


Privlačnost in dovršenost naših izdelkov, nastajajočih 
pod imenom Lencia, pričata o kakovosti višjega cenov-
nega razreda srebrnega nakita, ki s seboj prinaša pridih 
drugačnosti ter inovativnosti. Nakit, ki je obarvan s pri-
dihom evropskega dizajna, je ustvarjen s prepletanjem 
sodobne tehnologije in ročne obdelave iz rodiniranega 
srebra čistine 925/000 (sterling silver). Vsi izdelki Lencia 
so prijetni za nošenje, mikavni na pogled in namenjeni 
posameznicam, ki v sebi skrivajo drzen čar mladosti. 

Zlatarna Celje, d.o.o., se kot najbolj znan slovenski pro- 
izvajalec vrhunskega nakita ter drugih izdelkov iz zlata 
in srebra lahko pohvali z več kot 170-letno tradicijo. Svo-
jo poslovno uspešnost gradimo na precizno izdelanih in 
prepoznavnih luksuznih izdelkih, kakovosti ter blagovni 
znamki, ki uživa velik ugled tudi izven slovenskih meja. 
Spoštovanje tradicije in kakovosti, ki se prepletata s so-
dobnim oblikovanjem, nam omogoča doseganje pogla-
vitnega cilja – brezčasnega zadovoljstva kupcev – in nas 
uvršča v svetovno družbo elitnih izdelovalcev zlatarskih 
izdelkov in nakita.

•	 1844. leta je rod priseljenih italijanskih zlatarjev Pac-
chiaffov osnoval družinsko podjetje, danes poznano 
kot Zlatarna Celje. 

•	 10	držav se lahko pohvali, da je v njih z lastno malo-
prodajno in franšizno mrežo prisotna največja slo- 
venska zlatarna. 

•	 Več	 kot	 100 je maloprodajnih enot, v katerih lahko 
kupite nakit Zlatarne Celje. 

•	 500	kilogramov	zlata letno preoblikujemo v drago-
cene artikle naših zlatih kolekcij.  

•	 1000	kilogramov	srebra letno spremenimo v nakit, ki 
ga najdete v naših srebrnih kolekcijah Lencia. 

•	 300.000 dragih in poldragih kamnov letno precizno 
vkujemo v naš nakit.

•	 200.000 zadovoljnih kupcev se letno navdušuje nad 
nakitom Zlatarne Celje. 

• Vsak izdelek v Zlatarni Celje je ročno obdelan.
• Nakit lahko v celoti oblikujemo in izdelamo po želji 

stranke v samo desetih dneh. 
• Posamezen izdelek gre od razvoja do končnega izdel-

ka čez vsaj 15 parov rok.
• Nakit izdelujemo v širokem cenovnem razponu v 

vrednosti od 15 evrov do 20.000 evrov. 
• Smo eno redkih podjetij v našem prostoru, ki obvladu-

je vse faze izdelave nakita, od rafinacije odkupljenega 
zlata, sestavljanja in topljenja zlatih zlitin, lastne pri-
prave polizdelkov, poliranja in vkovanja do lastnega 
oblikovanja. Prav tako je naša prednost, da v proces 
izdelave, ki privede do končnega izdelka, vključujemo 
številne faze, kot so stiskanje, mikrolitje, 3D tiskanje 
in lasersko izrezovanje.

• V Zlatarni Celje kujemo lastno naložbeno zlato čistine 
999,9.

Zlata števila: Ste vedeli? 

lencia

Zlatarna celje

Priznane umetnice Zdenka Šamec, 
Olga Košica, Désirée Kolarec in 
Neja Kaligaro s svojim preciznim 
čutom za estetiko ter poznava-
njem ženskih želja snujejo svo-

jevrstne kreacije za raznovrstne priložnosti, katerim 
razvojni oddelek Zlatarne Celje v sodelovanju z izku-
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šenimi zlatarskimi mojstri vdihne dragoceno življenje.  
S prepletom kreativnosti, sodobnih tehnologij in bo-
gatim znanjem v največji slovenski zlatarni ustvarjamo 
večne in hkrati modne izdelke, ki vsakodnevno navdu-
šujejo ljubitelje prvovrstnega nakita ter dopolnjujejo  
vsak izbran videz.  Tradicija, najvišji standardi umetni-
škega oblikovanja, vrhunska kakovost ter prepoznav-

Zlatarna celje že več kot 170 let navdušuje z vrhunskimi dizajni in 
čudovitim, ročno izdelanim nakitom, ki je plod navdiha slovenskih 

oblikovalk in dela izurjenih zlatarskih virtuozov. 

nost blagovnih znamk so razlogi, zaradi katerih Zla-
tarna Celje ostaja sinonim za dragocene in brezčasne 
kose nakita.

Vsaka skrbno zasnovana in z natančnostjo 
izdelana kolekcija v vaše življenje prinaša  
izvirno zgodbo. 
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Več kot 100	prodajnih mest Zlatarna Celje.

LJubLJANA
PTC Diamant

Letališka	5,	Ljubljana
01/ 54 74 880

Mercator center 

Cesta	Ljubljanske	brigade	33	
01/ 51 06 550

Wolfova	4	
01/ 24 16 590

Nazorjeva	1	
01/ 24 16 592

Mestni	trg	20	
01/ 24 16 594

Citypark 

Šmartinska	152/g	
01/ 54 74 882

Maxi

Trg	republike	1
01/ 24 16 596 

CELJE
Kocenova	ulica	2	
03/ 42 67 200

Mercator center

Opekarniška	9
03/ 42 67 208

City center

Mariborska	100
03/ 42 67 205

MARibOR
Slovenska	5
02/ 23 80 214

Europark

Pobreška	18
02/ 33 38 220

Mercator center

ulica	Eve	Lovše	1
02/ 33 38 225

MuRSKA	SObOTA
Slovenska	37
02/ 52 14 262

BTC City

Nemčavci	1d
02/ 52 14 260

TC Maximus

Štefana	Kovača	43
02/ 52 14 264

PTuJ
Miklošičeva	2
02/ 74 93 390

Mercator center Supermesto

Ormoška	c.	30
02/ 74 93 392

PORTOROž
Hotel Palace

Obala	43,	Portorož	
05/ 67 10 790 

NOVO	MESTO
Hipermarket Bršljin

Ljubljanska	47
07/ 39 35 250

NC Qlandia

Otoška	cesta	5
07/ 38 44 680 

NOVA	gORiCA
Mercator center

industrijska	6
05/ 33 05 290

NC Qlandia

Cesta	25.	junija	1a
05/ 33 05 292 

KOPER
Planet	Koper,		
Ankaranska	2
05/ 91 40 589

župančičeva	ul.	22,	Koper
05/ 66 21 450 

JESENiCE
Mercator center

Spodnji	Plavž	5,	Jesenice
04/ 58 33 420

KAMNiK
NC Qlandia

Domžalska	cesta	3
01/ 83 08 699

KOčEVJE
Trg	zbora	odposlancev	20
01/ 89 50 870

KRANJ
Mercator center

Cesta	Staneta	žagarja	69
04/ 20 10 560

SLOVENJ	gRADEC
Mercator center

Ronkova	4/a
02/ 88 50 230

VELENJE
Cankarjeva	1
03/ 89 85 280

DOMžALE
Mercator center

Cesta	talcev	4
01/ 72 95 600

AJDOVŠčiNA
Mercator center

Vipavska	cesta	6
05/ 36 64 570

iDRiJA
Mercator center

gregorčičeva	ulica	47
05/ 37 74 340

Prodajna meSta Zlatarne celje v Sloveniji

POSTOJNA
Mercator center

Tržaška	59
05/ 72 12 310

KRŠKO
NC Qlandia

Cesta	krških	žrtev	141
07/ 39 35 255

bREžiCE
NC Intermarket

Tovarniška	cesta	10/a
07/ 49 94 350

ROgAŠKA	SLATiNA
Grand Hotel Donat

Zdraviliški	trg	10
03/ 81 81 680

bLED
Franšizna prodajalna

C.	svobode	7
04/ 57 67 250

Zlatarna Celje, Kocenova ulica 2, Celje Zlatarna Celje, Europark, Maribor
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olajšajte svojemu izbrancu ta velik 
korak in obkrožite zaročni prstan, 

kateremu ne boste mogle reči »ne«. 

namig

SE BOS POROcILA Z MANO?
Zaroka je dogodek, o katerem sanjari marsikatero dekle, zaročni prstan pa je tisti dokaz 

ljubezni, ki ga vsaka ženska rada z ljubkim ponosom postavi na ogled.

nakuP PoPolnega PrStana 
Pomembno vlogo v enem najbolj romantičnih trenutkov 
vsake zveze igra prav zaročni prstan, pri tem pa izbor po-
polnega obročka predstavlja svojevrsten izziv. Naslednji 
namigi naj vam bodo v pomoč, ko se znajdete v pestrem 
svetu zaročnega nakita.
 Določite	proračun.	Nakup prstana prilagodite svojim 

zmožnostim, kljub temu pa bodoči življenjski sopot-
nici kupite najlepši prstan, ki si ga lahko privoščite.

 Presenetite	jo.	Z nekaj vloženega truda in prijaznimi 
nasveti prodajalk Zlatarne Celje boste svojo ljubezen 
presenetili s popolnim, dih jemajočim prstanom. 

 Velikost	 je	 pomembna. Skrivoma si izposodite pr-
stan, ki ga ne nosi vsak dan, in ga vzemite s seboj na 
lov za popolnim zaročnim prstanom. V primeru, da 
velikost kljub temu ne bo ustrezna pa ne skrbite, saj 
lahko prstan v roku osmih dni zamenjate za večjega 
ali manjšega.

 ujemite	pravi	slog.	Koliko in kakšen nakit nosi vaša 
izbranka? Jo zapeljujejo večni kosi v rumenem zlatu, 
prefinjene klasike v belem zlatu ali luksuzni izdelki iz 
rdečega zlata? Ko izberete primerno barvo, ne poza-
bite na velikost kamna. Če vaša boljša polovica rada 
izstopa, potem je prstan z večjim kamnom prava izbi-
ra. Ljubiteljice minimalizma pa bodo bolj cenile prep-
rostejši, a zato nič manj eleganten izbor. 

Ne	pozabite: Za zaroko lahko izberete katerikoli prstan, 
saj je najpomembnejši namen, s katerim ga boste nadeli 
na levi prstanec svoje ljubezni.  

diamanti so večni in takšna  
naj bo tudi vajina ljubezen.

ne PoZabite

za žensko z izbranim okusom

V Zlatarni Celje vam pri nakupu diamantnega naki-
ta izdamo certifikat, ki potrjuje pristnost in lastnosti  
diamanta, da boste prepričani v najboljšo kakovost  

svojega nakita. 

ZanimivoSt

za tradicionalno damo

za drzno pustolovko

za ljubiteljico minimalizma

11014846
prstan iz zlata z diamanti

11015079
prstan iz zlata s CZ 

11015008
prstan iz zlata s CZ 

11014821
prstan iz zlata z diamantom

11015016
prstan iz zlata z diamanti

11014701
prstan iz zlata z diamanti

11015045
prstan iz zlata z diamanti

11014334
prstan iz zlata z diamantom

Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

11014856
prstan iz zlata z diamanti

11014988
prstan iz zlata s CZ 

11015082 
prstan iz zlata s CZ 

11014894
prstan iz zlata z diamanti

11014991
prstan iz zlata z diamanti

11015015
prstan iz zlata z diamanti

11015088
prstan iz zlata s CZ 

11014804
prstan iz zlata z diamanti

11015017
prstan iz zlata z diamanti

11015073
prstan iz zlata s topazom in diamanti

11014550
prstan iz zlata z diamanti

11014530
prstan iz zlata z diamanti

11014858
prstan iz zlata z diamanti

11014985
prstan iz zlata z diamanti

11014616
prstan iz zlata z diamanti

11014163
prstan iz zlata z diamantom
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11015035
prstan iz zlata

11015036
prstan iz zlata z diamanti

11014604
prstan iz zlata z diamanti

11014557
prstan iz zlata z diamanti 

11014556
prstan iz zlata

11014973
prstan iz zlata z diamanti

11014974
prstan iz zlata

11014682
prstan iz zlata z diamanti

Za večni izkaz ljubezni izberita prstana v barvi zlata, ki 
najbolje odraža vajino zvezo: 

 Rumena	barva	zlata	je brezčasna klasika, ki na prvo 
mesto postavlja tradicijo in zvestobo. 

 Poročni prstani iz belega	zlata zapeljujejo s pridihom 
sodobnosti, elegance in prefinjenosti. 

 Kombinacija	rdečega	in	belega	zlata	je redkejša ter 
zato toliko bolj edinstvena in neprecenljiva. 

Poročni prstani Zlatarne Celje so navdihnjeni z vrhunskim 
dizajnom in ročno oblikovani, zato je prav vsak izdelek 
edinstven. V vsak prstan naši zlatarski mojstri vkujejo 
certificirane diamante, dodatno pa jih lahko na vajino 
željo še brezplačno obogatijo s standardno gravuro – 
podpisom vajine ljubezni. Obsežna kolekcija modelov iz 
različnih cenovnih razredov je dostopna vsakomur, pripo-
ročamo pa, da si za izbiro vzameta čas, saj ju bosta kupila 
le enkrat, nosila pa za vedno. 

PodPiS vajine ljubeZni
Prstanoma dodajta osebno noto z diskretno vgraviranim 
posvetilom, ki vaju bo spominjalo na dan vajine 
zaobljube. Tradicionalna in priljubljena gesta je, da se 
v moški poročni prstan vgravira ime izbranke, v ženski 
poročni prstan pa ime izbranca, vsakemu pripišemo 
še datum poroke. Dodata lahko tudi simbol ljubezni ♥, 
večnosti ∞, vajin priljubljen verz ali citat. 

Popolno poročno izkušnjo pričarajta tudi z izbo-
rom primerne lokacije, kjer bo potekalo slavje. 
Za romantično doživetje tako večjih kot tudi inti-
mnejših porok bodo izvrstno poskrbeli v ljubljan-
skem Radisson Blu Plaza Hotelu, prefinjenem 
kraju s priročno lokacijo in vrhunsko storitvijo. 
Več na: www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana.

Zlatarna Celje – nakit, ki vas 
spremlja vse življenje.

namig

naZdravita na ljubeZen

V Zlatarni Celje vama ob nakupu poročnih prstanov po-
darimo penino z zlatimi delci, s katero bosta nazdravila  
vajini srečni in harmonični skupni prihodnosti.

11014603
prstan iz zlata

11014683
prstan iz zlata

11015031
prstan iz zlata z diamanti

11015032
prstan iz zlata

11015064
prstan iz zlata z diamanti

11015065
prstan iz zlata

11015062
prstan iz zlata z dimanti 

11015063
prstan iz zlata

11015068
prstan iz zlata z diamanti

11015069
prstan iz zlata

11014978
prstan iz zlata z diamanti

11015021
prstan iz zlata

11014695
prstan iz zlata

11014967
prstan iz zlata z diamanti 

11014968
prstan iz zlata

PoroČni Sejmi 2019
Svetujemo vama, da dan, ki bo samo vajin, pričneta 
načrtovati skupaj z Zlatarno Celje na enem od po-
ročnih sejmov. Predstavili vama bomo novosti 
in zadnje trende na področju poročnih prstanov za 
leto 2019, nagradili pa vaju bomo tudi z ekskluzivnimi  
ugodnostmi ter vama pomagali pri izboru dragocenega 
nakita iz vseh cenovnih razredov.
Prihajajoči poročni sejmi:

23.	in	24.	februar	2019,	HOTEL CITY, MARIBOR
9.	in	10.	marec	2019,	HOTEL KEMPINSKI, PORTOROŽ
15.–17.	marec	2019,	POROKA CELJE 

PoroČni Salon diamant  
Z najPeStrejšo iZbiro 
Bogat izbor poročnih prstanov je na voljo v vseh proda-
jalnah Zlatarne Celje, z najbolj popolno izbiro pa vaju bo 
navdušil naš poročni salon, ki se nahaja v trgovsko-po-
slovnem centru Diamant v BTC-ju na Letališki 5 v Ljublja-
ni. Osvojilo vaju bo več kot 500 različnih modelov, med 
katerimi blestijo tudi najprestižnejši poročni prstani.  
Svoj termin za svetovanje si lahko po želji rezervirata na 
lj.diamant@zlatarnacelje.si ali 01/	54	74	880.

 
Sta preveč nestrpna, da bi lahko počakala na obisk poslovalnice?  
Obiščita spletno stran www.porocni-prstani.si in izberita po-
poln poročni nakit.

POROcNI PRSTANI ZLATARNE cELJE  

 ZA DAN NAJLEPSIH SANJ
Poročna prstana Zlatarne celje vaju bosta vedno spominjala na enega najlepših trenutkov  

vajine ljubezni in moč večne zaprisege. 

11015037
prstan iz zlata z diamanti

11015038
prstan iz zlata

Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.
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oSkar kogoj, ikona SlovenSkega oblikovanja

ikona slovenskega oblikovanja ter svetovno priznan akademik in umetnik, čigar dela hrani več kot 
sto muzejev ter stalnih zbirk po vsem svetu, zna s svojo karizmo in dotikom ustvarjati presunljive 

oblike. Slednje je dokazal tudi v sodelovanju z Zlatarno celje, ko je za nas v devetdesetih letih 
prejšnjega tisočletja oblikoval kolekcijo avrelijan, lansko leto pa še mogočno kolekcijo  

srebrnega nakita Skrivnosti. 
oskar andrej kogoj skozi izpopolnjen dizajn ter precizno rokodelsko umetnost postavlja drzna 

vprašanja in se s svojimi stvaritvami zapisuje v zgodovino oblikovanja, predvsem pa v duše ljudi,  
ki so v stalnem stiku z njegovo umetnostjo. vedno namreč je in vedno bo – ustvarjal za ljudi. 

Maestro slovenskega oblikovalstva Oskar Kogoj  
pozna številne skrivnosti o človeštvu, njegovem  
izvoru in razvoju, duhovnem obstoju ter nenazadnje  
tudi o nakitu. 
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	 Kako	pomembno	vlogo	igra	nakit	pri	vašem	oblikovanju?		
Nakit in njegovo oblikovanje me spremlja že dolgo časa. Z njim sem se resneje srečal v 
srednji šoli za oblikovanje v ljubljanskih Križankah (obiskoval je smer industrijsko obli-
kovanje, op. a.) in kasneje na beneškem Instituto Statale d´Arte – Corso superiore di 
Disegno Industriale, ki je še danes ena najbolj znanih šol za dizajn z veliko benečansko 
tradicijo – zlasti na področju dragih kamnov in zlatarstva. Že na srednji šoli sem tako 
spoznal veliko mojstrov iz Zlatarne Celje, saj je imela ta tam izredno močne povezave, 
to pa je tudi vodilo do kasnejšega sodelovanja z njimi. Prav tako sem se veliko posve-
čal preučevanju izvora slovenskega naroda, starih kultur, različnih oblik in zdravljenja, 
pri tem pa sem se pogosto srečeval prav z nakitom ter njegovim pomenom. Konec se-
demdesetih let sem tako v Mehiki na Svetovnem kongresu industrijskega oblikovanja 
sodeloval (ICSID) s tamkajšnjimi Indijanci, s katerimi smo za takratnega predsednika 
izdelali maskoto iz vulkanskega stekla, in prav oni so mi razkrili številne skrivnosti zlata 
ter dragih kamnov. 
	 Prvo	 kolekcijo	 z	 imenom	 Avrelijan	 ste	 z	 Zlatarno	 Celje	 oblikovali	 leta	
1992,	zanjo	pa	posneli	nekaj	nekonvencionalnih	fotografij.	Kakšni	spomini	se	vam	
prebudijo	ob	pogledu	nanje?	
Oblikovanje kolekcije Avrelijan sem si zastavil precej revolucionarno in naredil korak 
naprej – določeni uhani so tako šele danes postali aktualni. Z Zlatarno Celje nam je us-
pelo ustvariti kolekcijo izredno zanimivih kosov nakita, ki so jih spremljale omenjene 
fotografije. K sodelovanju smo povabili fotografa Luciana Bonacinija, mojega dobrega 
prijatelja in trenutno enega najboljših fotografov, ki je naredil celo serijo fotografij z ar-
tikli iz dotične kolekcije. Nastale so res lepe fotografije, ki so povezovale naturo in člo-
veka, vendar z dostojanstvom do telesa, brez dekadence. Kolekcija je sicer počakala do 
današnjega trenutka in nikoli ni šla v prodajo, morda pa se to v prihodnosti še spremeni.  
	

	 Zakaj	je	nakit	pomemben	za	človeka?	
Nakit je vedno imel globlji pomen. Nastal je z namenom zdravljenja, tako duhovnega 
kot tudi fizičnega, in to se počasi vrača. Pri tem pa ni pomemben samo material nakita, 
temveč tudi njegova oblika. Poleg tega je imel tudi vlogo, da je ločeval ljudi, sploh du-
hovno bolj razvidne. Sama materialna vrednost nakita je tako še najmanj pomembna, 
ključno je, kaj se z nakitom doseže. 
 Kakšno	obliko	pa	zavzema	vaše	sodelovanje	z	Zlatarno	Celje?	
Najpomembnejše je, da so v Zlatarni Celje od začetka našega sodelovanja razumeli, da 
obstaja nekaj globljega, nekaj več od zgolj fizičnega telesa. Nakit smo ustvarili z dolo-
čenim namenom in zavedali smo se, da s certifikatom sicer lahko povemo, za kakšen 
nakit gre, vendar ga mora posameznik tudi sprejeti. Oblike, ki smo jih skupaj pretopili 
v srebro, imajo zelo globoke korenine. V Zlatarni Celje so razumeli, da je za ustvarjanje 
potrebna spiritualnost. Tega se počasi pričenja zavedati tudi znanost, saj znanstvenik 
brez spiritualnega navdiha ne bo prišel do dokazov. Najbolj važno pa je, da to znamo 
uporabiti za dobro človeštva. Vendar vsega tega nakita ne bi bilo brez mojstrov iz Zla-
tarne Celje, s katerimi res zelo dobro sodelujemo – vsi so izredno nadarjeni za ročne 
spretnosti in prav to je bil eden od glavnih razlogov, da smo takoj postali prijatelji. Oni 
razumejo te oblike in jih znajo s svojimi rokami ustvariti. Prav zato, ker je ves nakit izde-
lan z rokami mojstrov, s sabo nosi tudi njihovo energijo.  

	 Za	koga	ustvarjate	nakit?	
Nakit ustvarjam za tiste, ki jih ta pritegne. Za vse, pri tem ni razlik. Vprašanje je, koliko 
kdo ima in če si ga lahko privošči, vendar tudi velja, da če si nekdo nekaj želi, to dobi 
– na tak ali drugačen način. Važno pa je, da ga ta stvar privlači. V oblikovanje nakita 
sem šel, da ponudim ljudem nekaj dobrega, kar prinaša s sabo svojevrstno energijo, in 
nenazadnje tudi nekaj tradicionalnega. Vse, kar jaz počnem, je zato, da bi ljudi osrečil 
in bi jim s svojimi izdelki pomagal. Vsaka oblika je pomembna in ima določeno vrednost 
za človeka, ki jo uporablja, spreminja pa se seveda z ozirom na civilizacijo. Nakit, ki ga 
ustvarjam z Zlatarno Celje, lahko ženske spodbudi, da se poučijo o določeni temi in se 
podajo v duhovni svet.

	 Kateri	 je	 vaš	 najljubši	 kos	 iz	 kolekcije	 Skrivnosti,	 ki	 ste	 jo	 ustvarili		
z	Zlatarno	Celje?	
Težko rečem, saj sem v vsakega posebej zaljubljen. Vsak izdelek v sebi skriva svojo skriv-
nost. Nekaj od teh sem že razkril ob predstavitvi kolekcije, nekaj pa jih je ostalo skritih. 
Kolekcija Skrivnosti v življenje tistega, ki jo nosi, prinaša ogromno pozitivne energije, saj 
je nakit tako grajen, da zagotovo pripomore k duhovni in fizični krepitvi. Kar pa se tiče 
samega dizajna – če so stvari dobre, so dizajni brezčasni. In tudi za nakit iz kolekcije 
Skrivnosti menim, da ima brezčasni dizajn. 

	 Kako	naj	ženske	izberejo	pravi	kos	nakita	zase?	
Ženske morajo nakit izbrati po občutku, srce najbolje ve, kateri kos je pravi zanje. Sve-
tujem jim, da se pri izbiri prepustijo, pogledajo nakit, zamižijo in bodo videle, kaj se bo 
zgodilo. Odločijo naj se za tisti kos nakita, ki jih bo najbolj pritegnil, tudi če ga v tistem 
trenutku ne razumejo. Pomembno je, da z njim ne zadostijo samo očem, temveč tudi 
srcu.  
	 boste	 ljubitelje	nakita	Zlatarne	Celje,	ki	nosi	vaš	podpis,	presenetili	še		
s	kakšno	svežo	zgodbo?		
Z Zlatarno Celje snujemo novo kolekcijo. Z njo se bomo podali nazaj v čas starodavnega 
Egipta, spoznavali Kristusovo resnico in odkrivali druga starodavna dognanja, katera so 
Slovenci že pripravljeni sprejeti. Prihajajo torej tiste stvari, ki so že bolj ali manj zasnova-
ne, sedaj pa jih moramo prenesti še v svet nakita. Kolekcija bo predstavljala korak naprej 
od Skrivnosti. Zavedam se, da jo vsakdo ne zmore razumeti, vendar pa se lahko vanjo 
poglobi. S tem, ko se poglobi, bo nekaj spoznal – to pa je tudi stimulacija, da se poda v 
odkrivanje, kdo je človek in od kod prihaja. 

Fotografija iz leta 1992 posneta za kolekcijo Avrelijan, prvo, ki jo je za Zlatarno Celje oblikoval 
Oskar Kogoj. 

Ogrlico z obeskom Venetske golobice je Oskar Kogoj ustvaril za kolekcijo srebrnega nakita 
Skrivnosti. 

Najpomembnejše je, da so v Zlatarni Celje od začetka 
našega sodelovanja razumeli, da obstaja nekaj globljega, 

nekaj več od zgolj fizičnega telesa.

V oblikovanje nakita sem šel, da ponudim ljudem nekaj 
dobrega, kar prinaša s sabo svojevrstno energijo,  

in nenazadnje tudi nekaj tradicionalnega.

Če so stvari dobre, so dizajni brezčasni.

52080625
ogrlica iz srebra
cena 115 €

Jajce Lingam je unikatno okrašeno in združuje kulturo idrijske čipke z inovativnimi energetskimi 
oblikami.

52080623
ogrlica iz srebra
cena 110 €
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32017005
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 109 €

32087005
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 129 €

32037005
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 119 €

bonding

noVo

32017002
prstan iz srebra s kristali Swarovski in CZ
cena 109 €

32087002
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski in CZ
cena 129 €

32037002
uhani iz srebra s CZ
cena 39 €

iCEbERg

32037004
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 119 €

52080619
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 115 €

52030401
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 69 €

32087004
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 169 €

52080620
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 76 €

52080617
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski in CZ
cena 159 €

32017004
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 109 €

52010469
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 98 €

52010468
prstan iz srebra s kristali Swarovski in CZ
cena 139 €

alpha CubE

VolCano

noVo

  

raznolike srebrne kolekcije bodo navdahnile vaš slog,  
ne glede na to, ali boste svoji modni izbiri dodale 

prefinjen ali bolj drzen okras.
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52080640
ogrlica iz srebra s špineli ali CZ
cena 149 €

52080557
ogrlica iz srebra
cena 86 €

dREamy hEaRt

32030250
uhani iz srebra s sladkovodnim biserom in CZ
cena 59 €

32080395
ogrlica iz srebra s sladkovodnim biserom in CZ
cena 69 €

32010320
prstan iz srebra s sladkovodnim biserom in CZ
cena 69 €

ChiC

32087003
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 109 €

32037003
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 89 €

32017003
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 99 €

SEa flowER

32080396
ogrlica iz srebra s CZ
cena 45 €

32080400
ogrlica iz srebra s CZ
cena 59 €

hEaRt

32080392
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 59 €

32030247
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 49 €

32010317
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 69 €

azuRE

52080618
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 78 €

52030400
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 85 €

CoSmiC Ring

52010461
prstan iz srebra
cena 99 €

52030396
uhani iz srebra
cena 79 €

wintER talES

32030256
uhani iz srebra s CZ
cena 49 €

32010324
prstan iz srebra s CZ
cena 59 €

32080401
ogrlica iz srebra s CZ
cena 59 €

ClaSSiC
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Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

11014999
prstan iz zlata z diamanti

11033796
uhani iz zlata z diamanti

diamond iSlEtS

11015006
prstan iz zlata z diamanti

11033801
uhani iz zlata z diamanti

oVER bRidgES

11015089
prstan iz zlata z diamanti

11083334
ogrlica iz zlata z diamanti

bouquEt

11014856
prstan iz zlata z diamanti

11033746
uhani iz zlata z diamanti

11083305
ogrlica iz zlata z diamanti 

11015012
prstan iz zlata z diamanti

impERial

11038266
uhani iz zlata z diamanti

11015103
prstan iz zlata z diamanti

11033835
uhani iz zlata z akvamarinom in diamanti

11083341
ogrlica iz zlata z akvamarinom in diamanti

11015098
prstan iz zlata z akvamarinom in diamanti

kamElia

noVo

11033836
uhani iz zlata z morganitom in diamanti

11083342
ogrlica iz zlata z morganitom in diamanti

11015099
prstan iz zlata z morganitom in diamanti

kamElia

noVo

11015072
prstan iz zlata z diamanti

11033818
uhani iz zlata z diamanti

11083325
ogrlica iz zlata z diamanti

diamond CuShion 

izbrane zlate kolekcije za graciozno žensko,  
ki svojo podobo nadgrajuje s prefinjenimi,  

razkošnimi in nepozabnimi kosi.
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Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

11015018
prstan iz zlata z modrimi safirji in diamanti
LiMiTiRANA	SERiJA

11083310
ogrlica iz zlata z modrimi safirji in diamanti
LiMiTiRANA	SERiJA

la luna 

11033799
uhani iz zlata z modrimi safirji in diamanti

11015013
prstan iz zlata z modrimi safirji

11033798
uhani iz zlata z modrimi safirji

11083300
ogrlica iz zlata z modrimi safirji

awakEning

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata.

RozEta floRa 
11033821
uhani iz zlata z belimi safirji ali safirji različnih odtenkov rožnate 

11015075
prstan iz zlata z belimi safirji

11083328
ogrlica iz zlata s safirji različnih odtenkov rožnate 

11033820
uhani iz zlata z modrim safirjem in diamanti

11083327
ogrlica iz zlata z modrim safirjem in diamanti

11015074
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamanti

bluE

Kolekcija na voljo z belim ali modrim topazom v belem zlatu ter z rožnim kremenom v rdečem zlatu

11015073
prstan iz zlata z rožnim kremenom, modrim ali belim topazom in diamanti

11033819
ogrlica iz zlata z modrim topazom in diamanti

11083329
uhani iz zlata z zlata z modrim topazom in diamanti

SimplE paStEl

11015046
prstan iz zlata s citrinom  
ali modrim topazom in diamanti

luminouS

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata.

11015053
prstan iz zlata z diamanti 

11033812
uhani iz zlata z diamanti

11083320
ogrlica iz zlata z diamanti 

iConiC 
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Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

  

Z elegantnimi linijami in svojo sijajnostjo so zlate kolekcije primerne za vsak dan 
in za vse generacije žensk. neminljiva eleganca, ki bo prebudila  

vašo ženstveno zapeljivost.

amulEt

11083017
ogrlica iz zlata z diamanti

11083013
ogrlica iz zlata z diamanti

11083012
ogrlica iz zlata z diamanti

11083011
ogrlica iz zlata z diamanti

11083010
ogrlica iz zlata z diamanti

11083347
ogrlica iz zlata s CZ

11033840
uhani iz zlata s CZ

11015078
prstan iz zlata s CZ

littlE pRomiSE

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata in različnimi velikosti kamnov.

11083351
ogrlica iz zlata s CZ

11033843 
uhani iz zlata s CZ

11015081
prstan iz zlata s CZ

littlE pRomiSE

11033829
prstan iz zlata s CZ

11015094
uhani iz zlata s CZ

flaRE

11083337
ogrlica iz zlata s CZ

11015071
prstan iz zlata s CZ

11083332
ogrlica iz zlata s CZ

CoCtail

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata

Kolekcija na voljo v dveh barvah zlata in različnimi velikosti kamnov.
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Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

11015019
prstan iz zlata s CZ

11083313
ogrlica iz zlata s CZ

linES

11015049
prstan iz zlata z diamanti

11033809
uhani iz zlata z diamanti

littlE bow

11015015
prstan iz zlata z diamanti

11083312
ogrlica iz zlata z diamanti

pEtit

11033800
uhani iz zlata z diamanti

11014993
prstan iz zlata z diamanti

11033786
uhani iz zlata z diamanti

o13

11083279
ogrlica iz zlata z diamanti

11015057
prstan iz zlata s CZ

11083323
ogrlica iz zlata s CZ

danCing StonE

Kolekcija na voljo v treh barvah zlata.  
Posebnost:	premikajoči se kamen

11015093
prstan iz zlata  
z zelenim topazom in CZ

11033837
uhani  iz zlata  
z zelenim topazom in CZ

11083343
ogrlica iz zlata  
z zelenim topazom in CZ

EVERgREEn

noVo 2019

11014896
prstan iz zlata s CZ

11083261
ogrlica iz zlata s CZ

11083259
ogrlica iz zlata s CZ

RomantiC
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Zdenka šamec, vodja oblikovalSkega oddelka v Zlatarni celje

Priznana oblikovalka prestižnega nakita Zdenka šamec je v več kot 40 letih ustvarjanja v Zlatarni 
celje s svojimi imenitnimi stvaritvami pustila svojevrsten pečat. neusahljiv vrelec kreativnih idej  

ter prepoznaven slog sta vodila do tega, da je ustvarila nešteto čudovitih kosov z dodano vrednostjo, 
ki predstavljajo pomemben košček v mozaiku naše blagovne znamke.

Neizmerna predanost Zdenke Šamec oblikovalski stroki in njena večna ljubezen do nakita se že vrsto let odražata v čudovitih kreacijah, ki jih ustvarja za Zlatarno Celje. V 
več desetletjih oblikovanja je do potankosti spoznala tehnološke zakonitosti in doumela najrazličnejše želje ljubiteljic nakita. Ustvarila je vrsto izjemno oboževanih prestižnih 
izdelkov, ki vsakodnevno navdušujejo še tako zahtevne stranke Zlatarne Celje. Njen nakit je minimalističen, eleganten, a vendar edinstven in oplemeniten z detajli, ki mu vlijejo 
življenje ter krasijo videz vsake posameznice.
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Kot naša glavna oblikovalka zlatega nakita je Zdenka večino časa snovala kreacije,  
za katere je menila, da bodo všečne širšemu spektru ljudi. Nakita pa nikdar ni doumela 
zgolj kot modni dodatek, pač pa nekaj, kar že od nekdaj razveseljuje ženske in ima tudi 
izjemno simbolno vrednost. »Med ženskami in nakitom obstaja strast, prevzame nas 
lepota, prevladajo čustva,« pravi Zdenka in dodaja, da »nakit pomeni tudi odnos do mo-
dnih smernic in povzame duh časa.« Nakit pove veliko o osebi, ki ga nosi, je dopolnitev 
garderobe, ki izraža razpoloženje in hkrati tudi statusni simbol. Slednje zagotovo drži za 
luksuzne kose izpod rok Zdenke Šamec, ki izžarevajo njen osebni slogan »Manj je več« 
in ljubezen do detajlov.

Ideje se rojevajo povsod. Oblikovanje nakita je način, 
kako izražam svojo osebnost, ljubezen do barv,  

oblik in stila.

Med ženskami in nakitom obstaja strast, prevzame nas 
lepota, prevladajo čustva.

Bistvo prenosa trendov v oblikovanje je dobra ideja, ki 
zajame duh časa, vključi čute in domišljijo.

Ob pregledu svoje dragocene karierne poti najraje izpostavi vse tiste izdelke, ki so do-
segli izjemno prodajnost. Bistvo ženske elegance tako povzema Zdenkin stiliziran križ 
iz zlata, ki je bil ob predstavitvi velik prodajni hit v vseh državah, kjer je Zlatarna Celje 
prisotna s svojo maloprodajno mrežo in je še danes del redne kolekcije. Prav tako večna 
kosa sta zlat prstan in ogrlica iz kolekcije Infinity, v kateri je Zdenka združila čudovit 
preplet dveh linij, povezanih v eno, ki danes velja za simbol večnosti in poklon ljubezni. 

Zdenka Šamec ima prav posebno mesto v kolektivu Zlatarne Celje. Med nepozabnimi 
drobci spominov, ki jih pomnita oblikovalki Desiree Kolarec in Neja Kaligaro, je zagotovo 
obisk največjega sejma v Evropi Baselworld. Med brkljanjem med tisočimi in tisočimi 
primerki kamnov, ko so oblikovalke Zlatarne Celje iskale prave kose za prihajajoče kolek-
cije, se jim je ob pogledu na starejšo vzornico nemudoma porodila misel: »Tako izgleda 
prava ljubezen do nakita – ko po toliko letih še vedno brskaš med kamni z veseljem ot-
roka, ki se prvič igra v peskovniku.«

11015053
prstan iz zlata z diamanti

iConiC

11014852
prstan iz zlata s safirji

ViEnna VibRationS

11014883
prstan iz zlata z večbarvnimi diamanti

mEtRopoliS

Ko Zdenko povprašamo o navdihu, pove, da »ukvarjanje z oblikovanjem med drugim 
pomeni tudi iskanje idej na vsakem koraku. Kjer koli hodiš, opazuješ ljudi in izložbe, mi-
mogrede zaznaš kakšen utrinek in vse to uporabiš pri oblikovanju kolekcije.« Poleg toka 
idej, ki se zdi neskončen, pa je izoblikovala tudi neprimerljiv slog. Slednji je rahlo mo-
numentalen in geometrijsko navdahnjen, saj je od nekdaj uživala pri ustvarjanju močnih 
kosov, ki se postavljajo s pridihom ženstvenosti. V središču njenega navdiha je vedno 
samozavestna ženska vseh starosti, kateri je namenjen minimalističen, eleganten in 
moden nakit, uporaben za nošenje ob vsaki priložnosti. Eden zanjo značilnih močnih 
kosov ali »štikelcev«, kot jim sama pravi, je čist, preprost in prefinjen prstan iz kolekcije 
Iconic, ki izraža skrivnostno moč ter nesmrtnost. Tudi sama se izogiba klasičnim kom-
pletom, všeč pa ji je sofisticiran videz, ki ga doseže s kombinacijo različnih kosov nakita, 
s čimer je oblikovala povsem lasten slog. 

Navdih za oblikovanje unikatnih prstanov Vienna Vibrations, ki so nastali v omejeni se-
riji 99 kosov, je oblikovalka našla na Dunaju. Kot rada pove, jo to mesto od nekdaj močno 
privlači, saj s svojim sodobnim metropolitanskim videzom, 
prepletanjem najsodobnejše urbanistike  
in stare monarhije, emocijami in vzne-
mirljivimi dogodki, ponuja idealno 
priložnost ter odlično izhodišče  
za pripovedovanje zgodb skozi  
obliko nakita.

Poleg tega so tu še kosi, na katere je ponosna zaradi izvirnosti in oblikovne dovršenosti. 
Med takšnimi sta zagotovo kolekciji Jogging gems in Vienna Vibrations, objavljeni tudi v 
mednarodno priznani publikaciji Swarovski Gem Visions, ki združuje najbolj inovativne 
trende oblikovanja nakita. 

11083254
ogrlica iz zlata s CZ

infinity

11014891
prstan iz zlata s CZ

Zdenkine čudovite kreacije navdihujejo ženske, ki v naraščajočem iskanju individual-
nosti kupujejo prestižen nakit zase in same sebi rade privoščijo darilo. Z vodilom, da se 
dragocen nakit in diamanti lahko nosijo prav vsak dan, je oblikovala tudi obširno kolek-
cijo poročnih in zaročnih prstanov, začinjenih z dragocenimi detajli v duhu brezčasne 
lepote. Ne glede na slog, namembnost in trende, pa je vsem Zdenkinim stvaritvam za-
gotovo skupno to, da so večne, prestižne in oblikovalsko brezhibne. 
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»Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, 
prehiter za tiste, ki se boje,  
predolg za tiste, ki žalujejo,  

prekratek za tiste, ki se veselijo,  
toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen.«

Henry Van Dyke

lencia

Barvite ročne ure Lencia so sinonim za izvrsten evropski dizajn in visoko kakovost 
po dostopni ceni. Izbira ženskih ur je razgibana, rdeča nit vseh modelov pa so do-
miselnost, svežina in dovršene linije. Modne raziskovalke se lahko odločate med 
urami za vsak dan in tistimi, ki so namenjene posebnim priložnostim.

ročne ure, ki jih najdete v Zlatarni celje, so prava modna osvežitev, izbira pa pestra  
in nepogrešljiva. S sodobnim in mladostnim dizajnom so postale nenadomestljiv kos nakita, 

zato bodo vse vaše modne kombinacije vedno korak pred časom.

noVo

l053-gg0
cena 49 €

l094-wwh
cena 89 €

l079-SSi
cena 109 €

l065-SSi
cena 49 €

l069-wwh
cena 99 €

l076-bbg
cena 59 €

l064-SSi
cena 49 €

l067-bbg 
cena 39 €

l312-bbg
cena 34 €

l091 
cena 49 €



17

ura je unikaten dodatek, ki tako kot nakit poskrbi za dovršenost vaše podobe. Če želite, 
da bo dolgo časa krasila vaše zapestje, je ne izpostavljajte sončni svetlobi in ekstremnim 

temperaturam, ki močno skrajšajo življenjsko dobo baterije. Pri čiščenju ure ne uporabljajte 
kemičnih sredstev, temveč jo preprosto obrišite s suho, mehko in čisto krpo. kovinski 

pašček očistite s ščetko in krpo, predhodno namočeno v milnico, pri čemer pazite, da voda 
ne zaide v uro. navedenim namigom pridajte še preventivni pregled in čiščenje notranjosti 

na vsaki dve leti, pa bo vaš nov modni dodatek prešteval minute še veliko dlje.  

namig

ap-E114-l464
cena 149 €

ap-E096-l373-k1
cena 189 €

elixa

Elixa je modna znamka ročnih ur, ki je aktivno vpeta v življenje modne industrije  
in s svojo široko paleto zagotavlja možnost izbire ure za vsak slog. Ure Elixa pred-
stavljajo sodoben značaj, edinstven dizajn, pristno prefinjenost in dovršen stil.

ap-E127-l529
cena 129 €

ap-E128-l533
cena 169 €

ap-E125-l515
cena 159 €

ap-E118-l481
cena 169 €

ap-E122-l499
cena 159 €

ap-E126-l519
cena 149 €

ap-E123-l506
cena 199 €

S spletno kodo 
PRESTIGENEWS18 
pridobite 10-odstotni 
popust na nakup ur  

lencia. koda velja samo  
pri spletnem nakupu 

do 31. 12. 2018.

l086-RRo
cena 49 €

l057-ggo
cena 119 €

l054-gSi 
cena 49 €

l058-wgo
cena 49 €

l066-wRo 
cena 39 €

l315-bdb
cena 34 €

l083-RRo
cena 59 €

l077-RRo
cena 49 €

l091-bdb
cena 49 €

l082-Sdb
cena 139 €

ure lencia obstajajo 
v različnih barvnih 

kombinacijah. več na: 
zlatarnacelje.si

l073-Sbl
cena 49 €

l081-bbl
cena 99 €

l052-bCz
cena 49 €

l050-bbl
cena 99 € 

l078-bbl 
cena 49 €

l068-bbl
cena 39 €

l080-lbl
cena 79 €



noVo 2019
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55080036
ogrlica jeklo Lencia S
cena 34 €

55010007 
prstan jeklo Lencia S
cena 29 €

55050091
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

55080031 
ogrlica jeklo Lencia S
cena 39 €

55050093
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

noVo 2019

55080035 
ogrlica jeklo Lencia S
cena 34 €

jeklo se lahko pohvali z izredno trdnostjo, a hkrati 
lahkostjo, v primerjavi s plemenitimi kovinami pa je 

odpornejše na praske in udarce ter zelo obstojno. 

namig

55050096
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

55050094
zapestnica jeklo Lencia S
cena 29 €

Paketka #koko v ženstvenih odtenkih se je razveselila 
digitalna vplivnica @aljaperne, ki svoje modne kombi-
nacije deli na blogu ABC style.

Koko zapestnice navdušujejo tudi mlajše generacije 
vplivnic @tajacekuta.

V svežo modro kombinacijo #koko je svoje zapestje 
odela nekdanja miss Slovenije @nivesoresnik.

jekleni nakit z mladostnim pridihom je ustvarjen za sodobne ženske vseh generacij. izdelki 
iz jekla omogočajo drzne, a hkrati elegantne kombinacije za ceno, prijazno vsakemu žepu. 



32030262
uhani iz srebra, baletni copatki
cena 29 €

32030266
uhani iz srebra, kolaček
cena 29 €

77StX025
uhani za luknjanje iz kirurškega jekla Studex
cena 19 €

77StX027
uhani za luknjanje iz kirurškega jekla Studex
cena 29 €

77Stg002
uhani za luknjanje iz zlata Studex
cena 89 €

77Stg005
uhani za luknjanje iz zlata Studex
cena 89 €

77SEn025
uhani iz kirurškega jekla Sensitive
cena 29 €
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32080406
ogrlica iz srebra, metuljček
cena 34 €

32030261
uhani iz srebra, pikapolonica
cena 29 €

77StX004
uhani za luknjanje iz kirurškega jekla Studex
cena 10 €

77StX033
uhani za luknjanje iz kirurškega jekla Studex
cena 18 €

32030265
uhani iz srebra, srček
cena 29 €

32030260
uhani iz srebra, metuljček
cena 29 €

32050087
zapestnica iz srebra in tekstila, 
metuljček
cena 19 €

32080407
ogrlica iz srebra, pikapolonica
cena 34 €

32050088
zapestnica iz srebra in tekstila, 
pikapolonica
cena 19 €

varno Prebadanje ušeS 
V Zlatarni Celje nudimo luknjanje po sistemu blagovne 
znamke Studex, ki je vodilna na področju prebadanja 
ušes in proizvajanja modnih hipoalergenih uhanov za 
vse starosti. Luknjanje ušes je povsem varno, saj so vsi 
medicinski uhani Studex sterilni ter pakirani tako, da 
ustrezajo in celo presegajo najstrožje evropske standarde 
ter predpise. Poleg tega je sam sistem zasnovan na način, 
da je luknjanje skoraj brez bolečin, večina ljudi začuti le 
blažje nelagodje, ki pa je v manjši meri odvisno od praga 
bolečine posameznika. 

Svojih najmlajših pred luknjanjem ušes ne prepričujte, 
da ne bo nič bolelo. Raje jim povejte, da bo malce 
zaskelelo, kot bi jih pičil komar ali brencelj.

tudi vaša deklica obožuje lepe obleke, svetlikajoče se izdelke in blišč? v Zlatarni celje ponujamo nežne in 
prikupne kose za očarljiv prvi stik z nakitom. uhančki, zapestnice in drugi izdelki s simbolnim pomenom 

so kot nalašč za rojstnodnevno darilo ali poklon ob krstu, obhajilu ter drugih nepozabnih priložnostih. 

vašim hrabrim princeskam po 
luknjanju ušesnih mečic podarimo 
tudi diplomo za pogum in kronico. 

namig

Ponudbi jeklenih uhanov za luknjanje ušes Studex smo 
dodali nove modele iz 14-karatnega zlata. Ob zlatih 
uhančkih prejmete tudi lično škatlico za shranjevanje. 

novo 2019
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Odslej lahko v ponudbi personaliziranih verižic 
Zlatarne Celje izbirate med kar sedmimi različ-
nimi pisavami. 
Te so na voljo v treh velikostih – drzni 7 mili-
metrski, elegantni 5 milimetrski in diskretni 3 
milimetrski različici. Glede na vaš slog lahko 
izberete zlato ali srebrno verižico, za blišč pa 
bo poskrbel dodan diamant ali sintetični cirkon.i	like	my	name	ogrlica	z	osebnim	imenom	iz	srebra

i	like	my	name	ogrlica	z	osebnim	imenom	iz	zlata

Najlepsi trenutki imajo ime

v misli si prikličite 
osebo, ki jo želite 

obdariti in izberite 
tip pisave, ki najbolj 

ustreza njenemu 
karakterju. 

unikatna verižica z osebnim imenom je čudovit poklon samemu sebi ali pomenljiva gesta, s katero lahko 
počastite prav posebno osebo in pomembne mejnike v življenju, prijateljstvu ali ljubezenski zvezi. Z enkratno 

verižico lahko ljubljenim osebam ob najrazličnejših priložnostih pokažete, koliko vam pomenijo in jim 
podarite imeniten spomin, ki ga bodo s ponosom razkazovale.

imena, vzdevki in različni napisi so vse bolj priljubljeni tudi v modnem svetu. Pojavljajo se na majicah, 
kapah, torbicah in ne nazadnje tudi nakitu, ki ga s ponosom nosijo domači in tuji zvezdniki. edinstvena 

verižica z osebnim imenom je med drugim pri srcu pevkama rihanni in miley cyrus, sestrama gigi  
in belli Hadid, ena najbolj priljubljenih ter danes že kultna pa je ogrlica carrie, poimenovana po  

istoimenski junakinji iz nanizanke Seks v mestu.  
ali že imate svojo?

odloČna in Stroga

Qr kodo za hiter skok 
na naročilo preprosto 

poslikate s telefonom in 
že pričnete z ustvarjanjem 
personaliziranih stvaritev.

namig

elegantna in klaSiČna drZna in dominantna igriva in uživaška

ženStvena in nežnaSamoSvoja in meHka

ZaSanjana in nagajiva

1

5

2

6

3

7

4pisava Exmouth pisava ballpark pisava brush Script

pisava linearmentepisava Soulmakerpisava lili

pisava autumn in november



Personalizirana darila postajajo vedno bolj priljubljena, 
saj se veliko bolj vtisnejo v misli in srca naših ljubljenih 

kot darila, ki jih lahko kupimo na vsakem koraku.
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darilni bon Zlatarne celje
Kadar se znajdete v zagati in niste prepričani, kaj podariti obdarovancu, ki ga ne poznate 
dovolj ali pa se zanj zdi, da ima že prav vse, je darilni bon več kot prikladen dar. Vsakdo 
se razveseli dragocenega bona, ki mu omogoči nakup darila po meri, povsem prilago- 
jenega njegovim željam in osebnemu slogu. Darilni bon je primeren za vsako priložnost 
in vse generacije, na voljo pa je na vseh prodajnih mestih Zlatarne Celje ter v spletni 
prodajalni.

moj Zlati gram
Unikatno darilo Moj zlati gram prelomne trenutke v življenju ovekoveči na personalizi-
rano kartico z zlato naložbeno ploščico. Izbirate lahko med 1-, 2- in 5-gramskimi nalo- 
žbenimi ploščicami, ki jih oblikujete povsem sami. Moj zlati gram predstavlja edinstveno 
osebno darilo, na katerega boste lastni pečat odtisnili z dodanim posvetilom, fotografijo 
ali imenom. Poleg uglajene geste, ki se bo vtisnila v trajen spomin, zlato predstavlja tudi 
varno naložbo, saj ne izgublja vrednosti.

cekin Za SPomin
Neprecenljive spomine, ki vašemu življenju pripisujejo 
poseben pomen, počastite z bleščečim darilom – zlatim 
ali srebrnim Cekinom za spomin. Personaliziran cekin 
je primeren za vse življenjske mejnike, osebno noto pa 
mu boste dodali z vgraviranim sporočilom, pri čemer 
se lahko odločite za besedilo, ime ali celo fotografijo.  
Zahvaljujoč tem unikatnim cekinom bo prav vsak spo-
min spretno kljuboval toku časa.

Naša spletna prodajalna vam omogoča preprost in 
stoodstotno varen nakup. Med raznolikim naborom 
dragocenosti izberite najbolj mikavne artikle in jih 
naročite za prevzem v fizični trgovini ali dostavo na dom. 
Posebnost spletne prodajalne je program »Ustvari 
sam«, kjer lahko oblikujete personalizirana darila Cekin 
za spomin, Moj zlati gram in verižico z osebnim imenom.  
Podajte se v neizmeren svet izbire in že danes najdite 
popolno darilo za svoje bližnje ali sebe.

S prijavo na e-novičke na naši spletni strani prejmete 
3-odstotni popust na spletni nakup, sprehodite pa se 
tudi po zavihku	 Outlet, kjer na enem mestu najdete  
naše izbrane izjemne artikle po znižani ceni.

Zlati gram presenečenja in Cekin za 
spomin ob nakupu prejmete v lični darilni 
embalaži. Darilni	bon	Zlatarne	Celje

nominalne vrednosti 20 €, 50 €, 100 €

Cekin	za	spomin	iz	zlata	585/000	brez	slike
cena 252 €

Cekin	za	spomin	iz	srebra	925/000	brez	slike
cena 99 €

Cekin	za	spomin	iz	zlata	585/000	s	sliko
cena 326 €

Cekin	za	spomin	iz	srebra	925/000	s	sliko
cena 156 €

Moj	zlati	gram	1g
cena 78 €

Moj	zlati	gram	2g
cena 128 €

Moj	zlati	gram	5g
cena 282 €

Zlati	gram	1g
cena 59 €

Zlati	gram	2g
cena 110 €

Zlati	gram	5g
cena 259 €

Naša spletna stran www.zlatarnacelje.si bo zaživela v novi podobi. 

S spletno kodo PRESTIGENEWS18 
pridobite 10-odstotni popust na 
nakup ur lencia. koda velja samo  

pri spletnem nakupu  
do 31. 12. 2018.

namig

Zlati gram PreSeneČenja
Zlata ploščica je varna naložba za vse življenje in kot taka domiselno darilo za priložnosti, 
ko si želite dragocene trenutke pozlatiti s prav posebno pozornostjo. V kolekciji Zlati grami 
presenečenja najdete pestro izbiro motivov za življenjske prelomnice, kot so rojstvo otro-
ka, krst, birma, obhajilo, poroka, rojstni dan, počastitev uspeha ali poklon sreči. Kartica 
vsebuje 1 gram, 2 grama ali 5 gramov čistega investicijskega zlata čistine 999,9.



Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Ustvarjamo najlepše trenutke.



najvarnejša naložba 
finanČniH SredStev   

Vlagatelji ter varčevalci so v času gospodarskih in poli-
tičnih kriz že stoletja odvisni od zlata, v trenutnih raz-
merah pa je investiranje v to plemenito kovino bolj pri-
vlačno kot kadarkoli doslej. V obdobju, ko svetovni dolg 
vse bolj narašča in se povečujejo pokojninski primanj-
kljaji, skupine za upravljanje naložb kot logičen odziv 
na neugodne razmere priporočajo vlaganje v zlato, kar 
potrjuje njegovo zanesljivost in ohranjanje dolgoročne 
vrednosti. Prav tako je zlato edina oblika naložbenega 
kapitala, za katero so tako fizične kot tudi pravne ose-
be oproščene plačila davka na dodano vrednost, fizične 
osebe pa so opravičene tudi plačila davka na kapitalski 
dobiček. 

Če bi doma našli zajetno vsoto denarja, bi jo zagoto-
vo znali koristno unovčiti. Kaj pa storite z zlatnino, ki 
osamljena sameva v vašem predalu? Ne glede na to, 
ali ste nanjo zares pozabili ali pa po njej ne posegate 
zaradi zastarelega videza oziroma iztrošenosti, je le-
žeča v šatulji za vas povsem neuporabna. V Zlatarni 
Celje vam omogočamo, da nakit prinesete v katerokoli 
poslovalnico, kjer vam ga hitro in zanesljivo odkupimo 
po najboljši dnevni odkupni ceni. Zlato v obliki zlatega 
nakita, še posebej pa naložbenih kovancev in ploščic, 
je namreč eden redkih izdelkov, za katerega lahko po 
dvajsetih letih dobite višjo vsoto, kot ste jo zanj odšteli.   

Praviloma je cena zlata ugodna 
takrat, ko so gospodarske razmere 
v svetu ugodne, kar v tem trenutku 

še so. cena zlata raste takrat, ko 
je gospodarstvo v krizi in zaupanje 

vlagateljev vrednostnih papirjev pade 
- torej takrat, ko denar morda najbolj 

potrebujemo.

namig

v Zlatarni celje odkupujemo:

-    zlate in srebrne izdelke
-    star nakit
-    naložbene palice
-    kovance
-    zobno zlato
-    zlitine iz plemenitih kovin

namig

naPotki Za Prodajo Zlatnine:
• Pred odkupom jo dobro očistite in odstranite morebi-

tne vkovane kamne.
•  Preverite žige, da veste, kakšnih čistin so izdelki, ki jih 

nesete v odkup.
•  Preračunajte, kolikšna je odkupna cena za posa-

mezno čistino. To lahko storite na spletni strani  
www.odkup-zlata.si.  

•  Prepričajte se, da je tehtnica v zlatarni ali zastavljal-
nici overjena s strani državne 

Prihodnost je na strani tistih,  
ki vanjo vlagajo.

Priložnosti se ne pojavijo,  
ustvarite si jih sami. 

Vse dodatne informacije dobite na spletnih straneh 
www.zlatikorak.si in www.nalozbenozlato.com, 
na brezplačni številki 080	74	77	ali na 
elektronskem naslovu zlato@zlatarnacelje.si. 

V naših poslovalnicah vam nudimo tudi menjavo 
zlata po sistemu staro za novo, saj vam v primeru 
nakupa novega izdelka ponudimo višjo odkupno 
ceno za vaše odsluženo zlato. Tako bodo vaši 
spomini dobili novo, svežo preobleko.

Zlato je kovina neprecenljive vrednosti tako v obliki nakita kot tudi v obliki naložbe,  
saj predstavlja varno in stabilno investicijo. 

 

Fizičen nakup naložbenega zlata omogočajo številne 
zlatarne, zastavljalnice in poslovalnice za odkup zlata. 
Vendar morate biti previdni, še zlasti pri nakupu fizič-
nega zlata v obliki kovancev, kartic ali palic, saj primeri 
ponaredkov niso zgolj izjema. Zato se dobro prepričajte 
o ponudniku oziroma distributerju in izberite zaupanja 
vrednega. 

tudi majHni koraki So 
Zlata vredni 

V Zlatarni Celje vam s storitvijo Zlati	korak omogočamo 
nakup naložbenega zlata po korakih in s tem obročno 
investiranje. To pomeni, da je naložba veliko bolj dos-
topna, saj lahko na mesec vložite minimalni znesek v 
vrednosti 40 evrov. Investicijo lahko izvedete z direktno 
obremenitvijo svojega tekočega računa ali z enkratnimi 
vplačili, pri tem pa nimate nobenih obveznosti ali omeji-
tev glede plačevanja. K storitvi Zlati korak lahko pristo-
pite v vseh naših poslovalnicah. 
Zlati korak je edina vrsta zlatega varčevanja, kjer je v

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Ustvarjamo najlepše trenutke.

ceno vključena tudi hramba fizičnega zlata, s čimer si 
prihranite potencialno tveganje shranjevanja doma ali 
stroške najema bančnega trezorja. Naložbeno zlato 
Zlatarne Celje bo pri nas na varnem, prevzeti pa ga je 
možno kadarkoli.

zaupanja vreden odkup zlata

institucije. Pri nas za to skrbijo certificirani izvajalci za 
nadzor nad tehtnicami Urada Republike Slovenije za 
meroslovje.
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insta navdihi

Z ženstveno uro #lencia je svoj vedno modni stajling 
popestrila @odaktina.

Med predstavnicami ženskega spola ostajajo pril-
jubljene ljubke zapestnice s simbolnim pomenom 
#bhappy

Tiste, ki prisegajo na preprost, a kljub temu edinstven 
slog, rade izberejo minimalistične uhane iz belega zlata. 
#zlatarnacelje

Preplet dveh linij, povezanih v eno, velja za simbol 
večnosti #infinity

Vpadljivo uro #lencia kombinirajte z nežnimi odtenki 
zapestnic #koko, ki so izdelane iz pravih kamnov.

Zlati uhani zaobljenih in prepletenih linij bodo prava 
izbira za ljubiteljice ekstravagance. #zlatarnacelje

@izaweiss je z zapestnicami #koko šik tudi na plaži. 

Ogrlice iz kolekcije #moments bodo zaživele, če si jih 
nadenete v kombinaciji ena na drugo. 

Modne avanturistke, ki obožujejo modro, prisegajo  
na igriv preplet ure #lencia in zapestnic #koko, ki so 
izdelane iz pravih kamnov.

deli svojo fotografijo na instagramu in označi #zlatarnacelje. ustvarjalko ali ustvarjalca najbolj 
domiselne fotografije bomo vsak mesec nagradili s privlačnim presenečenjem Zlatarne celje!
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ZNANI Z NAKITOM ZLATARNA cELJE

Za nastop v oddaji Zvezde plešejo na POP TV je nekdanja svetovna plesna prvakinja 
Katarina Venturini izbrala izjemne uhane Lencia Flame.
Foto: Bor Slana

Mladostna, a elegantna ogrlica Zlatarne Celje je zapeljala vedno nasmejano 
Ulo Furlan. 

Delila Softić in Aida Jahić, prepoznavni bosanski manekenki, prisegata na ure Len-
cia, model L312.

Anita Dujić, mlada hrvaška oblikovalka in vplivnica,  
s kolekcijo Lencia Tribe.

Prelestna plesalka Nadiya Bychkova se je na prvi pogled zaljubila v prestižni prstan 
Zlatarne Celje, kolekcije Simple Pastel.

Barvite zapestnice #koko so s svojim simbolnim po- 
menom prepričale tudi vrhunsko smučarko Tino Maze.

Bolgarka Iliana Raeva, bivša svetovna prvakinja v rit-
mični gimnastiki, obožuje pastelne barve v kolekciji 
Rozeta Flora. (Foto: Miroslava Dermendzhieva)
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12012803
Atlantidski prstan iz srebra
cena 99 €

52080625
ogrlica iz srebra 
cena 115 €

S simboličnimi oblikami in misterioznimi energijami 
nas od lanskega leta navdušuje kolekcija srebrnega 
nakita Skrivnosti, ki je nastala v sodelovanju z enim 
največjih slovenskih oblikovalcev Oskarjem Kogojem. 

V kolekciji, katera združuje tri različne komplete, se nahaja imenitna 
ogrlica z gracioznim obeskom Venetske golobice, ki v sebi skriva delček 
bogate kulturne dediščine Slovencev. Ta prastara podoba ima namreč 
velik simbolni pomen za rast našega naroda. Pri starih Slovencih je 
predstavljala božanstvo, ki v sebi nosi najpopolnejšo obliko jajca, v jajcu 
pa je Zlata golobica. 

Zdravje
52020102
obesek iz srebra
cena 59 €

Ljubezen
52020103
obesek iz srebra
cena 59 €

Sreča
52020104
obesek iz srebra
cena 59 €

Prijateljstvo
52020099
obesek iz srebra
cena 59 €

Uspeh
52020100
obesek iz srebra
cena 59 €

Spomin
52020105
obesek iz srebra
cena 59 €

Privlačnost
52020101
obesek iz srebra
cena 59 €

Atlantidski prstan obožujejo po vsem svetu, saj s seboj prinaša posebno zaščitno delovanje. Slednje izhaja iz usklajenih in ezoterično 
dognanih reliefno vtisnjenih črt, kvadratov, piramid ter enakostraničnih trikotnikov. Poznavalci razlagajo, da te oblike, ki izvirajo iz 
starodavnega Egipta, oddajajo posebne energetske valove. Ti delujejo zaščitno in nevtralizirajo negativne sile, zaradi katerih se poruši 
posameznikovo ravnotežje. 
Unikaten Atlantidski prstan Zlatarne Celje je izdelan iz srebra čistine 925/000, v sodelovanju s POZNIK TP pa se vsakega posebej  
energijsko očisti in napolni s pozitivnimi informacijami. Po naročilu vam prstan izdelamo tudi iz zlata čistine 585/000.
Učinek prstana je odvisen od tega, kje ga nosite:

• Nošenje na mezincu dobro vpliva na krvni obtok.
• Nošen na prstancu ima blagodejne učinke na srce, živčevje, prebavila, črevesje in spolne organe.
• Prstan na sredincu ugodno učinkuje na kosti. 
• Na kazalcu koristi živčnemu sistemu, vnaša pa vitalnost in inteligenco.
• Če nosimo prstan na palcu, ta pozitivno deluje na dihalne organe.

objem ZašČitniH energij

SkrivnoSti  
oSkarja kogoja

Z mogočnim  
starodavnim talismanom 
sebi in svojim najbližjim 

podarite najboljše za 
zaščito, zdravje  

in intuicijo.

Zapestnica ali ogrlica iz jekla in usnja
cena 29 €

Vilinski simboli Zlatarne Celje združuje-
jo starodavno izročilo in kulturo obdaro-
vanja ter prinašajo ključe do energij, 
s katerimi lahko okrepimo področja, 
pomembna za pozitiven življenjski tok. 
Različni obeski vilinskih energij temeljijo 
na zakonu privlačnosti in nam pomaga-
jo, da se osredotočimo na nam naj- 
pomembnejše vrednote, kot so zdravje, 
sreča, ljubezen, prijateljstvo in uspeh. 
Najlepše se bodo lesketali na usnjeni 
zapestnici ali na verižici oziroma traku 
iz kavčuka, ki si ga nadenete okoli vratu 
oziroma zapestja. 

naPolnjeni  
Z vilinSko moČjo

vilinski obeski so 
navdušujoče darilo, 

ki bodo obdarovancu 
pomagali, da prebudi 
lastne potenciale in 

zmožnost ustvarjanja 
življenja po svoji volji. 

namig

ogrlica je popolno 
darilo za vašo najdražjo 

osebo, saj ji bo v 
vašem imenu prenesla 
dragoceno sporočilo 

ljubezni. 

namig
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Zlato je kovina neprecenljive vrednosti tako v obliki nakita kot tudi v obliki naložbe, saj predstavlja varno in 
stabilno investicijo. v zadnjem času smo priča padcu njegove cene in prav zaradi tega je ta dragocena kovina 

še bolj dostopna ter atraktivna naložba.

naložbeno Zlato Zlatarne celje
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Podatki o porabi in emisijah za Audi Q8 50 TDI:
Poraba goriva (l/100 km), kombinirani način vožnje: 6,6. Emisije CO2 (g/km), kombinirani način vožnje: 172. 
Emisijski razred: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0756 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00059 g/km. 
Število trdnih delcev: 0,05 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih 
pnevmatik in platišč. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem 
trgovcu Audi. Slika je simbolna. Več na audi.si.

Avtocenter A2S
Mariborska cesta 140, 3000 Celje,
tel.: 03 425 40 00, www.a2s.si
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kartica ZveStobe

Naše osrednje vodilo predstavlja preplet tradicije in 
kakovosti, ki se odraža v najboljši ter najkakovostnejši 
ponudbi nakita. Vaša zvestoba nam veliko pomeni, zato 
si jo želimo nagraditi in poskrbeti, da boste kot imet-
nik Zlate kartice Zlatarne Celje zadovoljni z vsakim na- 
kupom v naših prodajalnah. Naša Zlata kartica sešteva 
vsak vaš nakup in vam na podlagi skupnega zneska zad-
njih dveh let omogoča različne popuste. 

UGODNOST RAZRED 0 RAZRED 7 RAZRED 10

Bonitetni razred 0-499€ 500 - 1.499€ 1.500€ -

Popust / 7% 10%

Brezplačno čiščenje / 1x letno 2x letno

Popust pri nakupu penine 10% 20% 30%

Brezplačno prejemanje 
revije Prestige NEWS

DA DA DA

Popust na storitve v 
Radisson Blu Plaza Hotel 
Ljubljana

DA DA DA

Povabila na razstave in 
modne dogodke

DA DA DA

freYWille odSlej tudi v Zlatarni 
celje

V prodajalni Zlatarne Celje v Mariboru v Europarku je po 
novem na voljo ekstravagantna blagovna znamka naki-
ta FREYWILLE, ki je svetovno poznana po umetniškem 
konceptu oblikovanja in izdelave nakita z emajlom. 
Izdelki izžarevajo eleganco in brezčasnost ter poose-
bljajo filozofske vrednote, kulturni pomen in prvinska 
čustva. Nakit FREYWILLE je na voljo v 90 butikih po 
vsem svetu, verigi najekskluzivnejših nakupovalnih lo- 
kacij pa se je pridružila tudi Zlatarna Celje.

Zlata in Srebrna kolekcija 
na modni reviji golden needle 
(Zlata igla)

Na Zlati igli (Golden Needle), enem izmed najbolj uveljav-
ljenih modnih dogodkov v Bolgariji, na katerem Akade-
mija mode podeljuje prestižne nagrade, se je v letošnjem 
letu predstavila tudi Zlatarna Celje. Na modni reviji, ki je 
nastala v sodelovanju s talentiranim oblikovalcem, smo 
predstavili luksuzne kose zlatih in srebrnih kolekcij.

Zlati nanodelci in 
nanoteHnologija v Zlatarni celje

Nanotehnologija predstavlja bistven člen za razvoj nove 
industrijske revolucije. Za tovrsten napredek je ključna 
predvsem izdelava različnih nanomaterialov, kjer med 
najbolj perspektivne sodijo zlati nanodelci. Te razvijamo 
tudi v Zlatarni Celje, saj želimo doprinesti k svetovnemu 
razvoju nanotehnologije, ki jo je kot eno izmed desetih 
tehnologij prihodnosti prepoznala tudi Evropska komi-
sija. 

PonoSni Prejemniki nagrade beSt 
of SHoPPing 2018

V Zlatarni Celje smo ponosni prejemniki nagrade Best of 
Ljubljana – Best of Shopping 2018 v kategoriji Jewellery 
& Accessories (nakit in dodatki). Vsem strankam se ob 
tej priložnosti zahvaljujemo za dosedanje in bodoče iz-
kazano zaupanje, ki nas postavlja na prvo mesto ponu-
dnikov nakita. 

otvoritev noviH Prodajaln  
na Hrvaškem in v Srbiji
Z veseljem sporočamo, da smo povečali število svojih 
poslovalnic na Hrvaškem in v Srbiji. Hrvatje so bogatejši 
za prodajalno v Puli, v Srbiji pa smo našo ponudbo obo-
gatili z novim prodajnim mestom v Novem Sadu. Vse 
nove lokacije že privabljajo ljubitelje estetike, ki prisega-
jo na prestižne izdelke iz naših kolekcij.

eko reciklaža nakita
Ali ste vedeli, da lahko zlato in srebro pretopimo ter po-
novno uporabimo brez zmanjšanja kakovosti? Na ta na-
čin se v procesu predelave nakita omeji negativen vpliv 
na okolje, s kančkom sreče pa boste nosili žlahtno kovi-
no, ki je v preteklosti krasila enega izmed najbolj znanih 
kraljev ali kraljic. 

imE in pRiimEk

naSloV

pošta in kRaj

tElEfon

E-pošta

podpiS

En kupon ugodnosti vam zagotavlja popust za nakup največ enega kosa. Popust se ne sešteva z drugimi akcijami Zlatarne Celje. V celoti izpolnjen kupon je unovčljiv v prodajalnah Zlatarne Celje. Popust velja za obstoječo zalogo do 31. 12. 2019 oz. do razprodaje zalog.
»Dovoljujem in želim, da sme Zlatarna Celje, d.o.o., moje zgoraj navedene osebne podatke uporabljati in obdelovati za namen pisnega obveščanja o svojih storitvah ali produktih, posebnih ponudbah, akcijah, novostih, nagradnih igrah, ter drugih marketinških aktivnostih ter za namen osebnih povabil na 
modne revije, razstave nakita, medijske ali druge dogodke ter otvoritve novih prodajaln. Potrjujem, da so posredovani podatki točni in ažurni. Moje osebne podatke lahko Zlatarna Celje, d. o. o., uporablja do preklica mojega soglasja.«
Več informacij o našem načinu varstva osebnih podatkov lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti, dostopnem na www.zlatarnacelje.si.

kuPon 
iZPolnite  

ob unovČitvi

kuPon ugodnoSti

20% 
Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Velja za steklenico 0,75 l

PoPuSt na Penino Z Zlatimi delci



aRabESka
Kolekcija Arabeska je ustvarjena 
za drzne ženske, ki obožujete 
ekstravagantne kose, saj 
sodobno razkošje in tradicijo 

združuje s skrivnostnim 
čarom Orienta. Za dodaten 
sijaj brezčasnosti osrednji 

kamen objema venec 
drobnih briljantov.

StaRduSt
Pustite se zapeljati prstanu in ogrlici,  
navdahnjenima z naravo in mehkimi, valovitimi 
linijami, ki vas zapeljejo v plimovanje morja.

Silky StonE
Prefinjen lesket deluje kot prš vodnih kapljic na 
površino kamna in ustvarja bleščeč efekt, ki ženske 
vseh generacij očara podnevi in ponoči. 

11015101
prstan iz zlata s CZ

11083344
ogrlica iz zlata s CZ

StaRduSt
noVo 2019

11015096
prstan iz zlata z oniksom ali 
kalcedonom in diamanti

11033833
uhani iz zlata z oniksom ali 
kalcedonom in diamanti

11083339
ogrlica iz zlata z oniksom ali 
kalcedonom in diamanti

aRabESka

noVo

11015097
prstan iz zlata s CZ

11033834
uhani iz zlata s CZ

11083340
ogrlica iz zlata s CZ

Silky StonE

noVo

Aktualne cene zlatih izdelkov preverite na www.zlatarnacelje.si.

letošnji trendi vas bodo popeljali v očarljiv svet briljance, zajete v brezčasnih kreacijah. nove kolekcije 
Zlatarne celje odsevajo eleganco in sijočo vibracijo. izjemne kreacije pozdravljajo z razkošjem  

in skrivnostjo, saj so primerne tako za prefinjene dame, ki prisegate na udobno eleganco,  
kot tudi za tiste, ki se najraje potopite v šarm večne klasike. 






