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Novinky

Farby
dúhy

Lady

Alegra podporuje talenty

A

legra
ponúka
na našom trhu
skutočné
klenoty
v
segmente
šperkov
a hodiniek. Petra Vlhová sa
svojimi výkonmi zaradila
medzi
klenoty
nášho
lyžovania a športu. Už v 20.
rokoch zaznamenala svoje
prvé víťazstvo vo Svetovom
pohári v slalome vo
švédskom Åre. Svoje druhé
víťazstvo vo Svetovom
pohári dosiahla na jar tohto
roku slalomovou výhrou
v Aspene.
Jej húževnatosť a ambicióznosť ju predurčuje
na to aby sa stala vzorom pre mladých
ľudí. Petriným najväčším snom je vyhrať
veľký glóbus, malý glóbus a olympiádu.

Okrem svojej pevnej vôle
a zanietenia potrebuje
k
dosiahnutiu
týchto
veľkých cieľov aj silných
a stabilných partnerov. My
sme radi, že sme sa stali
jedným z nich a môžeme
takto pomáhať Petre plniť
si svoje sny.
Keďže
verejnosť
ju
vníma iba po športovej
stránke, našim cieľom je
predstaviť jej priaznivcom
jej ženskú stránku. Pomáhame Petre a jej tímu
pri spoločenských podujatiach, formálnych
a spoločenských akciách, na ktorých reprezentuje
nielen seba, ale aj našu krajinu. Všetci jej držíme
palce a pevne veríme, že nám svojimi výsledkami
bude prinášať veľa radosti tak, ako sa aj Alegra snaží
prinášať radosť svojim zákazníkom.

Petra si u nás vybrala hodinky

Bvlgari Diagono Chronograph
s perleťovým ciferníkom ozdobeným
ôsmimi diamantmi.
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Ich decentný ciferník obklopuje
zdobená korunka a púzdro, ktoré
môže byť z ružového alebo bieleho zlata. Ak
máte radi krásne odlesky diamantov pri dopade slnečných
lúčov, môžete
si vybrať púzdro zdobené diamantmi. Ženy,
ktoré preferujú
minimalizmus
si môžu vybrať
púzdro bez diamantov. Dôležité je však aj
splynutie samotného majstrovsky prep r a cova n é h o

remienku hodiniek so zápästím.
Bvglari ponúka remienok z kože
Karung, ktorá pochádza z neje-

dovatého vodného hada, žijúceho v lagúnach Ázijských vôd. Jeho
koža vyniká svojou jemnosťou,
a práve preto si vyžaduje
veľmi
jemný
prístup počas
spracovávania.
Na konci dlhého
procesu
však remeselníci odovzdávajú kožu s
vynikajúcimi
elastickými
vlastnosťami
a nádhernou
pigmentáciou,
ktorá z hodiniek robí šperk
vhodný
pre
každú ženu.

Hodinky Serpenti
7 600 EUR
Hodinky Serpenti
6 450 EUR

Najkrajšie príbehy lásky sú tie, ktoré pretrvávajú a sú neustále
obohacované. Je to umenie, zriedkavá schopnosť, ktorú s ľahkosťou
zvládne len „la Femme“. Účes, nové šaty, doplnok - a zrazu sa žena
stane inou, pričom nestráca nič zo svojho úžasneho ja. Nová kolekcia
šperkov od Bvglari sa nechala inšpirovať ríšou zvierat, kde je had
symbolom večnej regenerácie. Neustále zvlieka svoju kožu a nahrádza
ju novou, podobne ako nové Serpenti.

Hodinky Serpenti
3 950 EUR

R

ada Serpenti ponúka viac ako tristo možností personalizácie. Zákazník
si môže vybrať farbu a materiál púzdra aj ciferníka z aplikácie
dostupnej pre mobilné zariadenia, kde si môže nakonfigurovať
tento šperk podľa vlastného vkusu a preferencií. V novej kolekcii Serpenti
sa snúbi funkčnosť s estetikou. Veď prehľad o čase potrebuje každá žena,
no väčšina si potrpí na minimalistické vyjadrenie svojho štýlu a aj také sú
nové Serpenti.

Hodinky Serpenti
9 950 EUR

Hodinky Serpenti
6 450 EUR
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BVLGARI B.Zero1
Keď sa stretnú dve legendy, tak vždy ide o unikátnu udalosť. V tomto prípade
sa však zhmotnili naveky, keď sa tvorivý duch legendárnej architektky
Zahy Hadid z Iraku preniesol do šperku módnej ikony z Ríma.
Nová kolekcia B.zero1 sa
momentálne skladá z troch
prsteňov a jedného náhrdelníka.
Každý kus v istom zmysle
symbolizuje sebavedomie, moc a
eleganciu, ktorú v sebe ukrývajú
všetky ženy.
Zaha Hadid sa vymanila z
predstáv tradičnej architektúry
a vytvorila fantasticky vyzerajúci
šperk, v ktorom sa kombinujú
nesúrodé farby a materiály. Oči

2 400 EUR

2 800 EUR

nejednej ženy zaujmú krásne
tvary keramiky a mramoru, ktoré
pôsobia skutočne netradične
a zároveň aj odvážne. Tým
tento šperk prekračuje hranice
bežného vnímania.
Kolekcia sa síce zrodila už v
roku 1999, ale nikdy nezostarla,
pretože módny dom prichádza so
stále novými návrhmi. Posledný
z nich je charakteristický
dvomi
tenkými
kruhmi
s
vygravírovaným
logom
BVLGARI, ktoré umne dopĺňajú
zlaté vlny. Tie akoby sa voľne
pohybovali a vytvárali tak
dynamický efekt.

2 300 EUR

2 040 EUR

Hodiny odbili začiatok nového tisícročia
a svet privítal špirálovité dielo Bulgari.
Vizionársky luxusný kúsok, ktorý
oslavuje večnosť a modernosť. Kruhový
tvar B.zero1 pripomína impozantnú
majestátnosť veľkého rímskeho Kolosea,
ktorá sa snúbi so silnými líniami
moderného talianskeho dizajnu.
2 020 - 4 950 EUR

1 600 EUR
15 000 EUR
2 160 EUR

2 400 EUR
9 320 EUR

1 950 EUR
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Univerzálnosť tohto šperku tkvie
v tom, že sa dá vhodne zladiť s
takmer akýmkoľvek oblečením
a majiteľka ho môže nosiť aj na
retiazke.
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BVLGARI
OCTO Finissimo

555 EUR

20 900 EUR

3 105 EUR

Vyhrali dve

prestížne ocenenia
8. novembra 2017 ocenila prestížna Grand
Prix d‘Horlogerie de Genève taliansky štýl
a eleganciu v kombinácii so švajčiarskymi
hodinkami. Až dva modely mužských hodiniek
BVLGARI získali toto prestížne ocenenie.
Hodinkám Octo Finissimo Automatic bola
udelená cena v kategórii Mens Watch
a hodinkám Octo Finissimo Tourbillon
Skeleton bola udelená cena v kategórii
Tourbillon & Escapement.

890 EUR

3 450 EUR

Octo Finissimo Automatic sú doteraz najtenšie
spomedzi ultra tenkých samonaťahovacích
hodiniek na trhu. Púzdro má hrúbkou iba 5,15
mm a priemer 40 mm. Vo vnútri je umiestnený
len 2,23 mm samonaťahovací strojček.
Cenu,
ktorú
udelila
Grand
Prix
d‘Horlogerie de Genève hodinkám Octo
Finissimo Tourbillon Skeleton, opäť posunula
jednu z najdôležitejších hraníc hodinárskeho
umenia, a to s ohľadom na najcitlivejšiu a
najžiadanejšiu z hodinkárskych komplikácií tourbillon.

„BARAKÀ, technická a inovatívna
značka s jej stálym zameraním na
avantgardnú tvorbu, je synonymom
pre elegantného a súčasného muža.”

12 500 EUR

13 500 EUR

Alberto Muraro
Baraka brand manager

Toto veľkolepé dielo ponúka znalcom
celkom otvorené hodinky, ktoré stelesňuje
kombináciu čistej elegancie s extrémnym
technickým zdokonalením.
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1 315 EUR
2 810 EUR

3 045 EUR
2 310 EUR

„Chcem skrášliť krk
každej ženy na tomto
svete perlami.“
Tento výrok prehlásil Kokichi
Mikimoto, prezývaný aj kráľ perál.
V roku 1893 vypestoval prvú
kultivovanú perlu vôbec. Dnes je
už značka Mikimoto synonymom
pre najdokonalejšie Akoya perly a
perly južných morí.

Je uznávaná pre nadčasové
remeselné spracovanie šperkov,
ktoré zdobia kultivované perly
tej najvyššej kvality. Prepojením
vzácnych kameňov, jedinečných
kovov a nenahraditeľných perál
vznikajú skvostné šperky, ktoré
naozaj skrášlia krk každej ženy.

1 395 EUR

2 550 EUR

1 930 EUR

Pôvodca kultivovaných perál.
Od roku 1 93.

1 240 EUR

Žena
MIKIMOTO
je
zachytená v reálnych chvíľach.
Jej šarm je zobrazený v rôznych
scenároch, od kozmopolitnej
a kinetickej až po osobnú a
romantickú. Perly, ktoré nosí,
sa zdajú byť neoddeliteľné od
samotnej ženy - ideálne pre
luxusný životný štýl, krásu
a milosť, ktorú si cení.
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1 490 EUR

2 310 EUR

1 825 EUR

4 450 EUR
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S touto novou líniou FOPE
rozširuje
svoj
sortiment
a predstavuje nám elegantný,
pohodlný šperk.

11 950 EUR

Švajčiarske hodinky LadyFope
s quartzovým strojčekom sú
ideálnym doplnkom, vhodným
na každú príležitosť. O tom
svedčí aj ponuka náramkov
zo žltého, bieleho a ružového
zlata, ktoré spolu s diamantmi
robia z hodiniek s priemerom
32 mm decentný doplnok,
ktorý však nikdy nezanikne a je
neprehliadnuteľný.
18 500 EUR

LadyFope je klenotom
pre váš čas

Nový rok predstavoval veľký míľnik pre FOPE. Vďaka spoločnému
úsiliu výskumu a kreativity prišiel čas pre LadyFope, prvé švajčiarske
hodinky s quartzovým strojčekom a flexibilným náramkom flex‘it.

NÁŠ TIP
Spolu s náramkami z kolekcie
Vendôme tvoria dokonalý pár.

Náramok Vendôme
11 460 EUR

11 350 EUR

Náramky Vendôme

Svojimi elegantnými tvarmi a jemnými líniami sú hodinky LadyFope
ideálnym doplnkom ku šperkom FOPE. Ich nosením získate
exkluzívny punc, ktorý je ešte výnimočnejší tým, že na každom
veku púzdra hodiniek je vyryté unikátne sériové číslo.
Hodinky LadyFope sú určené pre súčasné ženy. V súčasnosti sme
stále v pohybe. Vedieť manažovať prácu, rodinu, priateľstvo a život
v meste ... multitasking je slovo, ktoré to vystihuje. Výzvou je
zvládnuť taký deň a aj večer sa stále cítiť príťažlivo.
Nie je to klišé: čas sa stal najväčším luxusom.
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980 EUR

Vianočná
rozprávka

Náhrdelník Prima
2 430 EUR

Náhrdelník Prima
2 560 EUR

1 440 EUR

1 265 EUR

3 570 EUR

Náušnice Prima
1 440 EUR

4 570 EUR

3 360 EUR

Prsteň Prima
1 420 EUR
3 490 EUR
Prsteň Prima
890 EUR

Náramky Prima
2 450 EUR

1 050 EUR

7 800EUR
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ETERNA KONTIKI BRONZE MANUFACTURE
Rada
KonTiki
od
švajčiarskeho
výrobcu
hodiniek Eterna, ktorú
založili v roku 1856 v
kantone
Solothurn,
je
pomenovaná po nórskej
expedícii, ktorú viedol Thor
Heyerdahl. Ten spolu s
posádkou preplával Pacifik
na plavidle, ktoré postavili
primitívnymi
nástrojmi
podľa vzoru ich predkov.
Eterna
vyrobila
túto
limitovanú edíciu na počesť
tejto výpravy. Hodinky majú
priemer 44 milimetrov a sú vodotesné do 200 metrov. Na
prvý pohľad zaujme ich bronzové puzdro, keramická luneta
a o presný chod sa stará strojček Eterna 3902A.

2 990 EUR

Vznikli v počte tristo kusov
a je vysoko pravdepodobné,
že pôjde o veľmi cenený
zberateľský artikel. Eterna patrí
k tým značkám, ktoré sa držia
tradičných hodnôt od roku svojho
založenia, zároveň sa však
neboja experimentovať s menej
tradičnými materiálmi, ktoré sa
časom menia. Preto v prípade
limitovaného modelu vsadili na
bronz, ktorý časom získa patinu.
Niekto hovorí, že sa „vyfarbí“,
no kedykoľvek sa dá vrátiť do
pôvodného vzhľadu. Stačí ho
preleštiť.
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Kolekcia Chloé 165 - 290 EUR

Kolekcia Caroline 65 EUR

Kolekcia Meridian 375 EUR

Kolekcia Exotic na objednávku

Kolekcia Cubs & Cubbies 250 EUR

Kolekcia Palermo 240 - 570 EUR

Kolekcia Marrakesh 590 EUR

Kolekcia Blossom 430 EUR

Kolekcia Navigator na objednávku

Kolekcia London 670 EUR

Kolekcia Roadster 1 840 EUR

Kolekcia Caroline 370 EUR

Kvalitné dámske šperkovnice a úložné puzdra na pánske hodiny sú vyrobené z tých
najexkluzívnejších materiálov. Mieša sa v nich vášeň tradičného remesla rodiny WOLF a
mimoriadne pôsobivý dizajn, ktorý pretvára tieto šperkovnice na umelecké diela vhodné do
každého šatníka.

W

Piata generácia rodinnej firmy
WOLF neustále prekvapuje trh
svojimi unikátnymi a zložitými
dizajnmi svojich výrobkov.

Vášeň pre šperkovnice a
odkladacie skrinky na pánske
hodinky, ako aj lifestylové doplnky
sa odzrkadľuje v poskytovanej
kvalite a v jedinečnom prevedení.

Najnovším prírastkom v kolekcii
šperkovníc WOLF je kolekcia
Blossom. „Blossom je šikovne
strihaná, viacvrstvová a aplikovaná
úprava kožených kvetov, ktorú
ešte nikto nikdy na šperkovniciach
nevidel.“ - povedal Simon Wolf
President / CEO.

OLF
je
ikonická
európska značka, ktorá
bola založená v roku
1834 a dnes je na jej čele už piata
generácia rodinnej dynastie.
Patrí medzi popredné luxusné
spoločnosti sveta.
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Ručným spracovaním 3D kvetov
vyrobených z kože a výberom
farieb je celá kolekcia Blossom
niečím, čo WOLF doteraz
nikdy nevyrobil. Celá rada má
päť rôznych tvarov a veľkostí
šperkovníc. Každá odzrkadľuje
sviežu červenú, bielu a modrú
jarno-letnú
paletu
farieb.
Navyše, strieborné akcenty
nitov a zapínania robia celú
kolekciu veľmi atraktívnou a
neprehliadnuteľnou.

19

kolekcia Seta

2 490 EUR

4 830 EUR
3 370 EUR
2 390 EUR

4560 EUR

4 560 EUR

Prsteň Luna
1 990 EUR
Náhrdelník Dune
2 120 EUR

Náhrdelník Dune
1 960 EUR
Náušnice Rivage
7 480 EUR

Nosná kolekcia konceptu Color Stone,
Dune Cubic, predstavuje pohyblivý rám
viacfarebnej oblohy. Mesačné kamene,
chalcedón a zelené ametysty v rôznych
jemných odtieňoch pomáhajú vytvárať
dynamiku, ktorá je
podtrhnutá
typickými farbami zlata a vytvára tak
mimoriadne farebné efekty.
Krehké štvorcové tvary, ozdobené
výraznými
lesklými
okrajmi
a
hlbokými matnými efektmi, obaľujú a
chránia polodrahokamy zvýraznené
diamantmi, ktoré nádherne osvetľujú
tieto šperky.

Prstene Spirit
1 190 - 1270 EUR

Náhrdelníky Dune Cubic
1 190 - 1 360 EUR

Náušnice Dune Cubic
2 490 EUR

Prstene Dune Cubic
1 220 - 1 360 EUR
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Meister Chronoscope
limitovaná edícia
2 140 EUR
Pánske hodinky
s chronografom
1 695 EUR

Dámske hodinky
545 EUR

Hodinárske kúsky s luxusným nádychom a svetovým puncom
prichádzajú priamo do srdca Bratislavy. Nemecká precíznosť
s tradíciou od roku 1861 je zahalená do moderného vzhľadu
a má meno Junghans.

Renomovaná nemecká značka Junghans je
známa spojením tradície a vysokej funkcionality
exkluzívnych modelov hodiniek, ktoré sú určené tak
pre pánov, ako aj náročné nositeľky. Junghans už
viac ako 150 rokov symbolizuje kvalitu, spoľahlivosť
a vášeň. Hodinárske kúsky pochádzajúce
z nemeckého Schrambergu sú vyrobené všetkými
dostupnými
hodinárskymi
technológiami,
od tradičných mechanických strojčekov a quartz
technológie až po solárnu technológiu.
Aktuálna kolekcia Max Bill je výnimočná moderným,
jednoduchým, štýlovým a elegantným dizajnom. Je
športová a elegantná zároveň. Nositelia ju tak môžu
využiť pri rôznych príležitostiach. Modely z tejto
kolekcie sú určené najmä mladých manažérom a
podnikateľom.

Dámske hodinky
Meister Driver
990 EUR

Hodinky Form
450EUR

Pánske hodinky
495 EUR

Trvalé hodnoty
vyrobené majstrami.
Hodinky Meister Pilot
2 440 EUR
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Medzi
majstrovské
kúsky
prestížnej značky sa radia
napríklad hodinky typu Meister
(v preklade majster), ktorých
pôvod siaha ďaleko do obdobia
pred druhou svetovou vojnou.
Model Meister je vyrobený
z
tých
najvýnimočnejších
materiálov, pričom srdce hodiniek
je zostavené na mieru a jeho
základom je chronometer J82. Za
klasickým, elegantným vzhľadom
stojí
„hodinársky
architekt“
Anton Ziegler.

Pánske hodinky
Meister Driver
1 290 EUR
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