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O nas

Dawni jubilerzy wiedzieli, że kamienie szlachetne mają swoją duszę i własną energię, a sztuka robienia
biżuterii polega na dopasowaniu odpowiedniego kamienia do osobistej energii człowieka.

Jesteśmy projektantami biżuterii od ponad 40 lat. Już drugie pokolenie, pod okiem mistrza zamienia
surowe sztabki kruszcu w biżuterię, która zachwyca stylem i precyzją wykonania.

Naszą artystyczną, unikatową biżuterię tworzymy w pracowni od podstaw, zaczynając od
projektowania, poprzez ręczne szlifowanie kamieni, ich oprawianie, do mozolnego polerowania finalnego
produktu, z wyjątkową troską, o jakość. Tylko taki proces pozwala nam na osiągnięcie najlepszych rezultatów w
postaci niepowtarzalnych wzorów, wyrafinowanego szlifu kamieni, zachowując ich piękno i różnorodność
kształtów. Ręczne polerowanie pozwala nam na wyjątkowo staranne wykończenie wyrobów.

Nigdy nie odtwarzamy ponownie naszych projektów, jedynie wykonujemy podobne. Prace naszych rąk,
to dzieła sztuki jubilerskiej wytwarzane z pietyzmem metodami dawnych mistrzów złotnictwa, a naszym
marzeniem jest, aby biżuteria przez nas wytworzona, tak jak dawniej, była przekazywana z pokolenia na
pokolenie, jako pamiątki rodzinne niosące wspomnienia ludzi, czasów oraz emocji związanych z ich
otrzymywaniem lub obdarowywaniem.

Tajemnica naszych kreacji tkwi w tym, że zakochani w rzeczach pięknych, naszą pracę traktujemy jako
sztukę i oddajemy jej całe swoje serce, talent i pasję.
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Cukiernica złoto-platynowa zabudowana na skorupie strusiego jaja, zdobiona 4 szt.
ręcznie malowanych miniatur o motywach kwiatowych (różowe kwiaty na biało-
niebieskim tle). Masa wyrobu – 459,020g. Rodzaje metalu: żółte złoto i platyna.
Próba Au916, Pt999. Szlif diamentów okrągły, brylantowy. Ilość diamentów – 5. Masa
sumaryczna 0,45 ct. Czystość VS. Barwa G-H. Proporcje szlifu: śr.-db. Wykończenie
szlifu db.



Szkatułka wykonana na bazie skorupy jaja strusiego, zdobiona diamentami
oprawionymi w platynie i trzema sztukami ręcznie malowanych miniatur o
stylistyce kwiatowej (różowe kwiaty na biało-niebieskim tle). Masa wyrobu –
405,550g. Rodzaje metalu: żółte złoto i platyna. Próba Au916, Pt999. Szlif
diamentów okrągły, brylantowy. Ilość diamentów – 4. Masa sumaryczna 0,42
ct. Czystość VS. Barwa G-H. Proporcje szlifu: śr.-db. Wykończenie szlifu db.



Cukiernica

Zabudowana na muszli nautilus pompilius cukiernica
złota, z łyżeczką, zdobiona diamentami oprawionymi w
platynie oraz słodkowodnymi perłami hodowlanymi..
Masa wyrobu – 568,510g. Rodzaje metalu: żółte złoto i
platyna. Próba Au916, Pt999. Szlif diamentów okrągły,
brylantowy. Ilość diamentów – 27. Masa sumaryczna
1,02 ct. Czystość VS. Barwa G-H. Proporcje szlifu: śr.-db.
Wykończenie szlifu db. 220 pereł słodkowodnych o
średnicy 3,7-4,7 mm.

Kielich

Zabudowany na muszli ślimaka nautilus pompilius złoty
kielich, zdobiony diamentami oprawionymi w platynie
oraz słodkowodnymi perłami hodowlanymi.. Masa
wyrobu – 475,940g. Rodzaje metalu: żółte złoto i
platyna. Próba Au916, Pt999. Szlif diamentów okrągły,
brylantowy. Ilość diamentów – 27. Masa sumaryczna
1,03 ct. Czystość VS. Barwa G-H. Proporcje szlifu: śr.-db.
Wykończenie szlifu db. 220 pereł słodkowodnych o
średnicy 3,7-4,7 mm.



Lampa gabinetowa z abażurem ze 
szkła witrażowego z bursztynem



Kielich srebrny złocony z muszli 
nautilusa z cyrkoniami, perłami i 
turkusami



Cukiernica srebrna, złocona ze 
skorupy jaja strusia z elementami 
muszli haliotis



Torebki z muszli heliotis (suchotki)



Komplet srebrny cukiernica, serwetnik, 
dzbanuszek na bazie orzecha 
kokosowego z naturalnymi turkusami

Dzbanuszek srebrny ze wstawkami z 
polerowanej skorupy orzecha 
kokosowego z naturalnymi turkusami



W kościele w Kaliszu pracowaliśmy nad suknią obrazu Matki Boskiej i 
ołtarzem z tabernakulum



Biżuteria z bursztynu



Bursztynowe kolekcje



Srebro i kamienie szlachetne



Biżuteria dla mężczyzn



• Biżuteria, to przyjemność nie tylko dla jej posiadaczy, ale także dla tych, którzy ją wytwarzają.

• Nasze wyroby, to jednostkowe, ręcznie wykonane przedmioty, dlatego możemy zagwarantować,
że to co wybierzesz z naszego potfolio i zamówisz, będzie bardzo podobne do przedmiotu na
zdjęciu, ale nigdy identyczne.

• Żadna maszyna nie wykona biżuterii o tak niepowtarzalnych wzorach. Takie rzeczy można
wykonać tylko ręcznie, pochylając się nad każdym detalem.

• Wykonamy również wszystko to, co nam zaproponujesz wg własnego wzoru.

• Marzysz o czymś szczególnym? Porozmawiaj z nami. Zaprojektujemy to specjalnie dla Ciebie.

• Każdy przedmiot przez nas wykonany, zaopatrzony jest we własny certyfikat uwzględniający
wszystkie szczegóły. Przedmioty szczególnie cenne, ze szlachetnymi kamieniami, posiadają
dodatkowo certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.

• Nie boimy się wielkich wyzwań, ale z jednakową pieczołowitością podchodzimy zarówno do
wielkich, jak i do małych projektów.
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