča, da vsak najde nekaj zase; ženske, otroci in moški. Vsakemu paru
uhančkov pripada tudi žametni mošnjiček4, kjer jih lahko shranite, ko jih ne nosite.

77SEN017
uhani Yin Yang
cena 15 €

77SEN008
uhani cz
cena 29 €

3

1

2

4

Ob luknjanju
10% popust
pri nakupu zlatih in
srebrnih uhanov*
*Velja le na dan luknjanja in plačilu z gotovino

Romantic
11014896

11033763

11052679

prstan iz zlata s špineli in cirkoni uhani iz zlata s špineli in cirkoni zapestnica iz zlata s špineli in cirkoni
cena 298 €

cena 218 €

cena 319 €

do
30
EU
R

lna
s o c i až j a
omre

www.facebook.com/zlatarnacelje1844/

www.pinterest.com/zlatarnacelje/

www.instagram.com/zlatarnacelje/

ap-el121-2869

77SEN007

l312-bdb

sb003-k

nakit Elixa

Studex Sensitive

ura Lencia

zapestnica Sailbrace

cena 20€

cena 15€

cena 29€

cena 15€

na
v
o
l
s
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a
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Personalizirana darila
Personalizirana darila postajajo vedno pomembnejši del našega vsakdana, saj se
veliko bolj usidrajo v srca naših ljubljenih kot darilo, ki ga lahko kupimo na vsakem
koraku. Vsak želi obdariti svojo ljubljeno osebo s prav posebnim darilom, ki bo pustilo vtis za vedno. Delček ljubega dogodka, spomin, slika so tisto, kar lahko nekomu
ogromno pomeni in zaradi česar bo vaše darilo posebno.

Personalizirani zlati grami presenečenja ter zlati ali srebrni personalizirani kovanci.
	Izdelava daril po vaših željah.
Celotno ponudbo poslovnih daril
lahko najdete na naši spletni strani
www.zlatarnacelje.si, podstran darila/poslovna darila ali pošljete povpraševanje na zc@zlatarnacelje.si

V Zlatarni Celje vam ponujamo možnost oblikovanja edinstvenih daril. Oblikujete lahko

Ker si je darilo lažje predstavljati v sliki, vam

Prepoznajte in nagradite uspehe z

svoj zlati gram, s katerim boste pomembne trenutke pozlatili za vse življenje, podarili

predstavljamo nekaj idej za različne priložnosti.

unikatnim personaliziranim darilom
in prepoznavno blagovno znamko z

varno naložbo, ki ne izgublja vrednosti. Moj zlati gram je primerno darilo za različne pri-

www.zlatarna-celje.com

52030311

52030315

uhani Lencia

uhani Lencia

cena 45,5 € - cena s popustom

cena 45€

do
50
EU
R

https://twitter.com/zlatarnacelje

zavidanja vredno tradicijo!

ložnosti. Podarite svoje spomine v sliki in ob različnih dogodkih. Lahko pa oblikujete tudi

Pozlatite rojstvo vašega otroka.

cekin za spomin, verižico z imenom, prstan ali samo prvo črko imena obdarovane osebe.

Podarite prvi zlati gram ali cekin.

Ponujamo vam veliko možnosti, ki bodo privabile nasmeh na obraz obdarjene osebe.

Ohranite v spominu najlepši dogodek v
vašem življenju – poroko.
Popolna ideja za krst otroka.
Darilo vaši ljubezni ob rojstvu otroka,
kartica, verižica z imenom ali celo posebni
materinski prstan z imenom otroka.
Poročno darilo bodočima zakoncema.

l053-sgr

52010386

ura Lencia

prstan Lencia

Darilo ob uspešno opravljeni diplomi.

cena 49€

cena 46,90€ - cena s popustom

Darilo za rojstni dan.

Ob vsakem nakupu cekina

11030713

obesek iz zlata

uhani iz zlata

cena 46€

cena 49€

boste prejeli tudi brezplačno darilno embalažo.

lo54-gsi

l052-bzc

55050026

ura Lencia

ura Lencia

zapestnica Lencia

cena 39€

cena 39€

cena 39€

Rojstvo

Krst

do
70
EU
R

11020018

do
50
EU
R

za spomin ali zlatih gramov presenečenja

52030021

52080044

52010354

AP-EL120-6918

prstan Lencia

uhani iz zlata

ogrlica Lencia

prstan Lencia

zapestnica Elixa

cena 57€

cena 56€

cena 68 €

cena 62€

cena 40€

do
10
0E
UR

52010043

52010397

11014793

52080529 11083227

prstan ime iz srebra

prstan ime iz zlata

črka iz srebra

črka iz zlata

cena 208€

cena 387€

cena 83€

cena 237€

Diploma

55050028sgr

52020100s

AP-E074-L264

52010432s

uhani iz zlata

zapestnica vilinska

obesek vilinski

ura Elixa

prstan Lencia

cena 71€

cena 29€

cena 59€

cena 99€

cena 79€

do
130
EU
R

11033329

poroka

moj zlati gram 1g moj zlati gram 2g moj zlati gram 5g cekin za spomin iz zlata s sliko

cekin za spomin iz zlata brez slike

11100263

11100272

11100264

11100256

11100257

au / 999,9

au / 999,9

au / 999,9

au/585

au/585

cena 71€

cena 116€

cena 256€

cena 326 €

cena 252 €

11033084

11033734

52010407

52030354

AP-E069-L234

zlati gram 1g

zlati gram 2g

zlati gram 5g

cekin za spomin iz srebra s sliko cekin za spomin iz srebra brez slike

uhani iz zlata

uhani iz zlata

prstan Lencia

ogrlica Lencia

ura Elixa

I like my name I like my name

11100217

11100271

11100220

12100259

12100258

cena 85€

cena 98€

cena 82€

cena 127€

cena 89€

ogrlica iz srebra

ogrlica iz zlata

au / 999,9

au / 999,9

au / 999,9

ag/925

ag/925

cena od 93€

cena od 282€

cena 54€

cena 99€

cena 239€

cena 156 €

cena 99 €

Inja Zalta je mlado, pri svojih 21ih letih nadvse uspešno dekle,
dejavno na mnogih področjih.
Trenutno blesti v novi seriji Usodno vino, poznamo pa jo tudi s
številnih lepotnih tekmovanj in
dogodkov. Vse se je začelo, ko
je še ne polnoletna osvojila naziv ‚naj smrklja‘. Leta 2012 je prikupna Ljubljančanka osvojila tudi
naziv obraz Lencia. Tako je poleg
Tine Maze, Ule Furlan in Iris Mulej
uspešno predstavljala blagovno
znamko Lencia. Inja nas je pritegnila s prodornim pogledom,
bujnimi lasmi in fotogeničnostjo.

Kje in kdaj se je vse začelo?
Vse se je začelo, ko sem pri 14-ih letih osvojila naziv
na najstniškem lepotnem tekmovanju. Od takrat delam

Kateri dogodek v življenju se ti je
najbolj vtisnil v spomin?
Veliko je dogodkov, tako dobrih kot slabih, ki so zazna-

predvsem kot fotomodel, včasih tudi kot igralka.

movali moje življenje in za katere sem zelo hvaležna. Ne

Za seboj imaš že kar nekaj dosežkov

morem se odločiti za enega, ki bi ga izpostavila.

in presenetiš v vsem, česar se lotiš.

Kako se spominjaš fotografiranja

Na kaj si sama najbolj ponosna?

kolekcije Lencia?

Ponosna sem na vsak majhen korak, ki sem ga naredila

Imam ga v lepem spominu, bilo je zelo zabavno. Z vese-

v življenju. Predvsem pa sem vesela, da sem ostala zvesta

ljem bi to še enkrat ponovila.

sama sebi in da sem jaz še vedno jaz.

Kot model za priznano slovensko

Kdaj si prvič pomislila, da si želiš

podjetje prestavljaš tudi perilo in

postati igralka? In kaj te je najbolj

kopalke, kako skrbiš za svoj popoln

pritegnilo v tem poklicu?

videz?

Igra me je že od nekdaj veselila, vendar si nikoli nisem

Predvsem se prehranjujem zdravo in se veliko gibam

zares predstavljala, da bi bila igralka. Z leti je želja postala

(joga, tek ...).

vse večja. Navdušuje me predvsem zato, ker se učiš vse

Ali rada nosiš nakit? Ali je zate

življenje, se nadgrajuješ, spoznavaš človeka in tudi sebe.

nakit obvezen kos garderobe ali

V igri uživam, saj rada nastopam, se prepustim in sem

zgolj razkošje?

nekdo drug.
Kaj ti je ljubše, svet mode ali svet
Inja nosi Lencia kolekcijo Nest.

igralstva? S čim se želiš ukvarjati v

52080541

52010402

prihodnosti?

ogrlica iz srebra

prstan iz srebra

cena 208 €

cena 167 €

Oboje rada počnem, vendar pa me bolj veseli igra, saj je
več prostora za kreativnost, rast in učenje.

Nakit nosim bolj redko, zgolj za posebne priložnosti.
Kateri je tvoj najljubši kos?
Moj najljubši kos je srebrni prstan s črnim kamnom iz
Zlatarne Celje, ki sem ga dobila v dar.
Ali kupuješ nakit Zlatarne Celje?
Žal manj, kot bi si želela.

Zlatarna Celje navdušuje
Tudi letos je bila k sodelovanju za katalog Swarovski GEMVISIONS častno povabljena Zlatarna Celje. Tema za omenjeno publikacijo je bil čudoviti svet tiar
in trakov za lase. Predstavljamo se z dvema tiarama, ki sta ju oblikovali Désirée
Kolarec in Olga Košica.

Novi prodajalni v Splitu
Ponosni smo na dve novi prodajni mesti, ki smo ju v letošnjem
letu odprli v hrvaškem Splitu. V mestnem jedru, na najboljši lokaciji – znameniti Marmontovi ulici ter v TC The Mall of Split, kjer je v
vsej lepoti zasijal zlati in srebrni nakit ter druge priznane blagovne
znamke, ki popestrijo ponudbo.

V Zlatarni Celje
smo pozlatili
ročno izdelana očala
Ko se združijo les, zlato in diamanti. Podjetje VILOK, domači proizvajalec ekskluzivnih, ročno izde-

Oblikovalski natečaj
»Veter sanj«
V Zlatarni Celje smo v sodelovanju z revijo Ona razpisali natečaj

lanih lesenih očal, je svojo hitro rastočo zgodbo o
uspehu povezalo z Zlatarno Celje, kjer so čudovite
vzorce lesa združili s prestižem in jih nadgradili z
dodatki zlata in diamantov.

»Veter sanj«. Namen je bil povabiti mlade oblikovalce iz vse Slo-

Ob tej priložnosti so pri podjetju VILOK v sode-

venije z idejami, ki lahko popestrijo naš program srebrnega nakita.

lovanju z Zlatarno Celje izdelali unikatna luksuzna

Med štirimi finalisti, ki so obiskali naše podjetje in predstavili idejne

lesena očala, ki jih krasi kar 118 dragocenih briljan-

osnove, smo izbrali zmagovalca Aleša Hočevarja. Kolekcija bo del

tov v skupni masi 1,66 ct., njihova vrednost pa je

nove kolekcije Lencia pomlad/poletje 2016.

ocenjena na več kot 3.500 €.

10
EUR
POPUST

Eno najbolj znanih imen, ki prisegajo na očala VILOK, je naš znani smučarski trener Andrea Massi.
Pred kratkim se je uspešno predstavil v vlogi manekena VILOK.

KUPON UGODNOSTI
popust na penino z zlatimi delci
*velja za steklenico 0,75 l

Ime in priimek

Prenovlejna podoba
darilnih bonov
Ker je darilni bon lepo darilo, obdarite z njim vaše
bližnje. Naročite svojega na naši spletni strani ali
na prodajnih mestih Zlatarne Celje.

Naslov
Pošta in kraj
Telefon
E-pošta
Podpis
En kupon ugodnosti nudi popust za nakup največ enega kosa. Popusti se ne
seštevajo z drugimi akcijami Zlatarne Celje. Kupon je unovčljiv, ko je v celoti
izpolnjen, v prodajalnah Zlatarne Celje. Popust velja do 31.12.2016. Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje d.d. moje osebne podatke vpiše v bazo in jih
uporablja v različne marketinške namene.

Ž
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Ljubljana
ZAGREB

Beograd

sarajevo

Naše osrednje vodilo je preplet tradicije in kakovosti. Prizadevamo si, da se to kaže v najboljši
in najkakovostnejši ponudbi nakita.

Sofia

Vaša zvestoba nam veliko pomeni, zato si jo
želimo nadgraditi in poskrbeti, da boste kot
imetnik Zlate kartice Zlatarne Celje zadovoljni
z nakitom in nakupi v naših prodajalnah.
Zlato kartico lahko pridobite na kateremkoli
prodajnem mestu Zlatarne Celje z izpolnitvijo
pristopne izjave. Nakup za pridobitev Zlate kartice ni pogoj, zato vas prijazno vabimo, da nas
obiščete in zahtevate svojo Zlato kartico.

Prodajna mesta Zlatarne Celje v Sloveniji
Ljubljana
PTC Diamant
Letališka 5, Ljubljana
01/ 54 74 880

Mercator center
Ul. Ljubljanske brigade 33
01 51 06 550

Wolfova 4
01 24 16 590

Nazorjeva 1
01 24 16 592

Maribor
Slovenska 5
02 23 80 214

02 33 38 220

02 33 38 225

Murska Sobota
Slovenska 37
02 52 14 262

BTC City
Nemčevci 1d

Maxi
Trg republike 1
01 24 16 596

Celje
Prešernova 2
03 42 67 200

Mercator center
Opekarniška 9
03 42 67 208

City center
Mariborska 100
03 42 67 205

Nova gorica
Mercator center
Industrijska 6

Mercator center
Ulica Eve Lovše 1

01 24 16 594

01 54 74 882

07 38 44 680

Europark
Pobreška 18

Mestni trg 20
Citypark
Šmartinska 152/g

NC Qlandia
Otoška cesta 5

05 33 05 290

NC Qlandia
Cesta 25. junija 1a
05 33 05 292

ostala mesta
Hotel Palace
Obala 43, Portorož

02 52 14 260

05 67 10 790

TC Maximus
Štefana Kovača 43
02 52 14 264

Ptuj
Miklošičeva 2
02 74 93 390

Mercator center Supermesto
Ormoška c. 30

Župančičeva ul. 22, Koper
05 66 21 450

Mercator center
Spodnji plavž 5, Jesenice
04 58 33 420

NC Qlandia
Domžalska cesta 3, Kamnik
01 83 08 699

Trg zbora odposlancev 20, Kočevje

02 74 93 392

Novo Mesto
Hipermarket Bršljin
Ljubljanska 47
07 39 35 250

01 89 50 870

Mercator center
Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj
04 20 10 560
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Mercator center
Ronkova 4/a, Slovenj Gradec
02 88 50 230

Cankarjeva 1, Velenje
03 89 85 280

Mercator center
Cesta talcev 4, Domžale
01 72 95 600

Mercator center
Vipavska cesta 6, Ajdovščina
05 36 64 570

Mercator center
Gregorčičeva ulica 47, Idrija
05 37 74 340

Mercator center
Tržaška 59, Postojna
05 72 12 310

NC Qlandia
Cesta krških žrtev 141, Krško
07/ 39 35 255

NC Intermarket
Tovarniška cesta 10/a, Brežice
07 49 94 350

Grand Hotel Donat
Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina
03 81 81 680

Franšizna prodajalna
C. svobode 7, Bled
04 57 67 250

Oblikovanje in ilustracije
Miha Kosmač
Sodelavci
Borut Kohne, Désirée Kolarec, Jure Cekuta,
Jure Jerič, Katja Jerič, Mojmir Poharc, Renata
Videčnik, Urška Sternad, Zoran Domazet

Izdajatelj in založnik
Zlatarna Celje, d. d.
Kersnikova 19
3000 Celje
t: 03/ 42 67 100
f: 03/ 42 67 111
zc@zlatarnacelje.si
www.zlatarnacelje.si

Distribucija
Delo, d. d.,
Zlatarna Celje, d. d.,
prodajna mesta Zlatarne Celje.

Uredništvo
Zlatarna Celje, d. d.

Na naslovnici
Tina Maze, fotografija: Peter Marinšek

Fotografije
Arhiv Zlatarne Celje, Marinšek&Marinšek,
Matjaž Očko

Na hrbtni strani
Suzana Lelić,
fotografija: Matjaž Očko
Jezikovni pregled
Klara Pavšer Stropnik
Naklada
60.000 izvodov
Tisk
Delo, d. d.

Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju
podatkov in do sprememb cen. Fotografije lahko odstopajo od dejanskega videza izdelkov.
Pridržujemo si pravico, da objavljeni izdelki v
reviji niso vedno na zalogi na prodajnih mestih
Zlatarne Celje.
Revija Prestige News – Zlatarna Celje je natisnjena v slovenskem jeziku. Ponatis celote ali
posameznih delov revije je prepovedan. Razmnoževanje brez pisnega dovoljenja je prepovedano. Mnenja, izražena v tej publikaciji, so
zgolj mnenja avtorjev ali intervjuvancev.

