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1. Ceas Rolex Oyster Perpetual, de mână, unisex, Rolex, Elveţia, 
Cca. 1950, oțel placat cu aur, d=34 mm, € 1.200 - 1.500

Ceas Rolex Oyster Perpetual, de mână, unisex. Referință 6332, 
mecanism automatic, cadran de culoare crem, curea din piele 
de culoare maro.

2. Ceas Rolex DateJust de mână, de damă, din aur, Rolex, Elveţia, 
Cca. 1959, aur galben 18 k, d=31 mm, 39 g, € 2.000 - 2.500

Ceas Rolex DateJust de mână, de damă, din aur. Referință 6627, 
mecanism automatic, calibru 1130. Cadran de culoare cham-
pagne și dată cu lupă la ora 3, curea din piele de culoare neagră.

3. Ceas Rolex Oyster Perpetual, de mână, de damă, din aur și 
oțel, Rolex, Elveţia, 1959, aur, oțel, d=31 mm, € 2.000 - 2.500

Ceas Rolex Oyster Perpetual, de mână, de damă, din aur și oțel. 
Referință 6548, mecanism automatic, calibru 1160. Cadran de 
culoare albă și geam din plexiglas.

4. Ceas Rolex AirKing de mână, unisex, Rolex, Elveţia, Cca. 1971, 
oțel inoxidabil, d=34 mm, € 1.800 - 2.200

Ceas Rolex AirKing de mână, unisex. Referință 1005, mecanism 
automatic, calibru 1520. Cadran de culoare argintie și geam din 
plexiglas.

5. Ceas Rolex Date, de mână, unisex, Rolex, Elveţia, 1964, oțel 
inoxidabil, d=34 mm, € 1.800 - 2.200

Ceas Rolex Date, de mână, unisex. Referință 1500, mecanism 
automatic, calibru 1570. Cadran de culoare argintie și dată cu 
lupă la ora 3.

6. Ceas Rolex Yachtmaster, de mână, de damă, Rolex, Elveţia, 
Cca. 1999, aur, oțel, d=29 mm, € 3.500 - 4.500

Ceas Rolex Yachtmaster, de mână, de damă. Referință  69623, 
mecanism automatic, calibru 2135. Cadran tritium de culoare 
albastră și dată cu lupă la ora 3.

7. Ceas Rolex Date, de mână, de damă, cu diamante, Rolex, 
Elveţia, Cca. 2000, oțel inoxidabil, d=34 mm, € 3.500 - 4.500

Ceas Rolex Date, de mână, de damă, cu diamante. Referință 
15200, mecanism automatic, calibru 3135. Cadran de culoare 
albastră și dată cu lupă la ora 3. Bezel pavat cu diamante.

8. Ceas Rolex DateJust, de mână, unisex, Rolex, Elveţia, Cca. 
1970, oțel inoxidabil, d=36 mm, € 2.500 - 3.500

Ceas Rolex DateJust, de mână, unisex. Referință 1603, mecan-
ism automatic, calibru 3035. Cadran de culoare argintie și dată 
cu lupă la ora 3. Bezel din aur alb.
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9. Ceas Omega Art Collection, de mână, bărbătesc, Omega, 
Elveția, 1987, oțel inoxidabil, ceramică, d=40 mm, € 450 - 650

Ceas Omega Art Collection, de mână, bărbătesc, mecanism 
quartz, ediţie limitată, nr. 112/999.

10. Ceas Stuhrling Tourbillon, de mână, bărbătesc, Sthurling, 
Germania, Cca. 2010, oțel inoxidabil, d=45 mm, € 400 - 600

Ceas Stuhrling Tourbillon, de mână, bărbătesc, ediție limitată, 
numărul 79/200. Mecanism cu armare manuală, calibru CAL.
ST-93301, cadran de culoare neagră cu cifre romane. Curea din 
piele de culoare neagră și închizătoare de tip deployant.

11. Ceas Longines, de mână, bărbătesc, Longines, Elveţia, Cca. 
2000, oțel inoxidabil, 34 x 34 mm, € 150 - 250

Ceas Longines, de mână, bărbătesc, referință L3.626.4, mecan-
ism quartz, cadran argintiu și dată la ora 6. Brățară din oțel 
inoxidabil.

12. Ceas Edox Les Vauberts Open Heart, de mână, bărbătesc, 
Edox, Elveția, Cca. 2013, oțel inoxidabil, d=41 mm, € 400 - 600

Ceas Edox Les Vauberts Open Heart, de mână, bărbătesc, 
mecanism automatic, cadran și curea de culoare neagră.

13. Ceas Tissot, de mână, de damă, Tissot, Elveția, 2001, oțel 
inoxidabil, 30 x 15 mm, € 100 - 200

Ceas Tissot, de mână, de damă, mecanism quartz. Referință 
L820.110P.

14. Ceas Seiko Speed-Timer de mână, bărbătesc, cu mecanism 
automatic chronograph, Seiko, Japonia, Cca. 1970, oțel inoxida-
bil, d=42.5 mm, € 250 - 350

Ceas bărbătesc de mână Seiko 5 Sports Speed-Timer, mecanism 
automatic chronograph, 17 rubine. Cadran verde ce indică data 
și ziua săptămânii. Carcasa și brățara sunt confecţionate din oțel 
inoxidabil. Serie carcasă 500190.

15. Ceas Must de Cartier Vermeil, de mână, de damă, din 
argint placat cu aur galben, Cartier, Franţa, Cca. 1990, argint 
925/1000, placat cu aur galben, d=31 mm, 24 g, € 600 - 800

Ceas Cartier Vermeil, de mână, de damă, în carcasă din argint 
925, placată cu aur galben la 20 microni, prin tehnica Vermeil, 
mecanism quartz, cadran galben și cifre romane.

16. Ceas Must de Cartier, de mână, de damă, din argint placat cu 
aur galben, Cartier, Franţa, Cca. 1990, argint 925/1000, placat 
cu aur galben, 31 x 23 mm, 31 g, € 500 - 800

Ceas Must de Cartier de mână, de damă, mecanism quartz, în 
carcasă din argint 925, placată cu aur galben la 20 microni, 
prin tehnica Vermeil. Cadran square cu cifre romane, curea din 
piele și sistem de închidere tip deployant. Ceasul face parte din 
colecția Must de Cartier.

17. Ceas Must de Cartier Tank, de mână, de damă, din aur, 
Cartier, Franţa, Cca. 1990, aur galben 18 k, 27 x 24 mm, 31 g,
€ 1.200 - 1.600

Ceas Must de Cartier Tank, de mână, de damă, din aur. Mecan-
ism cu armare manuală, cadran de culoare albă cu cifre 
romane, carcasă square, curea din piele de culoare maro și 
închizătoare tip deployant din aur galben de 18 k.
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18. Ceas Cartier Santos, de mână, de damă, automatic, Cartier, 
Franţa, Cca. 1990, aur, oțel inoxidabil, 23 x 23 mm, € 1.200 - 
1.400

Ceas Cartier Santos, de mână, de damă. Mecanism automatic, 
cadran de culoare albă cu cifre romane.

19. Ceas Cartier Tank Francaise, unisex, automatic, Cartier, 
Franţa, Cca. 2000, oțel inoxidabil, 31 x 28 mm, € 1.800 - 2.500

Ceas Cartier Tank Française, de mână, bărbătesc, mecanism 
automatic, referință: 2302, cadran argintiu, cifre romane și dată 
la ora 6.

20. Ceas Cartier Santos Galbee, de mână, unisex, Cartier, Franţa, 
Cca. 2000, oțel inoxidabil, 41 x 29 mm, € 1.400 - 1.800

Ceas Cartier Santos Galbee, de mână, referință 1564, mecanism 
quartz, unisex, cadran de culoare crem  decorat cu cifre arabe 
de culoare albastră și dată la ora 6.
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21. Ceas Tag Heuer, Formula 1, cu alarmă, de mână, bărbătesc, 
Tag Heuer, Elveţia, 2016, oțel inoxidabil, d=41 mm,
€ 900 - 1.200

Ceas Tag Heuer, Formula 1, cu alarmă, de mână, bărbătesc, 
referință WAZ111A, mecanism quartz, cadran negru și dată 
panoramică la ora 6.

22. Ceas Tag Heuer Aquaracer, de mână, bărbătesc, Tag Heuer, 
Elveţia, 2016, oțel inoxidabil, d=43 mm, € 900 - 1.200

Ceas Tag Heuer Aquaracer, de mână, bărbătesc, mecan-
ism quartz, referință WAF1015, cadran de culoare albă, dată 
panoramică la ora 12 și secundar la ora 6.

23. Ceas Ebel automatic, de mână, bărbătesc, Ebel, Elveţia, 
2008, oțel inoxidabil, d=41 mm, € 900 - 1.400

Ceas de mână automatic marca Ebel, chronograph cu dată, 
mecanism Ebel Le Modulor 1911, calibru 137. Ceasul este însoțit 
de cutie, za de rezervă și cardul de achiziționare.

24. Ceas Mido Ocean Star, de mână, bărbătesc, Mido, Elveția, 
2012, oțel inoxidabil, d=41 mm, € 700 - 900

Ceas de mână, bărbătesc, Mido Ocean Star Commander, 
referință: 8885, mecanism automatic chronograph cu funcție 
“day-date”.

25. Ceas Tag Heuer Formula 1, de mână, bărbătesc, Tag Heuer, 
Elveţia, 2016, oțel inoxidabil, d=42 mm, € 900 - 1.200

Ceas Tag Heuer Formula 1, de mână, bărbătesc, mecanism 
quartz, cadran negru, dată panoramică, secundar la ora 6.

26. Ceas LeCoultre, de mână, de damă, din aur, cca. 1940, în 
cutie originală, de epocă, Jaeger-LeCoultre, Elveția, aur galben 
14 k, d=29 mm, 29 g, € 1.400 - 1.800

Ceas LeCoultre, de mână, de damă, din aur, cca. 1940, mecan-
ism cu armare manuală, cadran si carcasă în stil Art Deco, 
secundar la ora 6.

27. Ceas Jaeger LeCoultre, de mână, de damă, din aur alb, cu 
diamante, Jaeger-LeCoultre, Elveția, Cca. 1950, aur alb 14 k, 22 
diamante rotund briliant, circa 0.9 ct, culoare F-G, claritate VS, 
d=1.6 mm, 38 g, € 2.200 - 2.600
Ceas Jaeger LeCoultre, de mână, de damă, din aur alb, cu 
diamante. Mecanism cu armare manuală și bezel decorat cu 
diamante.

28. Ceas Jaeger LeCoultre Carnet de Rendez-Vous, de mână, de 
damă, din aur decorat cu diamante și safire, Jaeger-LeCoultre, 
Elveția, Cca. 2008, aur galben 18 k, diamante, safire, d=35 mm, 
38 g, € 3.500 - 4.500

Ceas Jaeger LeCoultre Carnet de Rendez-Vous, de mână, de 
damă, din aur, decorat cu diamante și safire. Referință: 421.1.09. 
Cadran sidef, bezel decorat cu diamante și safire, mecanism 
quartz, curea din piele de culoare albastră. Ceasul vine însoțit de 
2 curele de schimb, albă respectiv turcoaz.

29. Ceas Jaeger LeCoultre Master Control Memovox Reveil, de 
mână, bărbătesc, Jaeger-LeCoultre, Elveția, 2005, oțel inoxida-
bil, d=39 mm, € 4.000 - 5.000

Ceas Jaeger LeCoultre Master Control Memovox Reveil, de mână, 
bărbătesc, referință 141.8.97/1. Mecanism automatic, cu son-
erie. Cadran de culoare argintie și dată la ora 3, curea de piele de 
crocodil de culoare neagră și închizătoare tip deployant.

30. Ceas Jaeger LeCoultre Reverso Squadra, de mână, bărbătesc, 
Jaeger-LeCoultre, Elveția, Cca. 2010, oțel inoxidabil, 50 x 38 
mm, € 5.000 - 6.000

Ceas Jaeger LeCoultre Reverso Squadra Chronograph GMT, de 
mână, bărbătesc, referință 230.8.45, mecanism automatic, 
calibru 754, cadran de culoare albă cu cifre arabe și dată 
panoramică la ora 12. Curea de cauciuc și închizătoare de tip 
deployant. Preț de listă, aproximativ 11.000 Euro.
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31. Ceas Audemars Piguet, de mână, de damă, din aur, Aude-
mars Piguet, Elveția, Cca. 1990, aur galben 18 k, d=24 mm, 24 g, 
€ 2.000 - 3.000

Ceas Audemars Piguet, de mână, de damă, din aur. Mecanism 
cu întoarcere manuală, cadran de culoare albă cu cifre romane. 
Curea de piele de culoare neagră și catarama originală din aur 
de 18 k.

32. Ceas Omega, de mână, de damă, din platină, cu diamante, 
Omega, Elveția, Cca. 1950, platină, 47 de diamante, 3 diamante 
principale și 44 secundare, rotund briliant și rotund single cut, 
0.43 ct în total, culoare H-I, claritate VS-SI., d=24 mm, 15 g, 
€ 1.200 - 1.600

Ceas Omega, de mână, de damă, din platină, cu diamante. 
Mecanism cu armare manuală. Bezel și remontoir decorate cu 
diamante, capacul din spate gravat cu inițialele “MPG”. Curea 
din piele de culoare neagră.

33. Ceas Breitling Transocean, de mână, bărbătesc, cu certificat 
de autenticitate și cutie originală, Breitling, Elveţia, Cca. 2015, 
oțel inoxidabil, d=38 mm, € 2.800 - 3.200

Ceas Breitling Transocean, de mână, bărbătesc. Referință A 
41310, mecanism automatic chronograph. Cadran cu două 
registre la ora 9 respectiv ora 3 și dată la ora 6. Brățară de 
oțel. Ceasul vine însoțit de certificat de autenticitate, în cutie 
originală.

34. Ceas Tag Heuer Carrera, de mână, bărbătesc, automatic, 
Tag Heuer, Elveţia, Cca. 2016, oțel inoxidabil, d=41 mm, 
€ 2.500 - 3.000

Ceas Tag Heuer Carrera, de mână, bărbătesc, referință CAR2111-
3, mecanism automatic chronograph vitrat. Cadran de culoare 
albă, curea de piele de culoare neagră și închizătoare tip deploy-
ant.

35. Ceas Tudor Grantour Fly-Back, de mână, bărbătesc, 
automatic, Tudor, Elveția, Cca. 2015, oțel inoxidabil, d=44 mm, 
€ 2.800 - 3.500

Ceas Tudor Grantour Fly-Back, de mână, bărbătesc, referință 
20550 mecanism chronograph automatic, cadrand de culoare 
neagră având doua registre la ora 9 respectiv ora 3, cu dată la 
ora 6.

36. Ceas Tag Heuer Carrera “Vintage Heuer”, de mână, 
bărbătesc, automatic, Tag Heuer, Elveţia, Cca. 2015, oțel inox-
idabil, d=39 mm, € 2.000 - 2.500

Ceas Tag Heuer Carrera “Vintage Heuer”, de mână, bărbătesc, 
referință WV5111, mecanism automatic, calibru 6. Curea de piele, 
perforată și închizătoare tip deployant.

37. Ceas Tudor Heritage, de mână, bărbătesc, chronograph au-
tomatic, Tudor, Elveția, Cca. 2015, oțel inoxidabil, d=43 mm, 
€ 2.500 - 3.000

Ceas Tudor Heritage, de mână, bărbătesc, referință 70330, 
mecanism chronograph automatic, având 2 registre la ora 9 și la 
ora 3, dată la ora 6. Brățară din oțel inoxidabil.

38. Ceas IWC, de mână, bărbătesc, din aur, International Watch 
Co., Schaffhausen, Cca. 1950, aur galben 14 k, d=36 mm, 39 g,
€ 1.200 - 1.500

Ceas IWC, de mână, bărbătesc, din aur. Mecanism cu armare 
manuală, calibru 89, serie carcasă 1350077.

39. Ceas Omega, de mână, unisex, din aur roz, automatic, Ome-
ga, Elveția, Cca. 1960, aur roz, d=33 mm, 37 g, € 1.200 - 1.400

Ceas Omega, de mână, unisex, aur roz, mecanism automatic, 
calibru 501. Curea de piele de culoare neagră.

40. Ceas Longines, de mână, bărbătesc, din aur, Longines, 
Elveţia, Cca. 1960, aur galben 18 k, d=36 mm, 35 g, 
€ 1.200 - 1.400

Ceas Longines, de mână, bărbătesc, din aur, mecanism cu 
armare manuală, calibru 30L, cadran de culoare argintie și 
secundar la ora 6. Curea de culoare maro.

41. Ceas Tissot Bridgeport, de mână, bărbătesc, chronograph, 
din aur, Tissot, Elveția, Cca. 2006, aur galben 18 k, d=38 mm, 
86 g, € 1.200 - 1.800

Ceas Tissot Bridgeport, de mână, bărbătesc, chronograph. 
Cadran argintiu guilloche, dată la ora 3, mecanism automatic, 
vitrat și curea de culoare maro.

42. Ceas Breitling Jupiter, de mână, bărbătesc, Breitling, Elveţia, 
Cca. 1990, oțel inoxidabil, d=41 mm, € 1.200 - 1.500

Ceas Breitling Jupiter, de mână, bărbătesc, referință 80975, 
mecanism chronograph quartz.
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43. Ceas Vacheron Constantin, de mână, bărbătesc, cu armare 
manuală, din aur, Vacheron Constantin, Elveția, Cca. 2000, aur 
galben 18 k, d=35 mm, 45 g, € 3.500 - 4.500

Ceas Vacheron Constantin, de mână, bărbătesc, din aur, 
referință 92060, cadran argintiu guilloche, cifre romane și se-
cundar la ora 6. Mecanism cu armare manuală, calibru 1014/2. 
Curea de piele și cataramă originală, din aur.

44. Ceas Glashutte Senator Karree, de mână, bărbătesc, auto-
matic, din aur, în cutie originală, Glashütte, Germania, 2002, aur 
galben 18 k, 37 x 35 mm, 126 g, € 3.500 - 4.500

Ceas Glashutte Senator Karree, de mână, bărbătesc, automatic, 
din aur. Mecanism automatic vitrat, numărul 21396, 44 de 
rubine. Cadran de culoare argintie având fazele lunii la ora 10 și 
dată panoramică la ora 4. Curea din piele de aligtor, de culoare 
neagră și închizătoare din aur de tip deployant. Ceasul vine 
însoțit de certificat de autenticitate și cutie originală.

48. Superb ceas Longines Moon Phases, de mână, bărbătesc, 
din aur, indică fazele lunii, Longines, Elveţia, Cca. 1950-1960, 
aur galben 18 k, d=38 mm, 53 g, € 3.000 - 5.000

Superb ceas de mână, bărbătesc, marca Longines, în stare 
foarte bună, mecanism chronograph cu întoarcere manuală, 
calibru 502. Acesta are drept complicație calendar și fazele lunii. 
Ceasul este produs în 10 exemplare, acesta fiind 1/10.

49. Ceas Girard Perregaux Seahawk II, de mână, bărbătesc, 
Girard Perregaux, Elveţia, Cca. 2007, oțel inoxidabil, d=43 mm,
€ 3.000 - 4.000

Ceas Girard Perregaux Seahawk II, de mână, bărbătesc. Referință 
49905, mecanism automatic, cadran din carbon cu rezervă de 
timp la ora 6. Model fabricat în ediție limitată de 500 de bucăți. 
Curea din cauciuc și închizătoare de tip deployant.

50. Ceas Eberhard & Co. Tazio Nouvolari Vanderbilt Cup,
de mână, bărbătesc, Eberhard & Co, Elveţia, Cca. 2015, oțel 
inoxidabil, d=40 mm, € 2.500 - 2.800

Ceas Eberhard & Co. Tazio Nouvolari Vanderbilt Cup, de mână, 
bărbătesc, mecanism automatic chronograph, cadran alb, cifre 
romane și limbi albastre. Curea de piele de culoare maro și 
închizătoare de tip deployant.

51. Ceas IWC Fliegeruhr Chronograph, de mână, bărbătesc, 
International Watch Co., Schaffhausen, Cca. 2011, oțel inoxidabil, 
d=43 mm, € 3.500 - 4.500

Ceas IWC Fliegeruhr Chronograph, de mână, bărbătesc, cadran 
neagru, dată și zi la ora 3, mecanism automatic cu funcție 
chronograph. Curea de piele de culoare neagră. Ceasul face 
parte din celebra colecție IWC “Pilot”.

45. Ceas Chopard, Happy Diamonds Sport, de mână, de damă, 
în cutie originală, cu certificat de autenticitate, Chopard, Elveția, 
Cca. 2008, oțel inoxidabil, diamante, d=36 mm,
€ 3.500 - 5.000

Ceas Chopard, Happy Sport, de mână, de damă. Referință 
278477-3001, mecanism quartz, cadran de culoare albă, cu 
cifre romane și data între orele 4 și 5, decorat cu 7 diamante 
mobile. Ceasul vine însoțit de cutie originală și certificat de 
autenticitate.

46. Ceas Bvlgari B.zero 1,  de mână, de damă, din aur masiv , în 
cutie originală, Bvlgari, Italia, 2005, aur galben 18 k, d=23 mm, 
70 g, € 3.000 - 3.500

Ceas Bvlgari B.zero 1,  de mână, de damă, din aur masiv. 
Referință BZ 22 G. Cadran de culoare neagră. Ceasul vine însoțit 
de cutie și certificat de autenticitate.

47. Ceas Chronoswiss, de mână, bărbătesc, din aur, cu certificat 
de autenticitate, în cutie originală, Chronoswiss, Elveția, 2003, 
aur galben 18 k, d=38 mm, 77 g, € 3.000 - 3.500

Ceas Chronoswiss, de mână, bărbătesc, din aur. Referință 
CH2821, mecanism automatic, cadran tehnică guilloche de 
culoare argintie cu cifre arabe și dată la ora 6. Curea de piele de 
culoare maro și cataramă din aur de 18 k. Ceasul vine însoțit de 
certificat de autenticitate și cutie originală.

44

43

45

46

47 (detaliu)

47

49 51

5048
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52. Ceas Patek Philippe Calatrava, de mână, bărbătesc, mecan-
ism cu armare manuală, din aur, în cutie originală, Patek 
Philippe, Elveţia, Cca. 1990, aur galben 18 k, d=34 mm, 36 g, 
€ 6.000 - 7.000

Ceas Patek Philippe Calatrava, de mână, bărbătesc, din aur, 
referință 3893. Cadran de culoare albă și secundar la ora 
6, mecanism cu armare manuală, calibru 215, ceas în cutie 
originală.

53. Ceas Patek Philippe Elipse, de mână, unisex, din aur, Patek 
Philippe, Elveţia, Cca. 2004, aur galben 18 k, 31 x 27 mm, 37 g, 
€ 5.000 - 7.000

Ceas Patek Philippe Elipse, de mână, unisex, din aur. Cadran 
de culoare albastră și dată la ora, mecanism quartz. Curea de 
culoare neagră și cataramă din aur.

54. Ceas Patek Philippe Calatrava, de mână, bărbătesc, 
inscripționat, pe cadran, “Freccero”, din aur, capac cu acționare 
prin filetare, însoțit de cutie originală, Patek Philippe, Elveţia, 
Cca. 1960, aur galben 18 k, d=36 mm, 47 g, € 12.000 - 15.000

Rarisim Ceas Patek Philippe Calatrava, de mână, bărbătesc, din 
aur. Referință 2509, mecanism cu armare manuală, calibru 
12-400. Cadran argintiu și secundar la ora 6. Curea de culoare 
maro și cataramă din aur galben de 18 k, capacul ceasului se 
actionează prin filetare, tehnică rară pentru acea perioadă. 
Inscripția “Freccero” reprezintă semnătura celebrului distribui-
tor cu același nume, acesta fiind un important retailer pentru 
firma Patek Philippe.  Ceasul vine însoțit de cutie originală.

52

52

53
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55. Ceas Girard Perregaux Ferrari, de mână, bărbătesc, din aur, 
Girard Perregaux, Elveţia, 2005, aur galben 18 k, d=38 mm, 95 g, 
€ 5.000 - 6.000

Ceas Girard Perregaux Ferrari, de mână, bărbătesc, din aur. 
Referință 8030, mecanism automatic, cadran de culoare albă și 
secundar la ora 6, curea de culoare neagră și cataramă din aur 
galben de 18 k cu logo-ul Ferrari.

57. Ceas Chaumet Dandy de mână, bărbătesc, din aur roz, 
Chaumet, Franța, Cca. 2013, aur roz 18 k, d=42 mm, 79 g, 
€ 5.000 - 6.000

Ceas Chaumet Dandy de mână, bărbătesc, din aur roz. 
Mecanism cu întoarcere manuală, cadran de culoare neagră și 
secundar la ora 6. Curea din piele de culoare neagră și cataramă 
originală din aur de 18 k.

58. Ceas Franck Muller Casablanca Black, de mână, bărbătesc, 
Franck Muller, Elveția, Cca. 2012, oțel tehnică PVD, 48 x 40 mm, 
€ 4.500 - 6.000

Ceas Franck Muller Casablanca Black, de mână, bărbătesc. 
Referință 8880 C DT NR, mecanism automatic, cadran de 
culoare neagră și cifre arabe, cu dată la ora 6. Curea de cauciuc 
și închizătoare de tip deployant. Preț de listă, aproximativ 12000 
Euro.

55

56

57

58

56. Ceas Bvlgari Parentesi, de mână, de damă, din aur, Bvlgari, 
Italia, Cca. 1990, aur galben 18 k, d=20 mm, 93 g, 
€ 5.000 - 6.000

Ceas Bvlgari Parentesi, de mână, de damă, referință BJ 01, 
mecanism quartz, din aur.

59. Ceas Boucheron, de mână, de damă, din aur, cu diamante 
și ametist, Boucheron, Paris, Cca. 2009, aur galben 18 k, 50 
diamante rotunde briliant cca. 0.45 ct., culoare H-I, claritate 
VS, 30 diamante rotunde single cut cca. 0.09 ct., culoare G-H, 
claritate VS și un ametist., 21 x 34 mm, 69 g, € 9.000 - 12.000

Ceas Boucheron, de mână, de damă, din aur, cu diamante. 
Mecanism quartz, cadran de culoare albă pavat cu diamante. 
Ceasul este “Piece Unique”.

60. Ceas Breguet Serpentine Perpetual Calendar, de mână, 
bărbătesc, din aur, cu certificat de autenticitate, în cutie 
originală, Breguet, Elveţia, Cca. 1999, aur galben 18 k, d=36 mm, 
64 g, € 9.000 - 11.000

Ceas Breguet Serpentine Perpetual Calendar, de mână, 
bărbătesc. Referință 3040 și număr ceas 2933, mecanism auto-
matic. Cadran realizat prin tehnica guilloche, de culoare argintie, 
cifre romane și fazele lunii la ora 6. Curea de aligator, de culoare 
neagră și cataramă din aur de 18 k.
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61. Ceas Vacheron Constantin Royal Eagle Day-Date, de mână, 
bărbătesc, din aur alb, în cutie originală, Vacheron Constantin, 
Elveția, Cca. 2005, aur alb 18 k, 40 x 36 mm, 94 g, 
€ 12.000 - 15.000

Superb ceas Vacheron Constantin Royal Eagle Day-Date, de 
mână, bărbătesc. Mecanism automatic, cadran de culoare 
albă și cifre arabe. Registru pentru dată la ora 3, iar pentru zi 
la 9 și secundar la ora 6. Curea de culoare neagră și cataramă 
reprezentând crucea de Malta (emblema firmei Vacheron Con-
stantin) din aur de 18 k.

62. Ceas Franck Muller Conquistador Grand-Prix, de mână, 
bărbătesc, din aur roz, în cutie originală, Franck Muller, Elveția, 
Cca. 2011, aur roz și titanium, 50 x 51 mm, € 11.000 - 14.000

Ceas Franck Muller Conquistador Grand-Prix, de mână, 
bărbătesc, din aur roz. Referință 9900 SC DT GPG, mecanism 
automatic. Cadran de culoare neagră, cu cifre arabe din aur roz 
și dată la ora 6. Curea de piele de culoare neagră și cataramă din 
aur roz. Ceasul vine însoțit de cutie originală.
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63. Ceas Le Roi & Fils, de buzunar, din aur, 1880, Le Roi & Fills, 
Paris, Franța, aur galben 14 k, d=45 mm, 72 g, € 1.200 - 1.600

Ceas Le Roi & Fils, de buzunar, din aur, cu două capace, 1880. 
Mecanism cu armare manuală, serie carcasă 492, capac gravat 
“LB”. Cadran de culoare albă cu cifre romane, secundar la ora 6.

64. Ceas de buzunar, Vacheron Constantin, din argint, cu cheie, 
cca. 1870, Vacheron Constantin, Elveția, argint, d=42 mm, 52 g, 
€ 1.200 - 1.600

Ceas de buzunar, Vacheron Constantin, din argint, cu cheie, 
mecanism cu întoarcere manuală, având 15 rubine, carcasă 
decorată cu peisaj olandez şi scenă romantică. Serie carcasă 
6811.

65. Ceas de buzunar, Longines, din aur, inscripţionat cu mono-
grama “AR”, cca. 1930, Longines, Elveţia, aur galben 18 k, d=46 
mm, 82 g, € 1.400 - 1.800

Ceas de buzunar, Longines, din aur, inscripţionat cu monograma 
“AR”, cu trei capace, inscripţionat pe unul dintre capace “Grand 
Prix”, mecanism cu armare manuală având seria 4049868. 
Capacele sunt decorate cu motive florale.

66. Ceas Longines, de buzunar, din aur, cca. 1940, Longines, 
Elveţia, aur galben 14 k, d=45 mm, 54 g, € 1.200 - 1.500

Ceas Longines, de buzunar, din aur. Serie carcasă 3584106, 
mecanism cu întoarcere manuală, cadran argintiu cu cifre 
romane și secundar la ora 6.

67. Ceas IWC, de buzunar, din aur, cca. 1940, International 
Watch Co., Schaffhausen, aur galben 14 k, d=50 mm, 82 g,
€ 1.800 - 2.500

Ceas IWC, de buzunar, din aur, cca. 1940, cu 3 capace, cadran 
de culoare albă cu cifre arabe și secundar la ora 6. Mecanism cu 
armare manuală, având seria 443801, serie carcasă 453873.

68. Ceas IWC, de buzunar, din aur, în cutie originală, cca. 1940, 
International Watch Co., Schaffhausen, aur galben 14 k, d=51 
mm, 66 g, € 1.800 - 2.200

Ceas International Watch CO. Schaffhausen, de buzunar, din 
aur, carcasă decorată cu motive floral-vegetale. Mecanism cu 
armare manuală, având seria 898794, cadran cu cifre arabe și 
secundar la ora 6. Ceasul este însoțit de cutia originală.

66

64

65

63

67

70

68

69

69. Ceas IWC , de buzunar, din aur, în cutie originală, cca. 1940, 
International Watch Co., Schaffhausen, aur galben 14 k, d=51 
mm, 82 g, € 2.200 - 2.800

Ceas IWC , de buzunar, din aur, cu două capace, mecanism cu 
armare manuală, având seria 927502, serie 971668. Cadran cu 
cifre arabe și secundar la ora 6, în cutie originală.

70. Ceas IWC, de buzunar, din aur, cca. 1930, International 
Watch Co., Schaffhausen, aur galben 14 k, d=54 mm, 108 g, 
€ 2.500 - 3.000

Ceas IWC, de buzunar, din aur, cu 3 capace, cadran de culoare 
albă cu cifre arabe și secundar la ora 6, mecanism cu armare 
manuală, având seria 542425, inscripționat I.W.C. Probus Scafu-
sia.
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73. Ceas Howard, de buzunar, din aur, cca. 1940, E. Howard, 
Boston, USA, aur galben, 14 k, d=45 mm, 64 g, € 1.000 - 1.500

Ceas de buzunar, bărbătesc, marca Howard, cadran cu cifre 
arabe și secundar la ora 6. Carcasă cu două capace având seria 
190104. Mecanism cu întoarcere manuală cu 19 rubine.

74. Ceas de buzunar cu plateau și spiral Breguet, chronograph, 
din argint, 1880, B. Laval, Franța, argint 800, d=57 mm, 156 g, 
€ 500 - 800

Rar ceas de buzunar, din argint, chronograph, având un superb 
mecanism cu 18 rubine, spiral şi plateau Breguet.

75. Ceas JHH, de buzunar, cu 3 capace, din aur, cca. 1940-1950, 
JHH, Elveţia, aur galben 14 k, d=50 mm, 82 g, € 1.800 - 2.200

Ceas de buzunar, din aur, cu trei capace, cadran cu litere arabe 
şi secundar la ora 6, carcasă inscripţionată “JHH”, mecanism cu 
întoarcere manuală, stare foarte bună de conservare.

76. Ceas de buzunar din aur, cca. 1930, aur galben 14 k, 
d=45 mm, 67 g, € 800 - 1.200

Ceas de buzunar din aur cu două capace. Mecanism cu armare 
manuală cu 17 rubine și spiral Breguet cadran de culoare albă, 
cu cifre romane și secundar la ora 6.

77. Ceas Alpina, de buzunar, din aur, cca. 1930, în cutie, 
Glashütte, Germania, aur galben 14 k, d=50 mm, 85 g, 
€ 2.000 - 3.000

Ceas bărbătesc de buzunar, Alpina Glashutte, cadran alb cu cifre 
arabe, secundar la ora 6. Arătătoare de culoare indigo, carcasă 
din aur cu două capace. Deosebit mecanism cu întoarcere 
manuală, serie carcasă 122745.

78. Ceas Zenith Billodes, de buzunar, din argint, cca. 1950,
Zenith , Elveţia, argint 800, d=52 mm, 111 g, € 300 - 500

Ceas de buzunar, cu două capace, marca Zenith Billodes, 
mecanism cu armare manuală şi cadran cu cifre arabe şi 
secundarul la ora 3. Serie carcasă 8249569, serie mecanism 
34803.

79. Ceas IWC Olympic, de buzunar, din argint, cca. 1920-1930, 
International Watch Co., Schaffhausen, argint 800, d=53 mm, 
114 g, € 1.800 - 2.200

Deosebit ceas IWC Olympic, de buzunar, din argint, cca. 1920-
1930, cu două capace unul dintre ele fiind decorat cu scenă 
sportivă (arcaș). Mecanism cu armare manuală.

80. Ceas Movado Ermetophon, de voiaj, cu alarmă, Movado, 
Elveția, Cca. 1960, metal comun, aurit, piele, 37 x 50 mm,
€ 600 - 800

Ceas Movado Ermetophon, de voiaj, cu alarmă. Mecanism cu 
armare manuală, carcasă glisantă îmbrăcată în piele de crocodil.

81. Ceas de birou, Angelus, cu rezervă de timp de 8 zile, 
mecanic, în cutie, Angelus, Elveția, Cca. 1970, alamă, 65 x 50 
mm, € 400 - 600

Ceas de birou, Angelus, cu sonerie şi rezervă de timp 8 zile, 
mecanic, cadran de culoare roşie, cifre romane. Ceasul vine 
însoţit de certificat de autenticitate şi cutie originală, în perfectă 
stare atât estetic cât şi mecanic, având vestitul mecanism An-
gelus, împrumutat şi de celebra firmă de ceasuri, Panerai.

82. Ceas Cartier, de voiaj, cu alarmă, Cartier, Franţa, Cca. 1990, 
alamă, d=74 mm, € 700 - 800

71. Impresionant ceas de buzunar, cu repetiție, din aur, cca. 1930, aur 
galben 18 k, d=58 mm, 118 g, € 4.000 - 6.000

Impresionant ceas de buzunar, cu repetiție, din aur, cu 3 ca-
pace, mecanism chronograph repetition cu armare manuală. 
Cadran de culoare albă cu cifre arabe și secundar la ora 6. Serie 
carcasă 101667.

72. Ceas elvețian, de buzunar, din argint, tehnică niello, cca. 
1920, Atelier elveţian, argint 800, d=51 mm, 78 g, € 500 - 700

Ceas elvețian, de buzunar, din argint, tehnică niello, mecanism 
cu armare manuală, având seria 39064.

71
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83. Lot 12 sticle Saint-Émilion Château Moulin de Lagnet, 1994, 75 cl, € 240

84. Lot 6 sticle de Margaux Château Saint-Marc, 1981, 75 cl, € 120

85. Lot 9 sticle de Graves Château de Mauves, 1972, 50 cl, € 90

86. Lot 9 vinuri Bordeaux, € 150

1 x Premières Côtes de Blaye - Château Peybonhomme Barrière, 1972, 75 cl, 
1 x Bordeaux Supérieur - Côtes De Castillon - Château la Croix Bellevesse, 
1964, 75 cl, 1 x Bordeaux - Château Le Grand Verdus, 1995, 75 cl, 1 x Bor-
deaux - Château Vieux Logis, 2005, 75 cl, 1 x Bordeaux Supérieur - Château 
Tour d’Auron, 1990, 75 cl, 1 x Bordeaux - Chevalier Brachmann, 2004, 75 cl, 
1 x Bordeaux - Chevalier Brachmann, 1997, 75 cl, 1 x Bordeaux - Chevalier 
Brachmann, 2002, 75 cl, 1 x Côtes de Castillon - Château de Pitray, 1982, 75 cl

87. Colecție de 35 vinuri roșii franțuzești, € 570

1 x Pomerol - Château Guillot, 1978, 75 cl, 1 x Saint-Émilion - Château Moulin 
de Lagnet, 1994, 75 cl, 1 x Faugeres Languedoc - Château de La Liquiére, 
1996, 75 cl, 1 x Médoc - Château Moulin de Bel-Air, 1995, 75 cl, 1 x Premières 
Côtes de Blaye - Château Peybonhomme Barrière, 1972, 75 cl, 1 x Graves 
- Château de Mauves, 1972, 50 cl, 1 x Médoc - Château Lalande D’Auvion, 
1994, 75 cl, 1 x Médoc - Château Ribeiron, 2002, 75 cl, 1 x Bordeaux - Châ-
teau Guilhem Arnaud, 1973, 75 cl, 1 x Bordeaux Supérieur - Côtes De Castil-
lon - Château la Croix Bellevesse, 1964, 75 cl, 1 x Graves - Château Virelade, 
1966, 75 cl, 1 x Montagne Saint-Émilion - Château La Roussellerie, 1967, 75 
cl, 1 x Côtes de Bourg - Château Lagrange, 1967, 75 cl, 1 x Sable Saint-Émil-
ion - Château Martinet Cru Exceptionnel, 1964, 75 cl, 1 x Listrac - Château 
Peyredon-Lagravette, 2002, 75 cl, 1 x Graves - Château Villa Bel-Air, 1974, 
75 cl, 1 x Lalande-de-Pomerol-Château les Graves de Laborde, 2006, 75 cl, 1 
x Grandes Vigneaux de Lusac - Lussac Saint-Émilion, 1970, 75 cl, 1 x Saint-
Émilion - Château Côte de Baleau Grand Cru Classé, 1978, 75 cl, 1 x Buzet 
- Cardinal de Rignac, 2005, 75 cl, 1 x Lussac Saint-Émilion - Château “les 
Alberts”, 1992, 75 cl, 1 x Côtes de Fronsac - Château de Terrefort-Quancard, 
1960, 75 cl, 1 x Haut-Médoc - Château Verdignan, 1990, 75 cl, 1 x Vieux Rive-
saltes - Domaine du Vieux Chêne, 1985, 75 cl, 1 x Bordeaux - Château Vieux 
Logis, 2005, 75 cl, 1 x Haut-Médoc - Château de Gironville, 1999, 75 cl, 1 x 
Saint-Émilion - Château La Pointe Bouquey Grand Cru, 1977, 75 cl, 1 x Saint-
Émilion - Château du Vieux Guinot Grand Cru, 1980, 75 cl, 1 x Saint-Émilion 
- Château Bellevue Figeac , 1976, 75 cl, 1 x Margaux - Château Saint-Marc, 
1981, 75 cl, 1 x Bordeaux - Chevalier Brachmann, 2004, 75 cl, 1 x Bordeaux - 
Chevalier Brachmann, 1997, 75 cl, 1 x Côtes de Bourg - Château Moulin de Bel 
Air, 1994, 75 cl, 1 x Saint-Émilion - Château Grand Pey Lescours Grand Cru, 
1979, 75 cl, 1 x Médoc - Château La Tour de By, Cru Burgeois, 1994, 75 cl

88. Mini-colecție de 20 de sticle de vin franțuzesc, € 520

2 x Pomerol - Château Guillot, 1978, 75 cl, 2 x Saint-Émilion - Château 
Moulin de Lagnet, 1994, 75 cl, 2 x Faugeres Languedoc - Château de La 
Liquiére, 1996, 75 cl, 2 x Premières Côtes de Blaye - Château Peybon-
homme Barrière, 1972, 75 cl, 2 x Graves - Château Virelade, 1966, 75 cl, 1 
x Buzet - Cardinal de Rignac, 2005, 75 cl, 2 x Haut-Médoc - Château Ver-
dignan, 1990, 75 cl, 2 x Vieux Rivesaltes - Domaine du Vieux Chêne, 1985, 
75 cl, 1 x Saint-Émilion - Château Bellevue Figeac , 1976, 75 cl, 1 x Margaux 
- Château Saint-Marc, 1981, 75 cl, 1 x Bordeaux - Chevalier Brachmann, 
1997, 75 cl, 1 x Côtes de Bourg - Château Moulin de Bel Air, 1994, 75 cl, 1 x 
Médoc - Château La Tour de By, Cru Burgeois, 1994, 75 cl

84
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89. Selecție de 6 vinuri albe italienești, € 75

1 x Santa Margherita, Pinot Bianco dell’Alto Adige, 1985, 75 cl, 1 x San Gimi-
gnano, Vernaccia, 1985, 75 cl, 1 x Val Trebbia, Trebbianino, 1975, 72 cl, 1 x 
Vino Binaco de li Castelli, 1971, 72 cl, 1 x Atillo Contini, Vernaccia di Oristano, 
1979, 75 cl, 1 x Bepin de Eto, Merlot del’ Veneto, 1986, 75 cl

90. Lot 3 sticle Vino Pazzo, € 35

91. Rară selecție de 5 vinuri italienești, 1958-1962, € 50

1 x Fratelli Berteletti, Spanna, 1958, 75 cl, 1 x Cantine Carlo Torboli, Valpoli-
cella, 1959,75 cl, 1 x Chianti Vecchio, Ruffino, 1960, 75 cl, 1 x Giovanni Tona, 
Perla Villa, 1961, 75 cl, 1 x Valtelino, Vino Grumello, 1962, 75 cl

92. Italia anilor “60, selecție de 16 vinuri roșii italienești, € 200

1 x Chianti Vecchio, Ruffino, 1960, 75 cl, 1 x Mario Agostinone, Pinot 
Nero, 1961, 75 cl, 1 x Giovanni Tona, Perla Villa, 1961, 75 cl, 1 x Or.Fe.Vi, 
Merlot, 1962, 75 cl, 1 x Salaparuta, Vino Crovo, 1962, 72 cl, 1 x Cartiere 
del Timavo, Nebiolo, 1964, 75 cl, 1 x Valpolicella Valpantena, Secco-
Bertani, 1964, 75 cl, 1 x Valfieri di Marengo & Cugnasco, Vino Barbera, 
1965, 75 cl, 1 x Cenatiempo Formia, Cecubo, 1965, 72 cl, 1 x Ponte di 
Piave, Vino Raboso, 1966, 72 cl, 1 x Cantine del Castello, Vino Rosato, 
1966, 72 cl, 1 x Fonta Saverio, Vino Barolo, 1967, 70 cl, 1 x Mazzo-
lini Donato & Giuliano, Chiaretto, 1967, 72 cl, 1 x Lodovico & Piero 
Antinori, Aleatico Antinori, 1968, 72 cl, 1 x Bertolino & Figlio, Vino 
Barbera din Nizza, 1968, 72 cl, 1 x Cantina Sociale di Soave, Scaligero, 
1969, 72 cl

93. Italia anilor “70, selecție de 20 vinuri roșii italienești, € 200

1 x Vino Grignolino, 1970, 72 cl, 1 x Collavini, Vino Caberbet, 1970, 
72 cl, 1 x Salaparuta, Vino Crovo, 1970, 72 cl, 1 x Baron di Pauli, St. 
Magdalener, 1971, 72 cl, 1 x Pergreffi & Figli, Vino Ciro, 1971, 72 cl, 1 x 
Conte Parere, Cerranello, 1972, 75 cl, 1 x Chianti, Ricasoli, 1972, 72 cl, 
1 x Lungarotti, Rubesco, 1974, 72 cl, 1 x Chianti, Ruffino, 1974, 75 cl, 
1 x Chianti, Gaiole, 1975, 75 cl, 1 x Chianti, Villa Branca, 1975, 72 cl, 1 
x Collio, Merlot Russiz Superiore, 1975, 75 cl, 1 x Ca.Vi.Ne, Bardolino, 
1975, 72 cl, 1 x Terre del Barolo, Nebbiolo del Piemonte, 1976, 72 cl, 1 
x Valtellina Superiore, Inferno, 1976, 75 cl, 1 x Petternella, Bardolino, 
1977, 72 cl, 1 x La Magnona, Dolcetto della Magnona, 1978, 72 cl, 1 x 
Canonau di Sardegna, Jerzu, 1978, 75 cl, 1 x Franciacorta, Castello din 
Bornato, 1979, 75 cl, 1 x Brunello, Poggione, 1979, 72 cl

94. Italia anilor “80, selecție de 18 vinuri roșii italienești, € 200

1 x Cavit, Vino Principato, 1980, 75 cl, 1 x Barbera d’Asti, Conte di 
Cavor, 1980, 75 cl, 1 x Vinicola Zito, Ciro Rosso, 1981, 75 cl, 1 x Cavit, 
Cabernet del Trentino. 1982, 75 cl, 1 x Ruffino, Cabreo, 1982, 75 cl, 1 x 
Fratelli Berteletti, Bonarda, 1983, 75 cl, 1 x Montepulciano d’Abruzzo, 
Casal Thaulero, 1983, 75 cl, 1 x Albergaccio, Conte Serristori, 1984, 75 
cl, 1 x Refosco, Aquileia, 1984, 75 cl, 1 x Vini del Piave, Cabernet, 1984, 
75 cl, 1 x Chianti, Boccaccio, 1985, 75 cl, 1 x Linardi, Ciro Rosso, 1985, 
75 cl, 1 x Ogliastra, Rosso d’Ogliastra, 1986, 75 cl, 1 x Verdi & Pancani, 
Barbera d’Alba, 1987, 75 cl, 1 x Castello Rametz, Pinot Nero dell’Altro 
Adige, 1987, 75 cl, 1 x Fratelli Ghiglieri, Petit Rouge, 1988, 72 cl, 1 x 
Sangiovese di Romagna, 1989, 75 cl, 1 x Terre del Barolo, Dolcetto 
d’Alba, 1989, 150 cl
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95. Impresionant diamant, cu mărimea de 4.77 carate, tăietură ro-
tund briliant, însoțit de certificat gemologic, 1 diamant rotund briliant 
4.77 ct., culoare P, claritate VVS2; informațiile suplimentare de clasi-
ficare, respectiv diagramele și măsurătorile de referință se regăsesc 
în certificatul gemologic ce însoțește diamantul,  11.23 - 11.13 x 6.23 
mm, € 20.000 - 40.000

Diamantul este estimat, la nivel internațional, la o valoare de 45.000 
dolari.

96. Excepțională broșă Van Cleef & Arpels Folie des Prés, în formă de 
zână, amplu decorată cu diamante și safire galbene, verzi și porto-
calii, Van Cleef & Arpels, Paris, Franţa, , aur galben 18 k, 101 diamante 
rotunde briliant cca. 3.9 ct., culoare E-F, claritate VVS-VS, 1 dia-
mant oval fațetat cca. 0.4 ct., culoare M-N, claritate VS, 3 diamante 
marchiz fațetate cca. 0.55 ct., culoare Q-R, claritate VVS, 5 safire 
galbene marchiz fațetate cca. 0.85 ct., claritate eye-clean, 5 safire 
galbene pară fațetate cca. 1.35 ct., 8 safire verzi rotund fațetate cca. 
0.48 ct., claritate eye-clean, 6 safire galbene rotund fațetate cca. 
0.32 ct., claritate eye-clean, 6 safire portocalii pară fațetate cca. 1.62 
ct., claritate eye-clean și 1 safir portocaliu marchiz fațetat cca. 0.15 
ct., claritate eye-clean, 27.44 g, € 30.000 - 40.000
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97. Ceas decorativ de perete din bronz cizelat, realizat în manieră 
Neogotică, sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX, Atelier francez, bronz 
cizelat, h=77 cm,  € 2.000 - 3.000

Piesă excepţională de colecţie, decorată cu şopârle şi motivul pielii 
de reptilă. Ceasul este compus dintr-un corp central masiv, orele 
cadranului fiind realizate din ceramică, completat pe fiecare latură cu 
câte două turle decorative, reminisciente ale stilului Gotic, iar la bază 
este inscripţionat: “Regele Ferdinand de Aragon, Spania”.  Ceasul 
exemplifică modul în care în doua jumătate a secolului XIX s-a mani-
festat o curiozitate şi o pasiune pentru perioada medievală şi pentru 
ştiinţele ezoterice. Mecanism cu întoarcere manuală.

98. Cutie muzicală din lemn de trandafir cu şase clopoţele, realizată 
de Baptiste-Antoine Brémond, Elveţia, cca. 1880, lemn de trandafir, 
22 x 48 x 30 cm, € 1.500 - 2.500

99. Cutie muzicală Symphonion, având caseta 
din lemn, sculptată în manieră Neoroccoco, 
produsă în Germania, începutul sec. XX, 28 x 47 x 38 cm 
€ 1.500 - 2.500
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100. “Prigione eterna”, vas compote Meissen în stil Louis XVI, cca. 
1880, Atelier Meissen, Germania, porțelan turnat în tipar, barbotină, 
pictat sub și peste glazură, parțial aurit, h=60 cm, € 3.000 - 5.000

Corpul piramidal pe trepied terminat în volute vegetale cu 3 sclavi - 2 
africani și un alb - legați de corpul vasului. Tema piesei este inspirată 
de “Purgatoriul” lui Dante, simbolizând eterna închisoare, iadul, în 
care toți oamenii, indiferent de rasă, sunt egali în fața suferinței. 
Superior coș fructieră cu friză perforată și bordură godronată. Decor 
pictat cu buchete de flori naturale; decor aplicat ghirlande florale și 
figurine masculine, capete de fauni și berbeci pictate policrom și cu 
aur coloidal.

101. Amforă decorativă în stil Neo-Renaștere Italiană, decorat cu 
scene mitologice, cca. 1910, Atelier R. Ginori, Florența, Italia, faianță 
turnată în tipar, barbotină, pictată sub glazură; bronz turnat, cizelat, 
aurit, h=65 cm, € 1.500 - 2.500

Amforă gigant din faianță pe suport metalic 4 gheare de grifon cu 
gâtul și 2 anse vrejuri în volută din bronz, susținute de 2 bacante 
drapate. Corpul vasului cu o scenă mitologică: tritoni și nimfe în 
peisaj marin și o alta cu Orfeu în compania unor muzicieni în peisaj cu 
arbori.

102. Monumental cache-pot Delphin Massier, din faianță pictată, 
decorat cu un frumos cocor, cca. 1900, Atelier Massier, Vallauris, 
Franța, , faianță turnată în tipar; barbotină pictată sub glazură, 
h=145 cm, d(bază)=35 cm, € 3.000 - 5.000

Suport format din tije de plante lacustre (stuf, trestie) cu baza 
circulară pe care se odihnește un cocor în ronde-bosse. Superior 
un cache-pot: corola unei flori de nufăr în cromatică galben-violet. 
Piesa prezintă o ciobitură în aripa cocorului.

103. “Bătălia de la Granicus”, monumentală tapiserie flamandă 
inspirată după pictura şi tapiseria lui Charles le Brun, “Trecerea râului 
Granicus”,  sec. XVII-XVIII, Atelier Flandra, tapiserie basse-lisse; 
bumbac; lână; culori vegetale, 335 x 282 cm, € 15.000 - 20.000

Monumentală tapiserie flamandă realizată în sec. XVII-XVIII, într-o 
stare de conservare foarte bună, întreagă şi fără tăieturi. Lupta de la 
Granicus (334 î.Hr.) în care Alexandru cel Mare întreprinde o victo-
rie împotriva satrapilor perși deschizându-i calea spre Asia Minor. 
Bordură lată cu motive decorative trofee militare, flori - cromatică de 
brunuri, ocruri, nuanțe de verde și albastru. Piesa prezintă elemnte 
inspirate din mai multe creaţii ale marilor artişti ai secolului XVII ce au 
abordat această temă eroică, cea mai notabilă fiind “Trecerea Râului 
Granicus”, de Charles Le Brun, unde artisul crează o analogie între 
regele Ludovic al XIV-lea şi Alexandru Macedon.
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104. Joc românesc, tip pinball, cu cuie, anii ‘60, lemn, metal, 42 × 25 cm, € 30

105. Joc românesc, tip pinball, anii ‘80, plastic, 29 × 12,5 cm, € 15

106. Pinball electronic pentru copii, anii ‘70-’80, metal, plastic, 
54 × 58 × 59 cm, € 50

107. “Să ne orientăm pe hartă”, joc de societate românesc 
produs de Întreprinderea de Reclamă și Publicitate București,  
începutul anilor ‘80, carton, 31 × 47 cm, € 25

108. “Copiii căpitanului Grant”, ultimul joc de societate românesc 
al Epocii de Aur, sfârșitul anilor “80, carton, 34 × 49 cm, € 30

109. Joc de inteligență, anii ‘70, lemn, 27 × 33 cm, € 20

110. Suporți pentru cărți, cu ascunzătoare, lemn, 16 × 15 × 11 cm, € 30

111. Joc de tip Rubik, anii ‘80, plastic, d=8 cm, € 15

112. Trusă pentru traforaj model 2, podusă de Fabrica de 
Producție Industrială și Prestări Serivicii “Brad”, anii “80, metal, 
lemn, carton, 20 × 34 cm, € 30

113. “Cum le îmbrăcăm”, carte-joc de educație vestimentară 
produsă de JECO, anii ‘80, carton, 24,5 × 18 cm, € 15

114. Trusă pentru traforaj, cu suport din lemn, anii ‘70, lemn, 
metal, 27 × 36 cm, € 35

115. Neneco, joc de construcții pe canavă, fabricat la Cooperativa 
Arta Lemnului București începând cu anul 1959, lemn, 
26 × 38,5 cm, € 30

116. Jucărie din lemn, cântăreții de jazz, lemn, 11 × 19 × 12 cm, € 15
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118. Serviciu de cafea miniatural, din porțelan alb decorat cu 
personaje, animale și filigran de aur. Conține 6 căni și 6 farfurii 
mici, o cafetieră, cană de lapte și zaharniță, € 40

119. Serviciu de ceai pentru păpuși, așezat pe un platou cabaret 
din porțelan albastru și alb perlat. Conține 7 căni și 6 farfurii 
mici, cană pentru ceai, zaharniță, 5 lingurințe din metal, 2 bom-
boniere, în cutia originală, € 100

120. Jucărie armonică, rusească, anii “60, lemn, textil, 
13 × 14 cm, € 20

121. Afiș educativ pentru copii, “Călătoria cu mijloacele de trans-
port în comun și alegerea locurilor de joacă”, anii “80, 
67 × 46 cm, € 35

122. Joc de construit franțuzesc, “Meccano”, cu broșura de 
prezentare și instrucțiunile de asamblare originale, metal, plas-
tic, carton, cauciuc, 32 × 45 cm, € 40

123. Joc radio ElectronicKomplettLabor, în care se pot realiza 
sute de circuite electronice, anii “70, metal, plastic,
30 × 40 × 8 cm, € 40

124. “Verhext”, joc de tip Tetris, est-german, anii “80, plastic,
32 × 27 cm, € 25

125. Joc de educație rutieră, Ravensburg, anii ‘70, carton, 
23 × 33 cm, € 35

117. Lot 3 păpuși din celuloid, € 40
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126. Lanț din argint, cu pandantiv din aur alb decorat cu turmalină 
și diamante, aur alb 14 k rodinat și argint 925, 1 turmalină (rubelit) 
inimă fațetate cca. 0.6 ct., culoare roșie, claritate slightly included; 12 
diamante rotunde single cut cca. 0.048 ct., culoare I-J, claritate SI-J, 
lanţ l=49 cm; pandantiv h=1.9 cm, 4.57 g, € 150 - 250

127. Lanț cu pandantiv din argint, decorat cu rubin și topaze albe, 
argint 925 rodinat, aurit, 1 rubin oval fațetat cca. 8 ct., culoare roșu, 
claritate semi-transparent și 28 topaze albe rotund fațetate cca. 0.2 
ct., claritate eye-clean, pandantiv h=2.2 cm; lanţ l=44.5 cm, 5.8 g, 
€ 70 - 120

128. Lanț cu pandantiv din argint, decorat cu rubin anturat de topaze 
albe, argint 925 rodinat, 1 rubin oval fațetat cca. 14 ct., culoare roșu 
(dyed), opac și 18 topaze albe cushion fațetate cca. 2.7 ct., claritate 
eye-clean, pandantiv h=2.3 cm; lanţ l=45 cm, 8.37 g, € 50 - 80

129. Pandantiv din aur și argint, în stil Napoleon III, decorat cu onix, 
rubine și perle, cca. 1860-1880, piesă de colecție, Atelier francez, 
aur galben 14 k și argint 925, 12 rubine rotund mixed cut cca. 10.2 ct., 
culoare roșii, claritate moderately included; 13 perle rotunde cca. 1.7-
1.85 mm, culoare albe; onix table cut oval, h=6 cm, 21.41 g,
€ 500 - 650

130. Pandantiv din aur, ornat cu rubin și 56 topaze albe, lanț: aur gal-
ben 14 k parțial rodinat; pandantiv: aur galben 9 k, 1 rubin pară fațetat 
cca. 1.15 ct., culoare roșu, claritate moderately included, glass filled 
și 56 topaze albe rotund fațetate cca. 0.42 ct., claritate eye-clean, 
pandantiv h=2 cm; lanţ l=45.5 cm, 2.94 g, € 250 - 450

131. Delicat pandantiv-cruce din aur alb, decorat cu rubine și dia-
mant, aur alb 18 k rodinat, 5 rubine pătrate step cut cca. 0.30 ct., 
culoare roșii, claritate slightly included; 1 diamant rotund briliant cca. 
0.006 ct, culoare L-M, claritate I1, h=1.5 cm, 1.56 g, € 100 - 200

132. Pandantiv din aur, decorat cu rubin pear cut, înconjurat de dia-
mante, aur galben 18 k, 1 rubin pară fațetat cca. 2 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included și 14 diamante rotunde briliant cca. 
0.45 ct., culoare I-J, claritate SI, h=1.3 cm, 2.23 g, € 500 - 600

133. Inel din argint aurit, decorat cu diamante și rubin, argint 925 au-
rit, 1 rubin oval fațetat cca. 2.6 ct., culoare roșu, claritate moderately 
included, glass fracture filled și 34 diamante rotunde single cut cca. 
0.14 ct., culoare O-P, claritate SI-I, mărimea 55, 4.18 g, € 200 - 300

134. Inel din aur, decorat cu rubin oval și triadă de diamante, aur 
galben 14 k, 1 rubin oval fațetat cca. 0.5 ct., culoare roșu, claritate 
moderately included și 3 diamante rotunde briliant cca. 0.05 ct., 
culoare I-J, claritate SI1-SI2, mărimea 51.5, 3.78 g, € 200 - 300

135. Inel din aur, decorat cu rubin anturat de diamante, aur galben 14 
k parțial rodinat, 1 rubin caboșon cushion cca. 8.1 ct., culoare roșu, 
claritate semitranslucid; 16 diamante rotund single cut cca. 0.11 ct., 
culoare M-N, claritate SI-I, mărimea 60, 7.12 g, € 350 - 550

136. Broșă din argint, în formă de ramură, decorată cu rubine și perle, 
argint 925 rodinat, 3 perle de cultură - freshwater, rotunde, albe 
d1=9.49 mm; d2=3.2 mm; d3=3 mm și 115 rubine rotund fațetate cca. 
1.95 ct., culoare roșu, claritate moderately included, h=6.3 cm, 11.28 
g, € 150 - 300

137. Pandantiv din aur roșu, reprezentând Crucea Ierusalimului, 
decorat central cu rubin, executat manual, aur roșu 14 k, 1 rubin oval 
fațetat cca. 12 ct., culoare roșu, claritate moderately included, h=6.5 
cm, 14.04 g, € 600 - 800

138. Elegantă pereche de cercei din aur alb, ornată cu diamante și 
rubine, aur alb rodinat 18 k, 64 diamante (62 rotund fațetate, 2 single 
cut) cca. 0.38 ct., culoare I-I, claritate SI-I; 4 rubine rotunde mixed 
cut cca. 0.7 ct., culoare roșii, claritate slightly included, h=5.5 cm 
(fiecare), 5.19 g, € 1.000 - 1.500

139. Pereche de cercei din aur, decorată cu granate, aur galben 18 k, 
18 granate rotund fațetate cca. 1.54 ct., culoare roșii, claritate slightly 
included, h=0.7 cm (fiecare), 2.82 g, € 100 - 150
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140. Interesant inel din aur, decorat cu rubine și diamante, aur galben 
18 k, 1 rubin oval fațetat cca. 0.55 ct., culoare roșu, claritate eye-
clean, 8 rubine baghete cca. 0.8 ct., culoare roșu, claritate eye-clean 
și 12 diamante rotund briliant cca. 0.18 ct., culoare L-M, claritate 
SI-I1, mărimea 52.3, 6.53 g, € 400 - 600

141. Inel din aur, decorat cu rubin caboșon (cca. 4.1  ct.) și diamante, 
aur galben 18 k parțial rodinat, 1 rubin oval caboșon cca. 4.1 ct., 
culoare roșu, claritate heavily included și 116 diamante rotunde bril-
iant cca. 0.58 ct., culoare I-J, claritate SI-I1, mărimea 52.5,
6.87 g, € 550 - 750
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142. Distins pin din aur, sub formă de coroană regală și monogramă, 
decorat cu diamante și rubine, cca. 1906-1926, Atelier austro-ungar, 
aur galben 14 k; email, 5 diamante rose cut cca. 0.025 ct., culoare 
L-M, claritate SI și 5 safire roz rotund fațetate cca. 0.34 ct., claritate 
SI, h=9.6 cm, 12.72 g, € 600 - 900

143. Broșă Art Deco din aur, decorată cu safire roz și diamante, aur 
galben 14 k, 8 safire roz square stepcut cca. 1.28 ct., claritate SI și 
2 diamante rotunde briliant cca. 0.09 ct., culoare L-M, claritate I1, 
h=6.6 cm, 4.45 g, € 250 - 350

144. Elegantă pereche de cercei din aur, decorată cu diamante și 
rubine, Atelier Alessandria, Italia, aur galben 18 k și aur alb 18 k, 2 
rubine oval fațetate cca. 0.5 ct., claritate eye-clean și 52 diamante 
rotunde briliant cca. 0.56 ct., culoare H-I, claritate VS-SI1, h=3.7 cm, 
9.66 g, € 650 - 850

145. Inel din aur alb, decorat cu tsavorite, rubine și diamante, aur alb 
18 k, 17 tsavorite rotund fațetate cca. 0.45 ct., culoare verzi, claritate 
slightly included; 17 rubine rotund fațetate cca. 0.45 ct., culoare roșii, 
claritate slightly included; 13 diamante rotunde briliante cca. 0.35 ct., 
culoare I-K, claritate SI-I1, mărimea 53.5, 7.82 g, € 550 - 650

146. Set format din broșă și pereche de cercei din aur, în formă de 
păsări, decorat cu diamante și rubine,  cca. 1926-1955, aur galben 14 
k, broșă: 12 diamante rose cut cca. 0.12 ct., culoare H-L, claritate SI-I 
și 1 rubin rotund fațetat cca. 0.02 ct., culoare roșu, claritate SI; pere-
che de cercei: 12 diamante single și old mine cut cca. 0.3 ct., culoare 
H-J, claritate SI-I1 și 2 rubine rotund fațetate cca. 0.04 ct., culoare 
roșu, claritate eye-clean, broșă h=7 cm; cercei h=3 cm (fiecare), 
18.42 g, € 500 - 700

147. Inel din aur, ornat cu diamante și rubin, cca. 1908-1926, aur 
galben 14 k și platină (partea superioară), 1 rubin oval caboșon cca. 
0.74 ct., culoare roșu, claritate SI și 6 diamante cca. 1.21 ct.(5 rotunde 
briliant european cut și 1 oval fațetat), culori K-L, P-Q (diamant 
rotund cca. 0.87 ct., claritate VS1), O-P (diamant oval cca. 0.81 ct., 
claritate SI), mărimea 51, 3.82 g, € 2.500 - 3.500

152. Pandantiv din argint, în forma unui cap de leopard, decorat cu 
rubine și safire portocalii, argint 925 rodinat, 2 safire rotunde mixed 
cut cca. 0.28 ct., culoare portocalii, claritate eye-clean; 135 rubine 
rotund fațetate cca. 2.2 ct., culoare roșii, claritate slightly included, 
h=5.3 cm, 11.75 g, € 150 - 200

153. Inel din aur, decorat cu rubine și diamante, Atelier suedez, aur 
galben și alb 18 k, 3 rubine rotund fațetate mixed cut cca. 0.135 ct., 
culoare roșii, claritate slightly included; 6 diamante rotunde single 
cut cca. 0.03 ct., culoare I-K, claritate SI, mărimea 60.5, 1.93 g, 
€ 100 - 200

154. Inel din aur, decorat cu 4 rubine și 4 diamante, Atelier francez, 
aur galben 18 k, 4 rubine pătrate step cut cca. 0.48 ct., culoare roșie, 
claritate moderately included; 4 diamante rotund briliant cca. 0.20 
ct., culoare G-H, claritate VS-SI1, mărimea 52, 4.6 g, € 250 - 350

155. “Floare de rubin” - inel din aur, decorat cu rubin anturat de 
diamante, aur galben 18 k, 1 rubin oval fațetat cca. 0.55 ct., culoare 
roșu, claritate moderately included; 10 diamante rotund briliant cca. 
0.20 ct., culoare K-L, claritate SI-I1, mărimea 62, 3.24 g, € 250 - 350

156. Broșă din aur alb, decorată cu perle și rubine, aur alb 18 k rodi-
nat, 14 perle de cultură rotunde, culoare albă, d=4.2 mm; 56 rubine 
rotund fațetate cca. 0.95 ct., culoare roșie, claritate slightly included, 
h=3.5 cm, 9.41 g, € 350 - 450

157. Inel din argint, decorat cu diamante, rubine și safir, argint 925, 1 
safir oval fațetat cca. 0.25 ct., culoare: portocaliu, claritate moder-
ately included, 2 rubine rotund fațetate cca. 0.07 ct., culoare roșu, 
claritate SI și 16 diamante rose cut cca. 0.3 ct., culoare I-Z, claritate I, 
mărimea 54, 3.8 g, € 100 - 200
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148. Brățară din argint aurit, pavată cu rubine, argint 925 aurit, 754 
rubine rotund fațetate cca. 18.5 ct., culoare roșu, claritate moder-
ately included, d=7 cm, 45.8 g, € 300 - 500

149. Frumos inel din aur, decorat cu diamante și rubin, aur galben 18 
k, 1 rubin oval fațetat cca. 0.52 ct., culoare roșu, claritate eye-clean, 
22 diamante rotund briliant cca. 1.31 ct., culoare G-H, claritate VS-
SI1, mărimea 53, 4.99 g, € 1.500 - 2.000

150. Inel din aur, decorat cu rubin și diamante, aur galben 18 k, 1 
rubin roșu, oval fațetat cca. 2.01 ct., claritate moderately included și 
14 diamante rotund briliant cca. 0.43 ct., culoare I-J, claritate SI2-I1, 
mărimea 50.5, 13.76 g, € 700 - 900

151. Pereche de cercei din argint, manieră Art Deco, decorată cu 
opale și rubine, argint 925 rodinat, 2 opale ovale caboșon cca. 4.5 ct., 
translucide și 66 rubine rotund fațetate cca. 0.8 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included, h=3.5 cm (fiecare), 8.84 g, 
€ 150 - 200
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158. Pandantiv din aur alb și argint, decorat cu rubine, diamante și 
perlă, aur alb 14 k și argint rodinat 925, 1 perlă de cultură rotundă 
cca. 8.21 mm, culoare albă; 24 rubine pătrate step cut cca. 1.1 ct., 
culoare roșii, claritate slightly included; 15 diamante rotunde briliant 
cca. 0.105 ct., culoare K-L, claritate I2-I3, h=4 cm, 4.62 g,
€ 250 - 350

159. Pereche de cercei din argint, decorată cu rubine și smaralde, 
argint 925 rodinat, 14 smaralde rotund fațetate cca. 2.4 ct., culoare 
verde, claritate moderately included și 102 rubine rotund fațetate 
cca. 1 ct., culoare roșu, claritate moderately included, h=2.5 cm 
(fiecare), 6.93 g, € 250 - 350

160. Pereche de cercei din aur alb și argint, decorată cu safire roz, 
aur alb 14 k și argint patinat 925, 2 safire roz oval caboșon cca. 3.10 
ct., culoare roz, claritate moderately included; 20 safire roz marchiz 
fațetate cca. 1.8 ct., culoare roz, claritate moderately included; 12 sa-
fire roz rotund fațetate cca. 1.0 ct., culoare roz, claritate moderately 
included, h=4 cm (fiecare), 7.46 g, € 150 - 250

161. Colier victorian din argint, decorat cu safire, cca. 1870, piesă de 
colecție, Atelier englez, argint 925, 6 safire cu asterism oval caboșon 
cca. 6.8 ct., culoare gri, claritate translucide; 69 safire roz oval 
fațetate și rotund fațetate cca. 2.8 ct., culoare roz, claritate slightly 
included, l=39 cm, 7.50 g, € 300 - 450

162. Colier din aur și argint, decorat cu smaralde și rubine, aur alb 18 
k și argint 925 rodinat, 1 rubin pară fațetat cca. 3.3 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included; 5 smaralde pară fațetate cca. 1.45 
ct., culoare verzi, claritate moderately included; 1 rubin oval fațetat 
cca. 0.5 ct., culoare roșu, claritate moderately included; 31 smaralde 
marchiz fațetate cca. 3.10 ct., culoare verzi, claritate moderately 
included, lanț l=47 cm; pandantiv h=5 cm, 13.48 g, € 300 - 500

165. Interesant inel din aur alb, decorat cu diamante și rubine, aur 
alb 14 k rodinat, 1 diamant European cut cca. 0.68 ct., culoare maro, 
claritate I1; 2 diamante European cut cca. 0.08 ct., culoare I-H, 
claritate SI; 3 rubine rectangulare step cut cca. 0.15 ct., culoare roșii, 
claritate eye-clean, mărimea 47, 4.83 g, € 600 - 800

166. Pereche de cercei din argint aurit, decorată cu rubine și smaral-
de, argint 925 aurit, 14 rubine oval fațetate cca. 4.9 ct., culoare roșii, 
claritate slightly included; 6 smaralde rotund fațetate cca. 1.0 ct., 
culoare verzi, claritate slightly included, h=4 cm (fiecare), 6.24 g,
€ 150 - 250

167. Inel din aur, decorat cu perlă în anturaj de safire roz, aur galben 
14 k și montură din argint, 1 perlă rotundă de cultură Freshwater, 8.13 
mm, culoare albă; 12 safire roz rotund fațetate cca. 0.54 ct., culoare 
roz, claritate moderately included, mărimea 57, 5.06 g, € 150 - 250

168. Pandantiv din aur si argint, decorat cu safire roz și perle, aur alb 
14 k și argint rodinat 925, 2 perle de cultură Freshwater rotunde cca. 
6.90-7.99 mm, culoare albe; 15 safire rotunde mixed cut cca. 0.9 ct., 
culoare roz, claritate slightly included, h=2.1 cm, 4.9 g, € 150 - 250

169. Pereche de cercei din aur și argint, ornată cu perle și safire roz, 
aur galben 14 k și argint 925, 2 perle de cultură Freshwater rotunde 
cca. 7.96-8.27 mm, culoare albe; 24 safire rotund fațetate cca. 1.05 
ct., culoare roz, claritate moderately included, d=1.5 cm (fiecare), 
7.91 g, € 150 - 250

170. Inel din argint, decorat cu rubine, argint 925 rodinat, 12 rubine 
pară fațetate cca. 2.5 ct., culoare roșu, claritate heavily included, 
mărimea 58, 6.51 g, € 90 - 150

171. Pereche de cercei din aur și argint, realizată în manieră 
victoriană, ornată cu rubine, calcedonii și granate, cca. 1920-1940, 
Atelier francez, argint 925; sârma de la rubin: aur galben 14 k; 
porțiunea frontală și tortița: aur galben 8 k, 2 rubine briolete fațetate 
cca. 2.6 ct., culoare roșu, claritate moderately included, 2 calcedonii 
albe ovale table cut cca. 2.5 ct. și 2 granate rotunde caboșon cca. 
0.03 ct., culoare roșu, claritate SI, h=4 cm (fiecare), 3.29 g,
€ 250 - 400

163. Pandantiv Art Nouveau, din aur, ornat cu rubine, cca. 1900, piesă 
de colecție, Atelier francez, aur galben 14 k și aur galben 18 k, 1 rubin 
pară fațetat cca. 2.15 ct., culoare roșu, claritate slightly included; 
2 rubine oval fațetate cca. 1.10 ct., culoare roșii, claritate slightly 
included; 1 rubin rotund fațetat cca. 0.10 ct., culoare roșu, claritate 
slightly included, h=5 cm, 4.09 g, € 300 - 450

164. Set format din brățară și cercei din aur, decorat cu rubine și 
diamante, brățara: aur galben 18 k; cerceii: aur galben 14 k, 9 rubine 
ovale caboșon cca. 12.10 ct., culoare roșie, claritate moderately in-
cluded; 2 diamante rotund briliant cca. 0.09 ct., culoare J-K, claritate 
SI2-I1, brățară: l=20 cm; cerceii: h=1.5 cm, 26.89 g, € 1.500 - 2.000

162

163

165170

171

166

164

167

168

169

159

160

158

161



42 43

172. Pereche de cercei din argint, decorată cu rubine și opale, argint 
925 rodinat, 2 opale ovale caboșon cca. 0.85 ct., culoare alb, claritate 
translucide și 72 rubine rotund fațetate cca. 1.45 ct., culoare roșu, 
h=2.4 cm (fiecare), 5.56 g, € 150 - 250

173. Pereche de cercei din argint, în formă de capete de leoparzi, 
decorată cu rubine și safire, argint 925 rodinat, 144 rubine rotund 
fațetate cca. 1.85 ct., culoare roșu, claritate moderately included și 4 
safire rotund fațetate cca. 0.07 ct., culoare albastru, claritate mode- 
rately included, h=2.5 cm (fiecare), 7.25 g, € 150 - 250

174. Brățară din argint, decorată cu rubine, argint 925 rodinat, 27 
rubine ovale caboșon cca. 18 ct., culoare roșu, claritate SI, fracture 
filled, l=18.5 cm, 14.3 g, € 250 - 350

175. Pereche de cercei din aur, decorată cu safire roz, aur galben 14 k, 
10 safire rotunde mixed cut cca. 0.9 ct., culoare roz, claritate mode- 
rately included, h=3 cm (fiecare), 9.08 g, € 300 - 400

176. Inel din aur, decorat cu rubine și diamante, aur galben 14 k, 15 
rubine 1 marchiz fațetat și 14 designer cut fațetate cca. 1.3 ct., culoare 
roșii, claritate slightly included; 14 diamante rotunde briliant cca. 
0.084 ct., culoare L-M, claritate SI-I1, mărimea 51, 3.37 g,
€ 200 - 300

177. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu rubine în anturaj de 
safire albe, aur alb 18 k rodinat, 2 rubine oval fațetate cca. 2.6 ct., 
culoare roșu, claritate moderately included și 36 safire albe rotund 
fațetate cca. 0.33 ct., claritate eye-clean, h=0.5 cm (fiecare), 3.36 g, 
€ 200 - 300

178. Inel din aur, decorat cu granate, Atelier Alessandria, Italia, aur 
galben 14 k, 74 granate cca. 1.85 ct., culoare roșii, claritate slightly 
included, mărimea 57, 10.42 g, € 300 - 400

179. Set din aur alb, alcătuit din pereche de cercei și inel, decorat cu 
rubine și diamante, aur alb 18 k rodinat, 86 diamante rotunde briliant 
cca. 0.46 ct., culoare J-K, claritate SI-I1 și 27 rubine princess cut cca. 
1.6 ct., culoare roșu, claritate SI, inel mărimea 57; cerceii: h=2 cm, 
10.15 g, € 600 - 800

180. Magnific inel din aur alb, decorat cu un smarald columbian și 
diamante, Atelier italian, aur alb 18 k rodinat, 1 smarald emerald 
cut cca. 12 ct., culoare verde albăstrui, medium dark tone, moder-
ately strong saturation, claritate SI (pe table o mică ciobitură, zonă 
abrazată, minuscule ciobituri pe muchii) și 134 diamante rotunde 
briliant cca. 4.5 ct., culoare F-G, claritate VS, mărimea 54, 21.01 g, 
€ 25.000 - 30.000
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181. Pandantiv-cruce Art Deco, decorat cu smaralde, cca. 1930,
Atelier francez, aur galben 18 k, 4 smaralde pară fațetate cca. 0.36 
ct., culoare verzi, claritate moderately included, h=2 cm, 1.54 g, 
€ 100 - 150

182. Sofisticată pereche de cercei din aur alb și argint, decorată 
cu topaze albe și smaralde, aur alb 14 k și argint rodinat  925, 10 
smaralde pară fațetate cca. 1.4 ct., culoare verzi, claritate moderately 
included; 10 smaralde ovale fațetate cca. 1.8 ct., culoare verzi, clari-
tate moderately included; 30 topaze albe cca. 0.12 ct., culoare albe, 
claritate eye-clean, h=5 cm (fiecare), 12.38 g, € 200 - 300

183. Inel din aur alb, ornat cu suită de smaralde, Atelier Viena,
Austria, aur alb 14 k, 5 smaralde rotund fațetate cca. 0.25 ct., culoare 
verde, claritate moderately included, mărimea 56, 2.36 g,
€ 150 - 250

184. Inel din argint, decorat cu smarald și două diamante, argint 925 
rodinat, 1 smarald pară fațetat cca. 0.25 ct., culoare verde, claritate 
moderately included și 2 diamante rotunde briliant cca. 0.07 ct., 
culoare L-M, claritate SI2-I1, mărimea 53, 2.3 g, € 70 - 90

185. Inel din aur, decorat cu smaralde și diamante, aur galben 9 k 
parțial rodinat, 1 smarald oval fațetat cca. 1.35 ct., culoare verde, 
claritate moderately included, fracture filled, 6 smaralde rotund 
fațetate cca. 0.12 ct., culoare verde, claritate moderately included și 
6 diamante rotunde single cut cca. 0.03 ct., culoare L-M, claritate 
SI-I1, mărimea 54, 2.32 g, € 250 - 450

186. Important inel din aur alb, ornat central cu perlă, în anturaj de 
smaralde și diamante, Atelier Viena, Austria, 1960-1970, aur alb 14 
k, 1 perlă rotundă d=7.65-7.63 mm, 8 smaralde rotund fațetate cca. 
1.2 ct., culoare verde, claritate heavily included și 8 diamante rotund 
briliant cca. 0.6 ct., culoare I-J, claritate SI1-I1, mărimea 56, 6.91 g,
€ 400 - 600
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187. Inel din aur, decorat cu smarald în coroană de diamante, aur gal-
ben 14 k și aur alb 14 k, 1 smarald oval caboșon cca. 0.6 ct., claritate 
moderately included, fracture filled și 12 diamante rotunde briliant 
cca. 0.48 ct., culoare G-H, claritate VS-SI1, mărimea 60, 
4.43 g, € 600 - 800

188. Pereche de cercei din argint, decorată cu smaralde, argint 925 
rodinat, 20 smaralde oval fațetate cca. 2.8 ct., culoare verde, clari-
tate moderately included și 12 smaralde rotund fațetate cca. 0.096 
ct., culoare verde, claritate moderately included, h=2.5 cm (fiecare), 
5.98 g, € 200 - 300

189. Brățară din aur alb, decorată cu diamante și smaralde, aur alb 
14 k rodinat, 5 diamante rotunde briliant cca. 0.28 ct., culoare K-L, 
claritate SI-I1; 6 smaralde rotund fațetate cca. 0.27 ct., culoare verzi, 
claritate slightly included, l=16.5 cm, 8.88 g, € 550 - 750

190. Pereche de cercei din argint, decorată cu smaralde, argint 925 
rodinat, 2 smaralde ovale fațetate cca. 1.6 ct., culoare verzi, clari-
tate moderately included; 52 smaralde rotund fațetate cca. 1.04 ct., 
culoare verzi, claritate moderately included, h=4.6 cm (fiecare), 
9.34 g, € 150 - 200

191. Brățară din argint, decorată cu opale și smaralde, argint 925 
rodinat, 8 opale ovale caboșon cca. 4.8 ct., culoare albe; 18 smaralde 
rotund fațetate cca. 0.72 ct., culoare verzi, claritate moderately 
included, d=5.5 cm, 18.27 g, € 200 - 300

192. Broșă din argint, în formă de păun, ornată cu smaralde și peri-
dote, argint 925 rodinat, 7 smaralde pară fațetate cca. 4.2 ct., culoare 
verzi, claritate moderately included; 77 smaralde rotund fațetate cca. 
2.6 ct., culoare verzi, claritate moderately included; 79 peridote ro-
tund fațetate cca. 0.395 ct., culoare verzi, claritate slightly included, 
h=6.5 cm, 15.74 g, € 300 - 500

193. Pandantiv din aur, decorat cu smarald și perlă, aur galben 
14 k, 1 perlă de cultură Freshwater pară cca. 8.93/7.91, culoare albă; 
1 smarald oval fațetat fracture filled cu o cavitate pe coroană cca. 1.0 
ct., culoare verde, claritate slightly included, h=3 cm, 1.79,
€ 150 - 250

194. Inel din aur pentru copil, decorat cu smarald, cca. 1880-1900, 
Atelier francez, aur galben 18 k, 1 smarald fracture filled oval fațetat 
cca. 0.95 ct., culoare verde, claritate moderately included, 1.38 g,
€ 100 - 150

195. Colier decorat cu pandantiv din argint, decorat cu rubine, 
smaralde și opale, argint 925 rodinat, 3 opale africane pară fațetate 
cca. 2.25 ct., culoare galben, translucide, 48 rubine rotund fațetate 
cca. 0.6 ct., culoare roșu, claritate heavily included și 9 smaralde (3 
marchiz fațetate și 6 rotund fațetate) cca. 0.55 ct., culoare verde, 
claritate heavily included, pandantiv h=4 cm; lanţ l=45 cm, 7.54 g, € 
150 - 200

196. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu smaralde, aur alb 18 k 
rodinat, 8 smaralde rotund fațetate cca. 0.16 ct., culoare verzi, clari-
tate moderately included, d=1 cm (fiecare), 1.56 g, € 150 - 250

197. “Floare de smarald” - inel din aur alb, decorat cu smarald şi 
diamante, aur alb 18 k rodinat, 1 smarald oval fațetat cca. 0.40 ct., 
culoare verde, claritate moderately included; 12 diamante rotunde 
briliant cca. 0.11 ct., culoare H-I, claritate SI-I1, mărimea 54, 5.34 g,
€ 300 - 400

198. Inel din aur alb, decorat cu diamante și smaralde, aur alb 14 k 
rodinat, 14 smaralde rotunde mixed cut cca. 0.3 ct., culoare verde, 
claritate moderately included și 5 diamante rotunde briliant cca. 0.34 
ct., culoare H-I, claritate I1, mărimea 49, 5.87 g, € 300 - 400
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199. Splendid colier cu pandantiv din aur, decorat cu safir și diaman-
te, aur alb 18 k și aur roz 18 k, 1 safir pară fațetat cca. 1.1 ct., culoare 
albastru, claritate eye-clean și 12 diamante pătrate step cut cca. 0.24 
ct., culoare I-J, claritate VS, pandantiv h=1.8 cm; lanţ l=41 cm, 
19.15 g, € 900 - 1.200

200. Pereche de cercei din aur, în formă de inimi din safire, Atelier 
Vicenza, Italia, aur galben 18 k, 120 safire beeds fațetate cca. 9.6 ct., 
culoare albastre, claritate moderately included, h=1.7 cm (fiecare), 
11.84 g, € 450 - 650

201. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu safire și diamante, 
aur alb 14 k, 2 safire rotund mixed cut cca. 0.4 ct., culoare albastru, 
claritate moderately included și 16 diamante rotunde single cut cca. 
0.32 ct., culoare K-L, claritate SI, d=1.5 cm (fiecare), 4.18 g,
€ 400 - 650

202. Pereche de cercei din aur alb, ornată cu safire și diamante, aur 
alb 14 k rodinat, 2 safire oval fațetate cca. 2.15 ct., culoare albastru, 
claritate SI și 14 diamante rotunde briliant cca. 0.08 ct., culoare I-J, 
claritate VS-SI1, h=1.7 cm (fiecare), 2.17 g, € 250 - 350

203. Pereche de cercei din aur, de inspirație egiptianistă, decorată cu 
safire și diamante, aur galben 14 k, 2 safire oval caboșon cca. 0.6 ct., 
culoare albastru, claritate SI și 20 diamante rotunde single cut cca. 
0.06 ct., culoare O-P, claritate I, h=2.3 cm (fiecare), 8.68 g,
€ 600 - 800

204. Frumoasă pereche de cercei din aur, decorată cu diamante 
și safire, aur galben 18 k, 12 diamante rotund briliant cca. 0.04 ct., 
culoare I-J, claritate SI; 44 safire step cut și baghete cca. 0.9 ct., 
culoare albastru, claritate eye-clean, h=2.5 cm (fiecare), 4.81 g, 
€ 250 - 400

205. Excepțională brățară din aur, decorată cu diamante și safir, cca. 
1900-1910, în cutie originală, Atelier Joseph Resch Fii, aur roz 14 k și 
argint 925, 1 safir sintetic oval fațetat cca. 2.38 ct., culoare albastru, 
claritate eye-clean și 28 diamante rose cut cca. 0.66 ct., culoare 
K-N, claritate SI, d=5.5 cm, 23.79 g, € 1.000 - 2.000

206. Broșă din aur, decorată cu safir, cca. 1920, Atelier francez, aur 
galben 18 k, 1 safir oval fațetat cca. 0.55 ct., culoare albastru, h=6.7 
cm, 5.79 g, € 250 - 450

207. Rafinat lanț din aur cu pandantiv inimă, decorat cu safir și dia-
mante, cca. 1900-1910, Atelier austro-ungar, aur galben 14 k, 7 dia-
mante rose cut cca. 0.14 ct., culoare O-P, claritate I și 1 safir rotund 
fațetat cca. 0.25 ct., culoare albastru, claritate SI, pandantiv h=2 cm; 
lanţ l=50 cm, 5.73 g, € 300 - 500

208. Frumos inel din aur, decorat cu safir și diamante, Atelier Viena, 
Austria, 1960-1980, aur galben 14 k, 1 safir inimă fațetat cca. 0.75 ct., 
culoare albastru, claritate SI și 16 diamante rotunde briliant cca. 0.24 
ct., culoare H-J, claritate VS2-SI2, mărimea 53.5, 5.38 g, 
€ 300 - 600

209. Inel din aur alb, decorat cu diamant negru și diamante albe, în 
model floral, aur alb 14 k rodinat, 1 diamant rotund briliant cca. 1.45 
ct., culoare negru; 18 diamante rotunde briliant cca. 0.45 ct., culoare 
G-H, claritate VS-SI, mărimea 56, 6.5 g, € 500 - 600

210. Inel din aur, decorat cu safir anturat de diamante, aur galben 14 
k parțial rodinat, 1 safir oval caboșon cca. 1.6 ct., culoare albastru, 
claritate moderately included; 16 diamante rotund single cut cca. 0.2 
ct., culoare L-M, claritate SI-I, mărimea 62, 6.78 g, € 500 - 650 211. “Floare de safir” - inel din aur alb, decorat central cu safir, 

înconjurat de diamante, aur alb 14 k, 1 safir rotund mixed cut cca. 0.6 
ct., culoare albastru, claritate SI și 10 diamante rotunde briliant cca. 
0.35 ct., culoare H-I, claritate VS2-SI, mărimea 56.5, 2.6 g,
€ 300 - 400

212. Inel din argint, decorat cu safir și topaze albe, argint 925 rodinat, 
1 safir oval fațetat cca. 8.75 ct., culoare albastru, opac, dyed treat-
ment și 40 topaze albe rotund fațetate cca. 0.14 ct., claritate eye-
clean, mărimea 56.5, 7.32 g, € 50 - 70
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213. Set format din lanț cu pandantiv și inel, din argint, decorat cu 
opale în anturaje de safire, argint 925, 2 opale albe, ovale caboșon 
cca. 1.65 ct., semitranslucide și 32 safire rotund fațetate cca. 0.75 ct., 
culoare albastru, claritate moderately included, inel mărimea 49; lanț 
l=48 cm; pandantiv h=2 cm, 6.58 g, € 50 - 100

214. Rafinată brățară din aur, decorată cu safir în anturaj de diaman-
te, aur roșu 14 k și aur galben 14  k, 1 safir cushion cut cca. 0.45 ct., 
culoare albastru, claritate SI și 10 diamante old mine cut cca. 0.6 ct., 
culoare J-K, claritate SI-I1, d=7 cm, 13.01 g, € 700 - 900
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215. Lanț cu pandantiv din aur, decorat cu safir și diamante, pandan-
tiv: aur galben 9 k; lanț: aur galben 14 k, 1 safir oval fațetat cca. 2.15 
ct., culoare albastru, claritate SI și 34 diamante rotunde single cut 
cca. 0.14 ct., culoare K-L, claritate SI-I1, lanţ l=40 cm; pandantiv
h=2 cm, 3.08 g, € 150 - 300

216. Pereche de cercei din aur, decorată cu diamante și safire, aur 
galben 18 k, 6 safire pătrate step cut cca. 0.30 ct., culoare albastru, 
claritate eye-clean; 4 diamante rotund single cut, cca. 0.024 ct., 
culoare K-L, claritate SI2-I1, h=1.5 cm (fiecare), 3.45 g, € 150 - 250

217. Inel din aur alb, decorat cu safir, cu diamante alăturate, Atelier 
Birmingham, Marea Britanie, aur alb 18 k, 1 safir rotund fațetat cca. 
1.45 ct., culoare albastru, claritate heavily included și 2 diamante 
rotunde single cut cca. 0.04 ct., culoare L-M, claritate SI, mărimea 
56, 3.8 g, € 300 - 400

218. Inel din aur, decorat cu safir și două diamante, Atelier francez, 
aur galben 18 k, 1 safir oval fațetat cca. 0.60 ct., culoare albastru, 
claritate moderately included; 2 diamante rotund briliant cca. 0.05 
ct., culoare J-K, claritate I1, mărimea 53, 3.34 g, € 180 - 250

219. Inel din aur, decorat cu safir anturat de diamante, Atelier 
francez, aur galben 18 k; aur alb 18 k, 1 safir oval fațetat cca. 1.10 ct., 
culoare albastru, claritate heavily included; 8 diamante rotund single 
cut cca. 0.16 ct., culoare L-M, claritate SI-I1, mărimea 55, 4.69 g, 
€ 250 - 350

220. Impunător inel din aur și argint, decorat cu diamante și safir 
central, aur alb 18 k și argint 925, 1 safir rotund fațetat cca. 1.2 ct., 
culoare albastru, claritate slightly included; 6 diamante rose cut cca. 
0.018 ct., culoare L-M, claritate SI-I, mărimea 52.5, 6.43 g, 
€ 450 - 600

221. Inel din aur, decorat cu diamante și safire, aur galben 14 k, 1 
diamant european cut cca. 0.25 ct., culoare M-N, claritate I1; 34 
diamante rose cut cca. 0.13 ct.; 2 safire abrazate rotund fațetate cca. 
0.4 ct., culoare albastru, claritate slightly included, mărimea 50, 
4.02 g, € 550 - 750

222. Inel din aur, decorat cu safire și diamante, aur galben 14 k, 
6 safire marchiz fațetate cca. 0.9 ct., culoare: albastru, claritate 
eye-clean și 2 diamante rotunde briliant cca. 0.02 ct., culoare Q-R, 
claritate I1, mărimea 55, 2.56 g, € 150 - 250

226. Inel din aur alb, decorat cu diamante și safire, aur alb 18 k rodi-
nat, 3 diamante marchiz fațetate cca. 0.55 ct., culoare H-I, claritate 
VS; 5 safire marchiz fațetate cca. 1.15 ct., culoare albastru, claritate 
slightly included, mărimea 55, 4.97 g, € 700 - 900

227. Set format din inel și pereche de cercei din aur, decorat cu safire 
și diamante, inelul: aur galben 14 k; cerceii: aur galben 18 k, 4 safire 
marchiz fațetate cca. 0.56 ct., culoare albastru, claritate slightly in-
cluded; 2 safire pară fațetate cca. 0.38 ct., culoare albastru, claritate 
slightly included; 8 diamante rotund briliant cca. 0.10 ct., culoare 
J-K, claritate SI-I1; 2 diamante rotund single cut cca. 0.01 ct., culoare 
J-K, claritate SI, inel mărimea 51; cerceii: h=1.5 cm, 6.4 g, 
€ 400 - 500

228. Pereche de cercei din aur, decorată cu flori de safire și dia-
mante, aur galben 14 k, 2 diamante rotunde single cut cca. 0.012 
ct., culoare KL, claritate I (1 diamant cu o cavitate pe table); 12 safire 
rotund fațetate cca. 0.30 ct., culoare albastre, claritate moderately 
included, h=0.6 cm (fiecare), 0.76 g, € 80 - 120

229. Brățară din argint, cu sistem de prindere din aur, decorată cu 
tanzanite și safire, argint 925 rodinat și aur galben 14 k, 9 safire pară 
fațetate cca. 18.9 ct., culoare albastru, claritate heavily included și 
135 tanzanite rotund fațetate cca. 3 ct., culoare violet, claritate SI, 
l=19.5 cm, 20.8 g, € 250 - 400
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223. Pereche de cercei din argint, decorată cu safire, argint 925, 38 
safire rotund fațetate cca. 2.3 ct., culoare albastru, claritate slightly 
included, d=1.5 cm (fiecare), 6.41 g, € 100 - 200

224. Broșă-fundiță din aur, decorată cu safire, cca. 1940-1950, 
Atelier italian, aur galben 18 k, 3 safire rotund fațetate cca. 0.12 ct., 
culoare albastre, claritate eye-clean, h= 6 cm, 6.97 g, € 250 - 350

225. Inel din aur. ornat cu safir anturat de diamante, aur galben 18 k, 
1 safir oval fațetat cca. 1.7 ct., culoare albastru, claritate slightly in-
cluded; 24 diamante rotund briliant cca. 0.7 ct., culoare I-J, claritate 
SI-I1, mărimea 57, 5.98 g, € 1.000 - 1.500

230. Inel din aur, decorat cu un superb safir, 1950-1960, aur galben 
18 k, 1 safir caboșon oval cca. 18 ct., culoare albastru, claritate slightly 
included, mărimea 51, 7.46 g, € 1.500 - 2.500
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231. Pereche de cercei din argint, ornată cu safire, argint 925 rodinat, 
2 safire cu asterism, ovale caboșon cca. 10.4 ct., culoare albastru, 
opace și 74 safire rotund fațetate cca. 6.1 ct., culoare albastru, clari-
tate moderately included, h=2.5 cm (fiecare), 14.19 g, € 200 - 300

232. Superb colier din aur alb, decorat cu safire și diamante, aur alb 
14 k rodinat, 5 safire (4 marchiz fațetate și 1 pară fațetat) cca. 2.7 ct., 
culoare albastru, claritate moderately included și 34 diamante 
rotunde single cut cca. 0.3 ct., culoare L-M, claritate SI, l=43 cm, 
15.52 g, € 800 - 1.200

233. Pereche de cercei din argint, decorată cu safire și moonstones, 
argint 925 rodinat, 2 piatra lunii (rainbow moonstones) rotunde 
caboșon cca. 1.25 ct., claritate SI și 20 safire rotund fațetate cca. 1.3 
ct., culoare albastru, claritate moderately included, h=1.3 cm (fie-
care), 3.13 g, € 90 - 150

234. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante și safire, aur 
alb 14 k rodinat, 6 safire oval fațetate cca. 3.3 ct., culoare albastre, 
claritate slightly included; 56 diamante rotunde briliant cca. 0.3 ct., 
culoare I-I, claritate SI-I, h=2 cm (fiecare), 6.74 g, € 400 - 600

235. Distinsă pereche de butoni din aur alb, ornată cu diamante și 
safire, Atelier italian, sistemul de prindere: aur alb rodinat 18 k; corp: 
aur alb rodinat 14 k, 10 safire rotunde mixed cut cca. 1.5 ct., culoare 
albastre, claritate slightly included; 10 diamante rotunde briliant cca. 
1.4 ct., culoare H-I, claritate VS-SI și I1, h=2 cm (fiecare), 20.33 g, 
€ 1.000 - 1.800

236. Set din aur alb, format din lanț cu pandantiv și pereche de cer-
cei, decorat cu safire și diamante, aur alb 14 k, 3 safire oval fațetate 
cca. 1.5 ct., culoare albastru, claritate SI, 24 diamante rotunde briliant 
cca. 0.24 ct., culoare I-J, claritate I1, 12 diamante rotunde single cut 
cca. 0.12 ct., culoare H-I, claritate SI, lanţ l=41 cm; pandantiv h=1.5 
cm; cerceii h=1 cm, 6.21 g, € 400 - 600

237. Inel din aur alb, decorat cu diamant negru și suite alăturate de 
diamante albe, aur alb 18 k rodinat, 1 diamant rotund briliant cca. 
1.25 ct., culoare negru; 20 diamante princess cut cca. 0.6 ct., culoare 
G-Q, claritate SI-I1, mărimea 52, 3.73 g, € 450 - 650

238. Set format din lanț cu pandantiv și inel, decorat cu ametiste și 
diamante, argint 925 rodinat, pandantiv: 1 ametist pară fațetat cca. 
2.1 ct., culoare violet, claritate eye-clean și 1 diamant table cut cca. 
0.01 ct., culoare O-P, claritate I3; inel: 1 ametist rotund fațetat cca. 
1.65 ct., culoare violet, claritate eye-clean și 32 diamante rotunde 
single cut cca. 0.13 ct., culoare O-P, claritate I, pandantiv h=2.5 cm; 
lanţ l=46 cm; mărime inel=55 cm, 5.27 g, € 150 - 250

239. Pereche de cercei din aur alb, ornată cu ametiste și diamante, 
aur alb 14 k rodinat, 2 ametiste pară fațetate cca. 1.25 ct., culoare 
violet, claritate SI și 36 diamante rotunde single cut cca. 0.09 ct., 
culoare J-K, claritate I2-I3, h=1.1 cm (fiecare), 2.36 g, € 200 - 350

240. Brățară vintage din aur, decorată cu un mare ametist, executată 
manual, 1950-1970, aur roșu 12 k, 1 ametist violet emerald cut cca. 
12 ct., claritate SI, d=6 cm, 19.43 g, € 550 - 750
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241. Frumoasă broșă din aur, decorată cu nefrit sculptat, diamante 
și ametist, Atelier austriac, 1960-1970, aur galben 14 k, 2 diamante 
rotunde single cut cca. 0.03 ct., culoare J-K, claritate SI, ametist și 
nefrit sculptat, h=4 cm, 5.25 g, € 200 - 300

242. Lanț cu pandantiv bufniță din argint, decorat cu ametist și 
granate, argint 925 rodinat, 1 ametist pară checker cut cca. 1.45 ct., 
culoare violet, claritate SI;  2 granate rotund fațetate cca. 0.56 ct., 
culoare roșu, claritate SI, pandantiv h=2.4 cm; lanţ l=44.3 cm, 5.4 g, 
€ 100 - 200

243. Pereche de cercei din argint, decorată cu ametiste și tanzanite, 
argint 925 rodinat, 20 ametiste oval fațetate cca. 5.8 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean și 56 tanzanite rotund fațetate cca. 1.12 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean, h=4.5 cm (fiecare), 16.53 g, 
€ 100 - 200

244. Inel din aur, decorat cu ametist și safire multicolore, aur galben 
9 k, 1 ametist oval fațetat cca. 9 ct., culoare violet, claritate eye-
clean și 28 safire rotund fațetate cca. 0.7 ct., culori: albastru, roz, 
verde, galben, claritate SI, mărimea 55.5, 5.65 g, € 250 - 450
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245. Inel din argint aurit, decorat cu ametist și rhodolite, argint 925 
aurit, 1 ametist oval fațetat cca. 5.5 ct., culoare mov, claritate eye-
clean, 6 granate rhodolite oval fațetate cca. 1.8 ct., culoare mov, 
claritare eye-clean și 6 granate rotund fațetate cca. 0.5 ct., culoare 
mov, claritate eye-clean, mărimea 56, 6.41 g, € 50 - 80

246. Pereche de cercei din aur, decorată cu ametiste și diamante, 
aur galben 18 k parțial rodinat, 2 ametiste oval fațetate cca. 0.4 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean și 36 diamante rotunde single cut 
cca. 0.09 ct., culoare O-P, claritate SI-I, h=1 cm (fiecare), 1.52 g, 
€ 150 - 250

247. Pereche de cercei din argint, decorată cu ametiste și tanzanite, 
argint 925 rodinat, 2 ametiste emerald cut cca. 4 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean și 12 tanzanite rotund fațetate cca. 0.36 ct., 
culoare albastru, claritate SI, h=2 cm (fiecare), 4.71 g, € 100 - 150

248. “Flori de ametiste” - pereche de cercei din argint, decorată cu 
ametiste, argint 925 rodinat, 2 ametiste rotund fațetate cca. 3.0 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean; 16 ametiste pară fațetate cca. 4.4 
ct., culoare violet, claritate eye-clean, h=2 cm (fiecare), 7.8 g, 
€ 150 - 250

249. Pereche de cercei din argint, decorată cu ametiste, argint 925 
rodinat, 2 ametiste oval fațetate cca. 2.9 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean și 24 ametiste rotund fațetate cca. 1.1 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean, h=1 cm (fiecare), 5.94 g, € 100 - 200

250. Inel din aur alb, decorat cu tanzanit și diamante, aur alb 14 k 
rodinat, 1 tanzanit oval fațetat cca. 1.7 ct., culoare albastru, claritate 
eye-clean; 22 diamante rotunde briliant cca. 0.066 ct., culoare L-M, 
claritate SI-I; 26 diamante baghete cca. 0.32 ct., culoare K-L, clari-
tate SI-I, mărimea 50, 6.06 g, € 400 - 600

251. Inel din argint, decorat cu ametiste și calcedonie roz, argint 925 
rodinat, 1 calcedonie roz pară fațetată cca. 7 ct., translucidă, dyed; 9 
ametiste (4 rotund fațetate și 5 marchiz fațetate) cca. 0.7 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean, mărimea 57, 6.66 g, € 90 - 150

252. Pereche de cercei din argint aurit, decorată cu ametiste și 
granate, argint 925 aurit, 2 granate rodolit inimă fațetate cca. 0.22 
ct., culoare violet, claritate SI; 2 ametiste oval fațetate cca. 3.5 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean, h=2.5 cm (fiecare), 3.38 g, 
€ 100 - 150

253. Inel din aur alb, decorat cu ametist anturat de topaze albe, aur 
alb 14 k rodinat, 1 ametist oval fațetat cca. 8.8 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean; 26 topaze rotund fațetate cca. 0.30 ct., culoare 
albe, claritate eye-clean, mărimea 54.5, 6.26 g, € 400 - 500

254. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu flori de ametiste și di-
amante, aur alb 9 k, 12 ametiste rotund fațetate cca. 0.24 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean; 2 diamante rotunde single cut cca. 0.02 
ct., culoare M-K, claritate I, h=0.5 cm (fiecare), 0.83 g, € 60 - 90

255. Pereche de cercei din argint, ornată cu ametiste și diamante, 
argint 925 parțial aurit și rodinat, 2 diamante rotund single cut cca. 
0.008 ct., culoare M-N, claritate I; 28 ametiste rotund fațetate cca. 
2.8 ct., culoare violet, claritate slightly included, d=2 cm (fiecare), 
7.78 g, € 90 - 150

256. Pereche de cercei din aur în manieră Liberty, decorată cu
ametiste, sfârșitul sec. XIX, Atelier francez, aur galben 14 k și aur gal-
ben 18 k, 2 ametiste pară fațetate cca. 3.2 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean, h=2.3 cm (fiecare), 3.21 g, € 150 - 250

257. Lanț cu pandantiv din aur alb, decorat cu ametiste și diamante, 
aur alb 14 k rodinat, 5 diamante rotunde single cut cca. 0.03 ct., 
culoare I-K, claritate I; 5 ametiste pară fațetate cca. 1.75 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean, pandantiv h=1.5 cm; lanţ l=44.5 cm,
3.22 g, € 250 - 350

258. Inel din argint, decorat cu ametiste, argint 925 rodinat, 1 ametist 
pară fațetat cca. 3.75 ct., culoare violet, claritate slightly included; 6 
ametiste (1 rotund fațetat, 2 marchiz fațetate, 3 pară fațetate) cca. 
0.80 ct., culoare violet, claritate eye-clean, mărimea 57, 3.72 g, 
€ 70 - 100

259. Brățară din aur, decorată cu ametiste și diamante, aur galben 
9 k parțial rodinat, 9 ametiste rotund fațetate cca. 1.15 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean și 16 diamante rotunde single cut cca. 0.07 
ct., culoare K-L, claritate SI-I1, 5.5 x 6 cm, 11.55 g, € 200 - 300

261. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu ametiste și diamante, 
aur alb 14 k rodinat, 2 ametiste pară fațetate cca. 1.4 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean; 10 diamante rotunde briliant cca. 0.07 ct., 
culoare L-M, claritate SI-I, h=1.5 cm (fiecare), 3.15 g, € 100 - 150

262. Pereche de cercei din aur, ornată cu mari ametiste, aur galben 
14 k, 2 ametiste oval fațetate cca. 30 ct., culoare violet, claritate eye-
clean, h=2 cm (fiecare), 10.92 g, € 300 - 400

263. Pandantiv din aur, decorat cu ametist și diamante, aur gal-
ben 18 k, 1 ametist pară fațetat cca. 12.7 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean; 2 diamante rotunde briliant cca. 0.06 ct., culoare M-N, 
claritate SI, h=4 cm, 9.19 g, € 350 - 450

260. Brățară din argint, decorată cu ametiste și diamante, argint 925 
rodinat, 13 ametiste oval fațetate cca. 4.40 ct., culoare violet, clari-
tate eye-clean; 2 diamante rotunde single cut cca. 0.006 ct., culoare 
M-N, claritate I1, l=17.5 cm, 7.06 g, € 100 - 150
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265. Pereche de cercei din argint, decorată cu tanzanite și opale, 
argint 925 rodinat, 2 opale oval fațetate cca. 1.5 ct., translucide, 62 
tanzanite rotund fațetate cca. 3.6 ct., culoare violet, claritate SI și 8 
tanzanite oval fațetate cca. 0.96 ct., culoare violet, claritate SI, h=3.5 
cm (fiecare), 11.63 g, € 150 - 200

266. Inel din argint, ornat cu tanzanite, argint 925 rodinat, 24 tan-
zanite rotund fațetate cca. 1.75 ct., culoare violet, claritate eye-clean, 
mărimea 53, 4.22 g, € 100 - 250

267. Inel din argint, decorat cu tanzanite și diamante, argint 925 ro-
dinat, 2 tanzanite triunghiulare fațetate cca. 1.2 ct., culoare albastru, 
claritate SI, 6 tanzanite rotund fațetate cca. 0.18 ct., culoare violet, 
claritate SI și 28 diamante rotunde single cut cca. 0.17 ct., culoare 
O-P, claritate SI2-I, mărimea 57.5, 5.1 g, € 70 - 90

268. Pereche de cercei din argint, ornată cu tanzanite, argint 925, 
44 tanzanite marchiz fațetate cca. 2.85 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean și 14 tanzanite rotund fațetate cca. 0.45 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean, h=2.5 cm (fiecare), 8.38 g, € 50 - 100

269. Inel din argint, decorat cu tanzanite și diamante, argint 925 
rodinat, 2 tanzanite triunghiulare fațetate cca. 1.1 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean și 4 diamante rotunde briliant cca. 0.06 ct., 
culoare L-M, claritate I1, mărimea 57, 3.35 g, € 60 - 90

270. Delicată pereche de cercei din aur alb, decorată cu tanzanite și 
diamante, aur alb 10 k, 2 tanzanite oval fațetate cca. 0.25 ct., culoare 
violet, claritate eye-clean și 2 diamante rotunde single cut cca. 0.01 
ct., culoare O-P, claritate SI2-I1, h=0.7 cm (fiecare), 0.93 g, 
€ 100 - 150

264. Brățară din argint, decorată cu tanzanite, argint 925 rodinat, 58 
tanzanite pară fațetate cca. 16 ct., culoare violet, claritate eye-clean 
și 2 tanzanite rotund fațetate cca. 0.07 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean, d=6.5 cm, 42.35 g, € 250 - 350

271. Inel din argint, decorat cu tanzanite și rubine, argint 925 rodinat, 
34 tanzanite oval fațetate cca. 5.5 ct., culoare albastru, claritate eye-
clean și 18 rubine rotund fațetate cca. 0.36 ct., culoare roșu, claritate 
moderately included, mărimea 57, 10.11 g, € 120 - 200

272. Pereche de cercei din argint, decorată cu tanzanite, argint 925 
rodinat, 12 tanzanite oval fațetate cca. 2.64 ct., culoare albastru, 
claritate SI, h=2 cm (fiecare), 4.18 g, € 80 - 120

273. Brățară din argint, decorată cu tanzanite și rubine, argint 925 
rodinat (corpul); aur alb 14 k (închizătoare), 39 tanzanite oval fațetate 
cca. 4.68 ct., culoare violet, claritate eye-clean și 39 rubine rotund 
fațetate cca. 0.47 ct., culoare roșu, claritate moderately included, 
l=20 cm, 19.14 g, € 250 - 350

274. Pereche de cercei din argint, decorată cu tanzanite și topaze 
albe, argint 925 rodinat, 32 tanzanite marchiz fațetate cca. 3.5 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean și 18 topaze albe rotund fațetate 
cca. 0.22 ct., claritate eye-clean, h=2.3 cm (fiecare), 9 g, € 100 - 150

275. Pereche de cercei din argint, decorată cu topaze, argint 925 
rodinat, 16 topaze pară fațetate cca. 2.24 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean, h=2.7 cm (fiecare), 5.22 g, € 90 - 120

276. Brățară din argint, decorată cu tanzanite, granate și topaze 
albe, argint 925 rodinat, 2 granate rodolite ovale fațetate cca. 3.4 ct., 
culoare roșii, claritate eye-clean; 65 tanzanite rotund fațetate cca. 
1.7 ct., culoare violet, claritate slightly included; 17 topaze albe rotund 
fațetate cca. 0.24 ct., culoare albe, claritate slightly included, d=5.5 
cm, 26.44 g, € 200 - 300

277. Inel din argint, decorat cu tanzanite, argint 925 rodinat, 10 tan-
zanite pară fațetate cca. 1.2 ct., culoare violet, claritate eye-clean; 20 
tanzanite marchiz fațetate cca. 1.9 ct., culoare violet, claritate eye-
clean; 1 tanzanit rotund fațetat cca. 0.05 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean, mărimea 54, 5.23 g, € 90 - 150
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278. Pereche de cercei din argint aurit, decorată cu tanzanite și ru-
bine, argint 925 aurit, 8 tanzanite (2 triunghiular fațetate și 6 marchiz 
fațetate) cca. 0.8 ct., culoare violet, claritate eye-clean și 18 rubine 
rotund fațetate cca. 0.36 ct., culoare roșu, claritate moderately 
included, h=1.5 cm (fiecare), 3.85 g, € 150 - 200

279. Pereche de cercei din argint, decorată cu citrine și tanzanite, 
argint 925, 30 citrine marchiz fațetate cca. 4.2 ct., culoare galbene, 
claritate eye-clean; 6 tanzanite rotund fațetate cca. 0.4 ct., culoare 
violet, claritate slightly included, h=3.5 cm (fiecare), 8.5 g,
€ 150 - 250

280. Pandantiv din aur, decorat cu rubin și tanzanit, cca. 1900, At-
elier francez, aur 14 k, 1 rubin oval fațetat cca. 0.90 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included, 1 tanzanit pară caboșon cca. 2.2 ct., 
culoare violet, claritate slightly included, h=3 cm, 2.05 g,
€ 150 - 250

281. Pereche de cercei din argint, decorată cu tanzanite și diamante, 
argint 925 rodinat, 8 tanzanite oval fațetate cca. 1.12 ct., culoare vio-
let, claritate eye-clean și 24 diamante rotunde briliant cca. 0.24 ct., 
culoare L-M, claritate SI-I, h=2 cm (fiecare), 5.95 g, € 150 - 250

282. Pandantiv din argint, decorat cu rubine și tanzanite, argint 
925 rodinat, 21 tanzanite oval fațetate cca. 5.25 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean și 94 rubine rotund fațetate cca. 0.75 ct., culoare 
roșu, claritate SI, h=2.8 cm, 4.26 g, € 150 - 250
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283. Colier cu pandantiv Jugendstil, cca. 1900, Atelier Meyle & Mayer , 
Pforzheim, Germania, argint 900, email policrom,  pandantiv h=3.4 
cm; lanţ l=45.5 cm, 11.61 g, € 200 - 400

284. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu safire galbene și 
diamante, aur alb rodinat 18 k, 6 safire pătrat fațetate cca. 3.0 ct., 
culoare galbene, claritate eye-clean; 10 diamante rotunde briliant 
cca. 0.20 ct., culoare G-H, claritate VS, h=5 cm (fiecare), 9.75 g, 
€ 450 - 650

285. Inel din aur, decorat cu floare de turmaline și diamante, aur gal-
ben 14 k, 1 turmalină oval fațetată cca. 0.72 ct., culoare roz, claritate 
SI, 12 turmaline rotund fațetate cca. 0.42 ct., culoare roz, claritate SI 
și 16 diamante rotund single cut cca. 0.064 ct., culoare L-M, claritate 
SI-I1, mărimea 55, 2.26 g, € 200 - 350

286. Set format din inel și pereche de cercei, din aur, decorat cu 
granate, Atelier Viena, Austria, 1970-1980, aur galben 14 k, 3 granate 
oval fațetate cca. 3.2 ct., culoare roșu, claritate eye-clean și 48 gra-
nate rotund fațetate cca. 4.1 ct., culoare roșu, claritate SI, cercei: h=2 
cm (fiecare), inel mărimea 64, 11.62 g, € 350 - 450

287. Inel din aur alb, decorat central cu safir roz, în anturaj de dia-
mante, aur alb 14 k, 1 safir roz cushion fațetat cca. 0.4 ct., claritate 
eye-clean și 8 diamante (1 rotund briliant și 7 rotunde single cut) cca. 
0.24 ct., culoare G-H, claritate VS-SI1, mărimea 55.5, 2.11 g, 
€ 250 - 450

288. Inel din argint, decorat cu triplet, diamante și topaze albe, argint 
925 rodinat, 1 triplet (2 straturi de cuarț alb și unul intermediar de 
colorant verde) emerald cut cca. 5.7 ct., culoare verde, 44 topaze 
albe rotund fațetate cca. 3.5 ct., claritate eye-clean și 6 diamante 
rotunde single cut cca. 0.024 ct., culoare L-M, claritate SI2-I, 
mărimea 57, 11.35 g, € 150 - 250

289. Inel din argint aurit, decorat cu floare de granate, argint 900 
aurit, 13 granate rotund fațetate cca. 2.2 ct., culoare roșu, claritate 
eye-clean, mărimea 57.5, 2.32 g, € 50 - 70

290. Crucifix din onix, cu ornamentație vegetală din aur aplicată, 
executat manual, cca. 1900, Atelier austro-ungar, aur galben 14 k și 
aur roșu 14 k, onix, 2 perle de cultură rotunde d=2.1-2.2 mm, h=6.9 
cm, 12.39 g, € 300 - 400

291. Inel din aur, decorat cu safir roz anturat de diamante, Atelier 
Viena, Austria, 1950, aur galben 14 k; partea superioară: argint 925, 1 
safir roz oval fațetat cca. 2.5 ct., claritate eye-clean, 15 diamante old 
mine cut cca. 0.85 ct., culoare K-L, claritate SI-I1 și 1 diamant single 
cut cca. 0.01 ct., culoare K-L, claritate SI2, mărimea 50.5, 4.43 g,
€ 500 - 700

292. Inel din aur, decorat cu safire și diamante, aur galben 14 k parțial 
rodinat, 1 safir roz marchiză fațetat cca. 0.18 ct., culoare roz, claritate 
SI, 12 safire roz rotund fațetate cca. 0.78 ct., claritate SI și 8 dia-
mante rotunde single cut cca. 0.024 ct., culoare K-M, claritate SI-I, 
mărimea 53, 2.07 g, € 200 - 300

293. Brățară din argint aurit, pavată cu onixuri, argint 925 aurit, 745 
onixuri rotund fațetate cca. 9.7 ct., opace, d=7 cm, 46.07 g,
€ 150 - 250

294. Lanț cu pandantiv, decorat cu un aventurin sculptat în formă 
de șoricel, aur galben 14 k, 1 aventurin sculptat cca. 23.5 ct., culoare 
verde, lanț l=42 cm; pandantiv h=2 cm, 5.94 g, € 80 - 100

295. “Happy monkey” - pandantiv din jadeit, decorat cu 4 diamante, 
manieră Art Deco, aur galben 14 k, 1 jadeit sculptat cca. 120 ct., verde, 
semitranslucid și 4 diamante rotunde briliant cca. 0.08 ct., culoare 
H-I, claritate SI-I1, h=5 cm, 28.86 g, € 300 - 400

296. Pereche de cercei Bauhaus din argint, cca. 1930, piesă de 
colecție, Atelier german, argint 925, h=6.5 cm (fiecare), 8.64 g,
€ 100 - 150
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297. Brățară din argint, decorată cu caboșoane de lapis lazuli, argint 
925, 26 Lapis Lazuli ovale caboșon cca. 30 ct., culoare albastru, 
opace, l=19 cm, 22.13 g, € 70 - 100

298. Superbă pereche de cercei din aur masiv, decorată cu pietre 
ornamentale multicolore, Atelier italian, aur galben 18 k, h=4.2 cm 
(fiecare), 17 g, € 600 - 800

299. Pereche de cercei din aur, decorată cu granate, aur galben 14 k, 
2 granate pară fațetate cca. 4.0 ct., culoare roșie, claritate eye-clean, 
h=3.3 cm (fiecare), 3.58 g, € 100 - 150
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300. Impozant inel din argint, ornat cu citrin, granate, ametiste și 
topaze, argint 925 rodinat, 1 citrin rotund fațetat cca. 5.0 ct., culoare 
galben, claritate eye-clean; 8 granate rodolite rotund fațetate, 
culoare violet, claritate slightly included; 4 ametiste pară fațetate 
cca. 1.10 ct., culoare violet, claritate eye-clean; 2 topaze pară fațetate 
cca. 0.7 ct., culoare bleu, claritate eye-clean, mărimea 50, 9.13 g,
€ 100 - 150

301. Interesantă pereche de cercei din aur, decorată cu topaze, 
ametiste, citrine și diamante, Atelier Vicenza, Italia, aur galben 18 
k, 12 topaze rotund fațetate cca. 0.66 ct., culoare bleu, claritate 
eye-clean, 7 ametiste rotund fațetate cca. 0.3 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean, 11 citrine rotund fațetate cca. 0.46 ct., culoare 
galben, claritate eye-clean și 2 diamante rotunde briliant cca. 0.13 ct, 
culoare J-K, claritate SI, h=2 cm (fiecare), 12.86 g, € 450 - 650

302. Inel din aur alb, decorat cu safire roz și diamante, aur alb rodinat 
14 k, 5 safire rotund fațetate cca. 0.20 ct., culoare roz, claritate 
eye-clean; 36 diamante rotunde single cut cca. 0.18 ct., culoare K-L, 
claritate SI-I2; 4 diamante princess cut cca. 0.08 ct., culoare K-L, 
claritate SI, mărimea 54, 4.81 g, € 200 - 300

303. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu coral și diamante, aur 
alb rodinat 18 k, 2 corali oval caboșon cca. 12.5 ct., culoare roșii; 52 
diamante rotunde briliant cca. 1.04 ct., culoare L-M, claritate SI-I1, 
h=2.5 cm (fiecare), 13.45 g, € 800 - 1.000

304. Inel din aur, decorat cu zultanit, aur galben 14 k, 1 diaspor oval 
fațetat cu schimbare de culoare cca. 22 ct., culoare verde in lumină 
de zi și roz in lumină incandescentă. claritate moderately included, 
mărimea 54, 8.25 g, € 500 - 700

305. Rar inel din aur alb, decorat cu alexandrite și diamante, aur alb 
14 k rodinat, 2 alexandrite (varietate foarte rară de chrysoberyl cu 
schimbare de culoare) oval fațetate cca. 0.66 ct., culoare verde/
violet (schimbare de culoare: de la verde în lumină diurnă la violet 
roșiatic în lumină incandescentă), claritate eye-clean și 21 diamante 
rotunde briliant cca. 0.19 ct., culoare G-H, claritate SI, mărimea 52, 
4.23 g, € 500 - 700

306. Interesant inel din aur, decorat cu citrin și 6 diamante, aur gal-
ben 14 k, 1 citrin Emerald cut cca. 0.39 ct., culoare galben, claritate 
eye-clean; 6 diamante rotunde briliant cca. 0.24 ct., culoare M-N, 
claritate SI, mărimea 52, 3.73 g, € 200 - 300

307. Superbă broșă din aur, în forma unui păun, decorată cu sidef, 
rubine, safire și smaralde, Atelier Viena, Austria, 1950-1970, aur 
galben 18 k și aur galben 14 k, 1 perlă barocă, 19 smaralde rotund 
fațetate cca. 0.16 ct., claritate moderately included, 27 rubine rotund 
fațetate cca. 0.35 ct., culoare roșu, claritate SI și 11 safire rotund 
fațetate cca. 0.25 ct,. culoare albastru, claritate SI, l=6.2 cm, 13.1 g,
€ 600 - 800

308. Inel din argint, decorat cu opale și topaze, argint 925, 12 opale 
albe (4 ovale caboșon și 8 marchiz caboșon) cca. 0.55 ct., translucide 
și 7 topaze albastre rotund fațetate cca. 0.27 ct., claritate eye-clean, 
mărimea 54, 3.01 g, € 100 - 200

309. Nobil inel decorat cu morganit și diamante, aur galben 9 k, 1 
morganit oval fațetat cca. 2.5 ct., culoare roz, claritate eye-clean și 
16 diamante rotunde single cut cca. 0.12 ct., culoare L-M, claritate 
I2-I3, mărimea 56, 4.02 g, € 300 - 500

310. Superb inel din aur, decorat cu alternanță de diamante, smaral-
de, safire și rubine, aur galben 14 k, 5 diamante rotunde briliant cca. 
0.5 ct., culoare H-I, claritate VS2-SI, 5 smaralde rotund fațetate cca. 
0.4 ct., culoare verde, claritate moderately included, 5 safire rotund 
fațetat cca. 0.6 ct., culoare albastru, claritate moderately included și 
5 rubine rotund fațetate cca. 0.6 ct., culoare roșu, claritate moder-
ately included, mărimea 51, 4.82 g, € 400 - 500
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311. Broșă din aur, decorată cu citrine și perlă, Atelier austriac, 1950-
1960, aur galben 14 k, 1 citrin oval fațetat cca. 35 ct., culoare galben, 
claritate eye-clean, 1 citrin pară fațetat cca. 8.4 ct., culoare galben, 
claritate eye-clean, 1 perlă de cultură rotundă d=2.18 mm, h=5 cm, 
17.33 g, € 300 - 450

312. Splendidă broșă florală din aur alb, decorată cu rubine, nefrit și 
cuarț alb sculptat, Atelier Viena, Austria, 1960-1980, aur alb 14 k, 2 
rubine rotund fațetate cca. 0.1 ct., culoare roșu, claritate moderately 
included; cuarț alb sablat, sculptat; nefrit sculptat, h=5 cm, 19.67 g, 
€ 500 - 700

313. Inel din aur alb, decorat cu lemon cuarț, diamante și tsavorite, 
aur alb 14 k, 1 lemon cuarț oval fațetat cca. 7.7 ct., claritate eye-
clean, 4 diamante rotunde briliant cca. 0.04 ct., culoare J-K, claritate 
I2-I3, 20 tsavorite (granate verzi grossular) rotund fațetate cca. 0.2 
ct., claritate SI, mărimea 53, 6.32 g, € 350 - 550

314. Superbă broșă din aur, decorată cu un cuarț alb, nefrit și dia-
mant, Atelier Viena, Austria, 1960-1970, aur galben 18 k, 1 diamant 
rotund single cut cca. 0.02 ct., culoare K-L, claritate SI; cuarț alb 
sablat; nefrit, h=5 cm, 9.69 g, € 300 - 500
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315. Pereche de cercei din argint, decorată cu opale, turmaline și 
rubine, argint 925 rodinat, 2 opale bleu rotunde caboșon cca. 2.3 ct., 
translucide, 12 turmaline (8 marchiz fațetate, 4 rotund fațetate) cca. 
1.1 ct., culori: roz, verde, galben, portocaliu, roșu și 68 rubine rotund 
fațetate cca. 0.68 ct., culoare roșu, claritate moderately included, 
h=4.8 cm (fiecare), 7.19 g, € 100 - 150

316. Inel din argint, decorat cu safire multicolore și diamante, argint 
925 rodinat, 7 safire multicolore oval fațetate cca. 2.1 ct., culori: gal-
ben, albastru, portocaliu, verde, claritate eye-clean și SI și 6 diaman-
te rotund briliant cca. 0.27 ct., culoare albastru (treatment), claritate 
I, mărimea 57, 8.33 g, € 100 - 150

317. Broșă din argint aurit, decorată cu granate, argint 925 aurit, 121 
granate rotund fațetate cca. 5.9 ct., culoare roșu, claritate eye-clean, 
d=3 cm, 9.82 g, € 60 - 90

318. Brățară din argint, decorată cu safire multicolore și topaze albe, 
argint 925 rodinat, 8 safire multicolore marchiz fațetate cca. 4.1 ct., 
culori: albastru, galben, verde, roz, claritate SI, moderately included și 
64 topaze albe rotund fațetate cca. 0.8 ct., claritate eye-clean, d=5.5 
cm, 16.29 g, € 200 - 350

319. Pereche de cercei din argint, decorată cu topaze, ametiste, 
safire și citrine, argint 925 rodinat, 16 topaze pătrat, trillion, inimă 
fațetate cca. 15 ct., culoare bleu, claritate eye-clean, 4 ametiste pară 
fațetae cca. 1 ct., culoare violet, claritate eye-clean, 6 safire roz ovale 
caboșon cca. 9 ct., claritate SI, 2 citrine oval fațetate cca. 1.2 ct., 
culoare galben, claritate eye-clean, 14 safire oval fațetate cca. 4.5 ct., 
culoare albastru, claritate heavily included, h=7 cm (fiecare), 22.6 g, 
€ 200 - 300

321. Pereche de cercei din aur, decorată cu topaze și diamante, 
aur galben 14 k, 2 topaze bleu rotund fațetate cca. 7.2 ct., claritate 
eye-clean și 6 diamante rotunde briliant cca. 0.06 ct., culoare Q-R, 
claritate SI, h=2 cm (fiecare), 5.37 g, € 250 - 450

322. Inel din argint, decorat cu opal, safire galbene și tsavorite, argint 
925 rodinat, 1 opal oval fațetat cca. 2 ct., alb, translucid, 8 safire 
pară fațetate cca. 1.3 ct., culoare galben, claritate SI și 32 tsavorite 
(granate verzi) rotund fațetate cca. 0.64 ct., culoare verde, claritate 
moderately included, mărimea 58, 7.22 g, € 150 - 250

323. Pereche de cercei din aur, decorată cu perle și pietre multi-
colore, aur galben 14 k, 2 perle de cultură rotunde d=14.70-14.91 mm, 
6 ametiste briolete fațetate cca. 3.6 ct., culoare violet, claritate SI, 
4 citrine briolete fațetate cca. 1.2 ct., culoare galben, claritate SI, 4 
peridote briolete fațetate cca. 1.6 ct., culoare verde, claritate SI și 6 
rubine briolete fațetate cca. 4.5 ct., culoare roșu, claritate moder-
ately included, h=5 cm (fiecare), 15.25 g, € 200 - 300

324. Pereche de cercei din argint, decorată cu pietre semiprețioase 
multicolore, argint 925 patinat, 12 topaze (8 pară fațetate și 4 rotund 
fațetate) cca. 3.8 ct., culoare albastru, claritate eye-clean, 2 rubine 
rotund fațetate cca. 0.1 ct., culoare roșu, claritate moderately 
included, 2 ametiste pară fațetate cca. 1 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean, 2 granate pară fațetate cca. 1.2 ct., culoare roșu, claritate 
eye-clean, 4 crom diopside verzi oval fațetate cca. 2.4 ct., claritate SI 
și 4 tanzanite marchiz fațetate cca. 0.4 ct., claritate eye-clean, h=2.5 
cm (fiecare), 10.05 g, € 150 - 250

325. Inel din aur, ornat cu un grandios cuarț fumuriu, aur galben 14 k, 
1 cuarț fumuriu rectangular fațetat cca. 29 ct., culoare brun, claritate 
eye-clean, mărimea 53, 10.33 g, € 350 - 500

326. Pereche de cercei din argint, decorată cu topaze și safire, argint 
925, 2 topaze marchiz fațetate cca. 1.10 ct., culoare bleu, claritate 
eye-clean; 60 safire rotund fațetate cca. 1.2 ct, culoare albastre, 
claritate moderately included, h=2 cm (fiecare), 6.67 g, € 90 - 150

320. Pereche de cercei din argint, ornată cu opale, safire, rubine și 
topaze, argint 925 rodinat, 2 opale oval caboșon cca. 1.4 ct., 10 safire 
rotund fațetate cca. 0.9 ct., culori: bleu, galben, portocaliu, claritate 
SI, 20 rubine rotund fațetate cca. 0.45 ct., culoare roșu, claritate 
moderately included și 10 topaze albe rotund fațetate cca. 0.38 ct., 
claritate eye-clean, h=1.8 cm (fiecare), 7.26 g, € 150 - 250
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327. Pandantiv din aur alb, decorat cu citrin și diamante, aur alb 18 k 
rodinat, 1 citrin emerald cut cca. 24 ct., culoare galben, claritate eye-
clean, prezintă o mică ciobitură; 9 diamante rotund briliant cca. 0.23 
ct., culoare J-K, claritate I1-I2, h=4 cm, 11.44 g, € 400 - 600

328. Brățară din argint, decorată cu safire multicolore, argint 925 
rodinat, 37 safire rotund fațetate cca. 4.45 ct., culoare galbene, verzi, 
albastre, roz, portocalii, claritate slightly incorporated, l=19 cm, 
13.55 g, € 150 - 250

329. Opulentă brățară din argint, decorată cu turmaline și safire, 
argint 925 oxidat, 95 turmaline multicolore ovale caboșon cca. 47.5 
ct., culoare roz, galbene, maro, verzi, claritate moderately included; 
36 safire rotund fațetate cca. 0.72 ct., culoare albastre, claritate 
moderately included, l=18 cm, 38.46 g, € 400 - 600
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330. Inel din argint, decorat cu topaz, argint 925, 1 topaz pară fațetat 
cca. 1.8 ct., culoare bleu, claritate eye-clean, mărimea 54, 3.28 g,
€ 40 - 60

331. Rar inel Purple Gold, din aur alb și violet, ornat cu diamante,
Atelier Aspial, Singapore, aur alb 18 k și aur violet 19.2 k, 15 diamante 
rotunde briliant cca. 0.1 ct., culoare I-J, claritate VS-SI, mărimea 57, 
13.21 g, € 800 - 1.200

332. Inel din aur alb, decorat cu turcoaz în anturaj de diamante, 
aur alb 14 k, 1 turcoaz oval caboșon cca. 15.20 ct., culoare albastru, 
claritate opac; 32 diamante rotunde briliant cca. 1.05 ct., culoare H-J, 
claritate VS-I1, mărimea 54, 12.22 g, € 1.200 - 1.800

333. Pereche de cercei din argint, ornată cu safire multicolore și 
berile, argint 925 patinat, 2 berile verzi pară checker cut cca. 15.5 ct., 
culoare verzi, claritate heavily included; 68 safire ovale fațetate cca. 
15.0 ct., culoare galbene, portocalii, albastre, roz, claritate slightly 
included, h=5.5 cm (fiecare), 21.47 g, € 250 - 350

334. Lanț cu pandantiv din aur alb și argint, decorat cu mix de pietre 
semiprețioase, aur alb 14 k rodinat și argint 925 rodinat, 1 topaz oval 
fațetat cca. 0.50 ct., culoare bleu, claritate eye-clean; 1 peridot 
rotund fațetat cca. 0.44 ct., culoare verde, claritate eye-clean; 1 
citrin rotund fațetat cca. 0.18 ct., culoare galben, claritate eye-clean; 
1 ametist oval fațetat cca. 0.29 ct., culoare violet, claritate eye-
clean; 2 granate ovale fațetate cca. 0.78 ct., culoare roșii, claritate 
eye-clean; 36 safire albe rotund fațetate cca. 0.15 ct., culoare albe, 
claritate eye-clean, l=46 cm, 5.74 g, € 150 - 250

335. Inel din argint, decorat cu o coroană de safire multicolore, argint 
925, 33 safire multicolore rotund fațetate cca. 3.6 ct., culoare por-
tocaliu, roz, albastru, galben, claritate slightly included, mărimea 50, 
6.51 g, € 90 - 150

336. Brățară din argint, decorată cu safire multicolore, argint 925 
rodinat, 28 safire multicolore rotunde mixed cut cca. 2 ct., culori: 
albastru, portocaliu, galben, verde, roz, claritate SI, h=18.2 cm,
8.91 g, € 150 - 250

337. Inel din aur, decorat cu smaralde, safire, rubine și diamante, 
aur galben 18 k, 9 diamante rotund briliant cca. 0.09 ct., 5 smaralde 
pătrate step cut cca. 0.22 ct., culoare verde, claritate slightly in-
cluded, prezintă cavități; 10 rubine pătrate step cut cca. 0.60 ct., 
culoare roșie, claritate eye-clean, câteva pietre abrazate; 5 safire 
pătrate step cut cca. 0.30 ct., culoare albastru, claritate eye-clean, 
câteva pietre abrazate, mărimea 54, 7.39 g, € 350 - 450

338. Brățară din argint și aur alb, ornată cu safire multicolore, aur 
alb 14 k rodinat și argint 925, 55 safire multicolore marchiz fațetat 
cca. 3.3 ct., culoare galben, verde, albastru, portocaliu, roz, claritate 
slightly included-moderately included, l=19 cm, 10.18 g, € 150 - 250

339. Inel din aur alb, decorat cu diamante și safir roz, aur alb 14 k 
rodinat, 1 safir roz oval fațetat cca. 0.60 ct., culoare roz, claritate 
eye-clean; 46 diamante rotunde briliant cca. 0.23 ct., culoare I-J, 
claritate SI-I, mărimea 54, 2.97 g, € 300 - 400

340. Inel din argint aurit, decorat cu citrin marchiză și rubine, argint 
925 aurit, 1 citrin marchiz fațetat cca. 1.7 ct., culoare galben, claritate 
eye-clean și 14 rubine rotund fațetate cca. 0.35 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included, mărimea 58, 4.72 g, € 200 - 300
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341. Inel din argint aurit, decorat cu un cuarț alb, argint 925 rodi-
nat, aurit, 1 cuarț alb cushion fațetat cca. 17 ct., claritate eye-clean, 
mărimea 63, 16.44 g, € 150 - 200

342. Brățară din aur alb, decorată cu pietre semiprețioase multi-
colore, aur alb 14 k rodinat, 5 ametiste oval fațetate cca. 1.75 ct., 
culoare violet, claritate eye-clean, 6 citrine oval fațetate cca. 2.1 ct., 
culoare galben, claritate eye-clean, 6 granate oval fațetate cca. 3.4 
ct., culoare roșu, claritate eye-clean, 6 topaze oval fațetate cca. 3 ct., 
culoare bleu, claritate eye-clean și 6 peridote oval fațetate cca. 2.65 
ct., culoare verde, claritate eye-clean, l=20 cm, 6.84 g, € 300 - 500

343. Inel din argint aurit, decorat cu ametiste, argint 925 aurit cu 
aur roz, 1 ametist pătrat step cut cca. 4.0 ct., culoare violet, claritate 
eye-clean; 26 ametiste rotund fațetate cca. 1.14 ct., culoare violet, 
claritate eye-cleam, mărimea 57, 9.48 g, € 200 - 300

344. Brățară din argint, ornată cu diopside black star, argint 925, 28 
black star diopside ovale caboșon cca. 46.2 ct., culoare negre, clari-
tate opace, l=21 cm, 24.7 g, € 60 - 90
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348. Pandantiv Art Nouveau, din aur, cu decor în pâte de verre strati-
ficat și email, semnat La Rochère, începutul sec. XX, Atelier francez, 
aur galben 14 k și sticlă, h=3.2 cm, 7.25 g, € 100 - 150

349. Inel din argint, decorat cu ametiste, citrine și peridote, argint 
925 rodinat, 11 ametiste ovale, pară, rotund fațetate cca. 2.6 ct., 
culoare violet, claritate slightly included; 9 citrine ovale, pară, rotund 
fațetate cca. 2.2 ct., culoare galbene, claritate eye-clean; 10 peridote 
ovale, rotunde, fațetate cca. 1.6 ct., culoare verzi, claritate eye-clean, 
mărimea 57, 6.62 g, € 100 - 150

350. Pereche de cercei din aur alb și argint, decorată cu safire 
multicolore și diopside crom, aur alb 14 k și argint 925 rodinat, 20 
safire multicolore pară fațetate cca. 3.4 ct., culoare galbene, verzi, 
portocalii, claritate slightly included; 4 chrome diopside rotund 
fațetate cca. 0.16 ct., culoare verzi, claritate slightly included, h=2.5 
cm (fiecare), 5.31 g, € 150 - 250

351. Admirabil pandantiv din argint placat cu aur roz, ornat cu prasi-
olit și safire multicolore, argint aurit cu aur roz, 1 prasiolit oval fațetat 
cca. 29 ct., culoare verde, claritate eye-clean; 28 safire rotund 
fațetate cca. 1.96 ct., culoare albastre, claritate slightly included; 32 
safire pară fațetate cca. 5.5 ct., culoare galbene, portocalii, claritate 
slightly included, h=4.5 cm, 20.6 g, € 250 - 350

352. Inel din argint, decorat cu topaze, ametiste și peridote, argint 
925 rodinat, 9 topaze (4 pară fațetate, 5 rotund fațetate) cca. 2.9 
ct., culoare bleu, claritate eye-clean; 4 ametiste (2 pară fațetate, 
2 marchiz fațetate) cca. 0.30 ct., culoare violet; 11 peridote (1 pară 
fațetate, 2 marchiz fațetate, 8 rotund fațetate) cca. 0.85 ct., culoare 
verzi, claritate eye-clean, mărimea 54, 4.70 g, € 100 - 200

353. Pandantiv Art Deco din aur, decorat cu un turcoaz caboșon, cca. 
1940, Atelier german, aur galben 8 k, 1 turcoaz oval caboșon cca. 9.8 
ct, culoare turcoaz, h=3.5 cm, 6.87 g, € 150 - 200

354. Frumos pandantiv Art Nouveau din aur, realizat în manieră René 
Lalique, decorat cu perle și un mare citrin, cca. 1900, Atelier francez, 
aur galben 14 k și aur galben 18 k, 1 citrin brioletă fațetată cca. 30 ct., 
culoare galben, claritate eye-clean; 5 perle de cultură rotunde cca. 
1.61-2.26 mm, culoare albe, h=6 cm, 9.02 g, € 400 - 600

355. Inel din argint aurit, decorat cu topaz și safire albastre și 
galbene, argint 925 aurit cu aur roz, 1 topaz oval fațetat cca. 16 ct., 
culoare bleu, claritate eye-clean; 19 safire rotund fațetate cca. 18 
ct., culoare albastre, claritate moderately included; 23 safire pară 
fațetate cca. 3.9 ct., culoare galbene, claritate slightly included, 
mărimea 55, 
14.83 g, € 200 - 300
356. Pandantiv-floare din aur, decorat cu safir caboșon și topaze, aur 
galben 14 k, 1 safir oval caboșon fracture filled cca. 5.9 ct., culoare 
albastru, claritate moderately included; 6 topaze albe ovale fațetate 
cca. 7.5 ct., culoare albe, claritate eye-clean, h=3 cm, 8.17 g, 
€ 300 - 450

357. Pandantiv-inimă, din aur alb și argint, decorat cu un curcubeu 
de safire, aur alb 14 k și argint 925, 1 safir oval fațetat cca. 0.7 ct., 
culoare albastru, claritate slightly included; 22 safire multicolore 
marchiz fațetate cca. 5.7 ct., culoare galbene, verzi, portocalii, albas-
tre, h=3.5 cm, 7.91 g, € 250 - 350

358. Brățară din argint, decorată cu turcoaze, argint 925, 27 turcoaze 
sintetice ovale caboșon cca. 24.9 ct., culoare bleu, l=20 cm, 19.19 g, 
€ 60 - 90

345. Lanț cu pandantiv, din aur și argint, ornat cu diamante și 
turcoaze, cca. 1880, piesă de colecție, Atelier francez, aur 18 k și 
argint 925, 7 turcoaze rotunde caboșon cca. 0.45 ct., culoare turcoaz 
albastru, claritate opace; 17 diamante rose cut cca. 0.15 ct., lanţ l=50 
cm; pandantiv d=3 cm, 9.10 g, € 350 - 500

346. Deosebit inel din argint, ornat cu triplă varietate de topaze, 
argint 925 rodinat, 21 topaze (7 oval fațetate, 14 rotund fațetate) cca. 
8.9 ct., culoare bleu, albastre, claritate eye-clean, mărimea 57, 
7.00 g, € 150 - 250

347. Pereche de cercei din argint, ornată cu topaze și rubine, argint 
925 rodinat, 2 rubine rotunde mixed cut cca. 0.6 ct., culoare roșii, 
claritate moderately included; 6 topaze ovale fațetate cca. 1.2 ct., 
culoare albastre, claritate eye-clean; 16 topaze pară fațetate cca. 3.8 
ct., culoare bleu, claritate eye-clean, h=2 cm (fiecare), 5.50 g, 
€ 100 - 150

359. Brățară din argint aurit și aur roz, decorată în maniera Art 
Nouveau cu smaralde, perle, safire oranj și flori din sidef, argint 925 
aurit cu aur roz, 15 smaralde marchiz fațetate cca. 1.05 ct., culoare 
verzi, claritate moderately included; 24 perle de cultură rotunde cca. 
30 mm, culoare albe; 7 safire rotund fațetate cca. 0.70 ct., culoare 
portocalii, claritate slightly included; 7 flori sculptate din sidef, l=19 
cm, 13.949 g, € 150 - 200

360. Pandantiv-broșă din aur, decorat cu email și cu un rubin, cca. 
1860, Atelier Viena, Austria, aur galben 14 k, email, 1 rubin brioletă 
fațetată cca. 10 ct., culoare roșu, claritate moderately included, h=8 
cm, 13.76 g, € 500 - 700

361. Colier cu impunător pandantiv din argint aurit, decorat cu un 
cuarț fumuriu, opale și tanzanite, argint 925 rodinat și parțial aurit, 
1 cuarț fumuriu oval fațetat cca. 58 ct., culoare maro, claritate eye-
clean; 19 tanzanite rotund fațetate cca. 0.3 ct., culoare verzi, claritate 
slightly included; 10 opale (9 ovale caboșon, 1 rotund caboșon) cca. 
1.8 ct., culoare albe, lanţ d=14 cm; pandantiv: h=6.5 cm, 37.97 g, 
€ 200 - 400
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362. Deosebită pereche de cercei din aur, decorată cu pietre 
multicolore (citrine, ametiste, granate, peridote, lemon cuarțuri), 
în manieră Suzanne Belperron, aur galben 14 k, 2 lemon cuarțuri 
marchiz fațetate cca. 22 ct., 2 citrine rotund fațetate cca. 3.6 ct., 
culoare galben, claritate eye-clean, 4 ametiste rotund fațetate cca. 
2.3 ct., culoare violet, claritate eye-clean, 2 granate rotund fațetate 
cca. 1.1 ct., culoare roșu, claritate SI și 2 peridote rotund fațetate cca. 
0.45 ct., culoare verde, claritate SI, h=7 cm (fiecare), 18.34 g, 
€ 500 - 700

363. Broșă Art Nouveau, din argint aurit, reprezentând un păun 
decorat cu email policrom, cca. 1900, Atelier european, argint 925 
aurit, email multicolor, h=9 cm, 12.21 g, € 90 - 150

364. Medalion din aur, decorat cu silueta Madonei, în anturaj de sa-
fire oranj, datat pe verso cca. 1900, Atelier francez, aur galben 14 k și 
aur roșu 14 k, 10 safire rotund fațetate cca. 0.50 ct., culoare porto-
calii, claritate slightly included, h=2 cm, 1.84 g, € 100 - 150

365. Inel din aur, decorat cu safir anturat de rubine, aur galben 14 k 
și montură din argint, 1 safir oval fațetat fracture filled cca. 2.6 ct., 
culoare albastru, claritate moderately included; 10 rubine rotund 
fațetate cca. 0.9 ct., culoare roșii, claritate slightly included, mărimea 
54, 7.34 g, € 250 - 350

366. Broșă Liberty din aur, decorată cu ametiste și jaspe, cca. 1900, 
Atelier Birmingham, Marea Britanie, aur galben 9 k, 3 ametiste (2 ro-
tunde, 1 designer cut) cca. 3.5 ct., culoare violet, claritate SI; 3 jaspe 
designer cut cca. 8 ct.: 2 verzi, 1 brun, l=5.5 cm, 4.33 g, € 150 - 250

367. Pandantiv din aur, decorat cu granat și citrin, aur alb 14 k, 1 
granat checker cut rectangular cushion cca. 3.10 ct., culoare roșie, 
claritate eye-clean; 1 citrin oval fațetat cca. 20 ct., culoare galbenă, 
claritate eye-clean, h=3.5 cm, 7.15 g, € 200 - 250

368. Interesantă pereche de cercei din aur, decorată cu granate și 
cuarțuri galbene, aur galben 18 k, 2 granate oval checker cut cca. 9.0 
ct., culoare roșii, claritate eye-clean; 2 cuarțuri designer cut fațetate 
cca. 8.8 ct., culoare galbene, claritate eye-clean, h=8.5 cm (fiecare), 
11.38 g, € 400 - 500

369. Pandantiv din aur, model fleur de lis, decorat cu rubin, cca. 
1930, Atelier francez, aur galben 18 k; casetă: aur galben 14 k, 1 safir 
fracture filled pară caboșon cca. 1.6 ct., culoare roz, claritate moder-
ately included, h=2.6 cm, 3.31 g, € 100 - 150

370. Pereche de cercei din argint, decorată cu opale și tsavorite, 
argint 925 rodinat, 16 opale ovale caboșon cca. 4.5 ct., culoare alb, 
translucide și 20 tsavorite rotund fațetate cca. 0.4 ct., culoare verde, 
claritate SI, h=2.3 cm (fiecare), 8.91 g, € 150 - 250

371. Broșă din aur, decorată cu safire și rubine, cca. 1906-1926, aur 
galben 14 k, 4 safire rotund fațetate cca. 0.8 ct., culoare albastre; 6 
rubine rectangular cushion fațetate cca. 0.72 ct., culoare roșii, clari-
tate slightly included; 3 safire rotunde caboșon cca. 1.7 ct., culoare 
albastre, claritate slightly included, h=5.5 cm, 6.75 g, € 300 - 500

372. Pandantiv Art Nouveau din aur, decorat cu opal, cca. 1900, 
Atelier francez, aur galben 18 k; caseta: aur galben 14 k, 1 opal oval 
fațetat cca. 1.5 ct., culoare alb, h=3.3 cm, 1.40 g, € 150 - 200

373. Pereche de cercei din aur alb, ornată cu acvamarine și 
diamante, aur alb 14 k rodinat, 2 acvamarine marchiz fațetate cca. 
0.8 ct., culoare bleu, claritate eye-clean; 28 diamante rotunde single 
cut cca. 0.08 ct., culoare L-M, claritate I, h=2.7 cm (fiecare), 1.93 g, 
€ 150 - 250

374. Pandantiv din aur și argint, decorat cu diamant central și diop-
side crom, cca. 1920, Atelier francez, aur galben 14 k și argint 925, 
1 diamant rotund briliant cca. 0.007 ct., culoare H-I, claritate SI; 12 
crom diopside rotund fațetate cca. 1.32 ct., culoare verzi, claritate 
slightly included, h=2 cm, 3.78 g, € 150 - 200

375. Pandantiv-bufniță din argint aurit, decorat cu rubine și smaral-
de, argint 925 rodinat, parțial aurit, 2 rubine rotund fațetate cca. 0.4 
ct., culoare roșu, claritate moderately included și 41 smaralde rotund 
fațetate cca. 0.5 ct., culoare verde, claritate SI, h=3.9 cm, 9.11 g, 
€ 100 - 250

376. Colier din aur, decorat cu mix de pietre semiprețioase, converti-
bil în colier și brățară, cca. 1940, Atelier german, aur galben 8 k, 20 
sfere (2 sfere cuarț roz, 1 sferă ochi de tigru, 2 ametiste, 15 calcedonii) 
cca. 60 ct., l=78 cm, 22.15 g, € 250 - 350

377. Broșă din argint, în formă de pisică, decorată cu rubine și safire, 
argint 925 rodinat, 2 rubine rotund fațetate cca. 0.02 ct., culoare 
roșii, claritate moderately included; 20 safire rotund fațetate cca. 
0.16 ct., culoare albastre, claritate moderately included, h=2.5 cm, 
3.55 g, € 40 - 80

362

363

364

365

366

367

369

370

371

372

377

373

374

375

376

376 (detaliu)

368



68 69

378. Brățară din argint, ornată cu opale, argint 925 rodinat, 36 opale 
albe ovale caboșon cca. 8 ct., translucide, l=18.5 cm, 15.93 g, 
€ 200 - 300

379. Pandantiv din aur, decorat cu rubin și lemon cuarț, aur galben 
14 k, 1 lemon cuarț pară fațetat cca. 38 ct., claritate eye-clean; 1 
rubin rotund fațetat cca. 1.6 ct., culoare roșu, claritate moderately 
included, fracture filled, h=4 cm, 9.28 g, € 250 - 350

380. Pereche de butoni din argint, argint 925, h=2.4 cm (fiecare), 
10.63 g, € 60 - 90

381. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu turmaline, aur alb 
18 k rodinat, 2 turmaline ovale fațetate cca. 2.90 ct., culoare verde, 
claritate eye clean, h=1 cm (fiecare), 2.96 g, € 200 - 300

382. Pereche de cercei din argint, decorată cu turmaline multicolore 
și diopside crom, argint 925 aurit, 2 crom diopside oval fațetate cca. 
1.8 ct., culoare verzi, claritate slightly included; 22 turmaline rotund 
fațetate cca. 1.1 ct., culoare galbene, verzi, roșii, violet, roz, albastre, 
h=1.5 cm (fiecare), 4.37 g, € 150 - 250

383. Pereche de cercei din argint, decorată cu pietre semiprețioase, 
argint 925 oxidat, 6 topaze oval fațetate cca. 5.2 ct., culoare bleu, 
claritate eye-clean, 4 peridote oval fațetate cca. 3.2 ct., culoare 
verde, claritate SI, 8 ametiste oval fațetate cca. 5.3 ct., culoare violet, 
claritate eye-clean și 8 citrine oval fațetate cca. 5.3 ct., culoare gal-
ben, claritate eye-clean, h=3.5 cm (fiecare), 12.15 g, € 150 - 250

384. Pandantiv din aur, decorat cu un topaz brun, diamant și granat, 
aur galben 14 k, 1 topaz  brun rotund fațetat cca. 11.6 ct., claritate 
eye-clean, 1 diamant rotund briliant cca. 0.02 ct., culoare I-J, clari-
tate I1 și 1 granat marchiz fațetat cca. 0.3 ct., culoare roșu, claritate 
eye-clean, h=3.5 cm, 4.1 g, € 200 - 300

385. Monumental inel din aur alb, ornat cu un mare acvamarin antu-
rat de diamante, aur alb 14 k rodinat, 1 acvamarin rectangular cush-
ion fațetat cca. 22.50 ct., culoare bleu, claritate slightly included; 50 
diamante rotunde briliant cca. 0.6 ct., culoare G-H, claritate VS-SI, 
mărimea 55, 15.20 g, € 1.500 - 3.000

386. Inel din aur, decorat cu turmalină și diamante, aur galben 14 k, 
parțial rodinat, 1 turmalină oval fațetată cca. 0.75 ct., culoare roz, 
claritate slightly included; 28 diamante rotunde single cut cca. 0.14 
ct., culoare J-K, claritate SI, mărimea 57, 3.51 g, € 200 - 300

387. Brățară din argint, cu sistem de prindere din aur, decorată cu 
topaz și safire, argint 925 rodinat și aur galben 14 k, 1 topaz emerald 
cut cca. 4.7 ct., culoare bleu, claritate eye-clean și 83 safire oval 
fațetate cca. 18.3 ct., culoare galben, claritate SI, l=18.5 cm, 25.47 g, 
€ 400 - 600
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388. Broșă în formă de pasăre măiastră, decorată cu pietre multi-
colore, aur roșu 9 k, 1 diamant marchiză cca. 0.70 ct., culoare galben, 
claritate I1; 141 diamante rotund table cut cca. 0.70 ct., culoare 
L-N, claritate I; 66 rubine rotund fațetate, cca. 3.5 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included; 53 safire rotund fațetate cca. 2.6 ct., 
culoare albastru, claritate moderately included; 53 smaralde rotund 
fațetate cca. 2.5 ct., culoare verde, claritate heavily included., h=8.5 
cm, 31.39 g, € 1.500 - 2.000
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390. Impunător inel Di.Go din aur alb, decorat cu o impunătoare perlă 
de South Sea și diamante, Atelier italian, aur alb 18 k rodinat, 1 perlă 
de cultură South Sea, rotundă, albă cca. 39.5 ct., d=18.38-18.17 mm, 
diamante rotunde briliant cca. 4.1 ct., culoare G, claritate VVS-VS și 
28 diamante rose cut cca. 1.82 ct., culoare G, claritate VS, mărimea 
54, 26.88 g, € 15.000 - 20.000

389. Importantă brățară din aur alb, decorată cu diamante și perle 
de apă sărată, piesă de colecție, Atelier italian, aur alb 18 k rodinat, 
12 perle de cultură saltwater d=7.5-7.97 mm și 92 diamante rotunde 
briliant cca. 3.22 ct., culoare F-G, claritate VS-SI, d=6.5 cm, 152.35 g, 
€ 12.000 - 18.000
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391. Set alcătuit din inel și pereche de cercei, decorat cu perle în 
anturaj de safire albe, aur galben 10 k parțial rodinat; fluturașii: aur 
galben 14 k, 3 perle de cultură rotunde d1=6.9 mm, d2=6.9 mm, 
d3=7.02 mm și 60 safire albe rotund fațetate cca. 0.25 ct., claritate 
eye-clean, inel mărimea 54; cercei h=1 cm (fiecare), 5.41 g, 
€ 350 - 550

392. Pereche de cercei decorată cu perle Mabe, aur alb 14 k, 2 perle 
de cultură Mabe, rotunde, d=10.42-10.59 mm, d=1.5 cm (fiecare), 
5.04 g, € 200 - 300

393. Pereche de cercei din aur, ornată cu perle, aur galben 14 k, 2 
perle de cultură rotunde d=5.55-5.73 mm, h=1.5 cm (fiecare), 0.8 g, 
€ 50 - 100

394. Colier din perle, cu închizătoare din aur alb decorată cu safire, 
aur alb 14 k, 72 perle de cultură rotunde d=7.46-7.95 mm și 6 safire 
rotund fațetate cca. 0.54 ct., culoare albastru, claritate SI, încuie- 
toare h=2 cm, lanț=56.5 cm, 51.17 g, € 350 - 500

395. Colier din perle, decorat cu pandantiv ametist și închizătoare 
din aur, aur galben 14 k, 47 perle de cultură rotunde cca. 8.35-8.98 
mm, culoare albe; 1 ametist pară fațetat cca. 20.0 ct., culoare violet, 
claritate slightly included, pandantiv h=3 cm; lanţ l=46.5 cm, 
52.09 g, € 400 - 600

396. Pandantiv-fluture din aur, decorat cu sidef, Atelier Arezzo, Italia, 
aur galben 18 k, h=5 cm, 7.24 g, € 200 - 300

397. Colier Art Deco din argint, ornat cu sidef, perlă și email, corp: 
argint 800; lanțul: argint 835; email, 2 bucăți din sidef, 1 perlă de 
cultură, pandantiv h=5.5 cm; lanţ l=48.5 cm, 10.55 g, € 150 - 250

398. Broșă din aur roșu, lucrată manual, decorată cu perle și granat, 
aur roșu 14 k, 6 perle de cultură rotunde d=2.14-2.2 mm și 1 granat 
rotund fațetat cca. 0.08 ct., culoare roșu, claritate eye-clean, h=4 
cm, 3.33 g, € 150 - 250

399. Rafinat colier din aur, decorat cu perle, aur galben 14 k, 13 perle 
de cultură rotunde d=2.13-2/72 mm, l=155 cm, 16.3 g, € 400 - 600

400. Simpatică broșă din aur, reprezentând o insectă, decorată cu 
diamante și perle, aur galben 14 k, 14 diamante rose cut cca. 0.2 ct., 
culoare O-P, claritate SI-I și 2 perle de cultură (1 barocă, 1 rotundă), 
h=2.5 cm, 2.75 g, € 200 - 350

401. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu perle Mabe, aur alb 
14 k rodinat, 2 perle de cultură Mabe rotunde cca. 18.95-19.04 mm, 
culoare albe, d=2 cm (fiecare), 13.31 g, € 300 - 400

402. Inel din aur, decorat cu perlă neagră anturată de diamante, 
aur galben 14 k, 1 perlă de cultură neagră d=7.12 mm și 18 diamante 
rotunde single cut cca. 0.15 ct., culoare K-L, claritate SI-I2, mărimea 
54, 2.06 g, € 200 - 300

403. Colier din perle, cu închizătoare din aur, aur galben 14 k, 131 
perle de cultură d=6.1-6.46 mm, l=95 cm, 49.09 g, € 200 - 300

404. Pereche de cercei din aur, ornată cu perle dispuse în model 
floral, aur galben 14 k, 18 perle de cultură rotunde (d1=4.45-4.71 mm; 
d2=2.55-2.95 mm), d=1 cm (fiecare), 1.1 g, € 60 - 90

405. Colier din perle, cu închizătoare din aur, decorată cu turmalină 
anturată de diamante, aur galben 14 k parțial rodinat, 96 perle de 
cultură de apă dulce, pear cut, 1 turmalină roz (rubelit) checker cut 
cca. 2.7 ct., culoare roz, claritate eye-clean și 22 diamante rotunde 
briliant cca. 0.15 ct., culoare H-K, claritate SI-I1, h=54 cm, 103.86 g 
(brut), € 400 - 600

406. Broșă decorată cu diamante și perlă, cca. 1900-1910, în cutie 
originală, Atelier belgian, aur galben 18 k și argint 925, 1 perlă rotundă 
albă d=7.17 mm și 14 diamante rose cut cca. 0.084 ct., culoare K-L, 
claritate SI-I, l=8.5 cm, 6.44 g, € 300 - 500
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407. Inel din aur alb, decorat cu diamante și perlă, cca. 1970, aur alb 
14 k, 1 perlă rotundă albă, d=7.28 mm, 4 diamante old mine cut cca. 
0.48 ct., culoare J-K, claritate VS-SI1 și 8 diamante rose cut cca. 
0.04 ct., culoare J-K, claritate SI, mărimea 51, 5.9 g, € 500 - 700

408. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu perle și diamante, 
aur alb 18 k rodinat, 12 perle de cultură de apă sărată albe, d=7 mm, 
culoare albă; 4 diamante rotund briliant cca. 0.32 ct., culoare G-H, 
claritate VS, h=3 cm (fiecare), 13.67 g, € 500 - 700

409. Pandantiv din aur alb, decorat cu perlă și cuarț alb, aur alb 18 
k, 1 perlă saltwater, rotundă, galbenă d=7.1 mm și 1 cuarț alb rotund 
fațetat cca. 0.02 ct., claritate eye-clean, h=3 cm, 3.31 g, € 250 - 350

410. Splendid pin din aur și platină, decorat cu diamante și perlă, 
cca. 1910, aur 18 k; platină, 1 perlă rotundă, d=6 mm, culoare albă; 
10 diamante old mine cut cca. 0.85 ct., culoare L-M, claritate SI-I1; 
82 diamante rose cut cca. 0.5 ct., culoare J-K, claritate SI-I, h=8 cm, 
8.99 g, € 1.500 - 2.000

411. Brățară din perle, cu închizătoare din aur alb decorată cu rubine, 
aur alb 18 k, 17 rubine rotund fațetate cca. 0.68 ct., culoare roșu, 
claritate moderately included și 72 perle de cultură rotunde
d=6.54-7.01 mm, încuietoare h=2.6 cm; brățară l=21 cm, 40.44 g, 
€ 400 - 600

412. Pandantiv din aur, realizat în manieră Art Nouveau, decorat cu 
camee pe calcedonie, în anturaj de perle, Atelier francez, 1950, aur 
galben 14 k, 15 perle de cultură Freshwater rotunde cca. 6.78-7.93 
mm, culoare albe, galbene, roz, h=5 cm, 16.5 g, € 400 - 650

413. Inel Art Nouveau din aur, model ramură de vâsc, decorat cu perle 
și diamante, cca. 1900, Atelier francez, aur 18 k, 2 perle de cultură 
rotunde cca 6.88/6.79 mm, culoare roz; 2 diamante rotund single 
cut cca. 0.014 ct., culoare L-M, claritate I2-I3, mărimea 52, 3.71 g, 
€ 150 - 250

414. Pereche de cercei din aur, decorată cu perle, cca. 1900, Ate- 
lier francez, aur galben 18 k, 2 perle de cultură ovale cca. 9.7/7.37 
10.05/7.4 mm, culoare albe; 2 perle de cultură rotunde cca. 3.71-
3.66 mm, culoare albe, h=2.5 cm (fiecare), 3.19 g, € 150 - 250

415. Broșă-floare Art Nouveau, din argint aurit și perlă, 1937-1949, 
Atelier românesc, argint 835 aurit, 1 perlă de cultură rotundă cca. 
5.04 mm, culoare albă, h=5 cm, 11.62 g, € 80 - 120

416. Set compus din colier de perle și pereche de cercei din aur, 
decorat cu anou din bronz de epocă bizantină și citrine, aur galben 18 
k; bronz, 2 citrine oval fațetate, 1 citrin triunghiular fațetat cca. 11 ct., 
culoare galben, claritate eye-clean; 184 perle de cultură de apă dulce 
rotunde, d=4.2 mm, culoare albă, colier l=40 cm; cercei h=4.5 cm 
(fiecare), 44.82 g, € 1.500 - 2.500

417. Broșă din aur, în decor floral, decorată cu perlă, Atelier francez, 
corp: aur galben 18 k; ac: aur galben 14 k, 1 perlă rotundă cca. 3.47-
3.43 mm, culoare albă, l=6.5 cm, 7.12 g, € 250 - 350

418. Inel din aur alb, ornat cu perlă și diamante, aur alb 14 k, 1 perlă 
de apă sărată rotundă d=6.58 mm, 7 diamante rotund briliant cca. 
0.14 ct., culoare H-I, claritate VS, mărimea 47, 3.71 g, € 250 - 350

419. Rafinată pereche de cercei din aur alb, decorată cu perle și dia-
mante, aur alb 14 k rodinat, 52 diamante rotunde single cut cca. 0.52 
ct., culoare L-M, claritate SI-I1, h=2 cm (fiecare), 7.41 g, € 300 - 400
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420. Rafinat colier Cartier din aur, în cutie originală, 
Cartier, Franţa, aur galben 18 k, l=36 cm, 198 g, 
€ 11.000 - 15.000

421. Set format din colier și brățară din aur și aur alb, decorat cu 
diamante, Atelier italian, aur galben 18 k, aur alb 18 k rodinat, 51 
diamante tăietură rotund briliant cca. 0.41 ct., culoare K-L, claritate 
SI-I, brățară d=6 cm; colier d=14 cm, 45.68 g, € 2.000 - 3.000

422. Set format din colier și brățară din aur, aur galben 18 k, 
brățară l=20 cm; colier l=44 cm, 51.70 g, € 2.000 - 2.500
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431. Brățară din aur, decorată cu un elegant traforaj, aur galben 18 k, 
d=7 cm, 23.32 g, € 650 - 850

432. Pereche de cercei din aur, realizată în manieră post-Deco, 
Atelier Viena, Austria, 1960-1980, aur galben 14 k, h=1.7 cm (fiecare), 
11.71 g, € 300 - 500

433. Interesantă pereche de cercei din aur, corp: aur galben 999‰; 
fluturași: aur galben 14 k, h=1.2 cm, 8.21 g, € 400 - 500

434. Pandantiv din aur cu camee, sculptat cu nimfe în grădină, Atelier 
austriac, 1980, aur galben 14 k, scoică sculptată (helmet shell), h=4.5 
cm, 20.3 g, € 250 - 350

435. Brățară din aur masiv, bogat decorată, executată manual, Atelier 
Viena, Austria, 1960-1970, aur galben 14 k, d= 6.5 cm, 22.97 g,
€ 500 - 700

436. Spectaculoasă brățară în stil Historist, din aur, decorată cu 
email, aur galben 14 k, d=6.3 cm, 62.38 g, € 1.500 - 2.500

427. Pandantiv din aur, cu scenă nautică șlefuită în sidef, Atelier 
Viena, Austria, aur galben 14 k, h=5 cm, 21.58 g, € 250 - 350

428. Pandantiv din ochi-de-tigru sculptat, în montură de aur, 
reprezentându-l pe Buddha, aur galben 8 k, ochi-de-tigru sculptat, 
h=3 cm, 9.14 g, € 150 - 200

429. Pereche de cercei vintage, din aur, 1970, aur galben 14 k, h=4 
cm (fiecare), 4.64 g, € 150 - 250

430. Broșă din aur, în forma unui pește cu ochi de rubine, prins în 
undiță, simbol al belșugului, Atelier Viena, Austria, 1970, aur galben 
14 k, 2 rubine rotund fațetate cca. 0.02 ct, culoare roșu, claritate 
moderately included, h=11.8 cm, 9.74 g, € 400 - 600

423. Elaborată broșă din aur, în model floral, executată 
manual, Atelier Viena, Austria, 1980, aur galben 14 k și aur roz 14 k, 
h=4.6 cm, 11.86 g, € 400 - 600

424. “Meandres” - set din aur, alcătuit din colier, inel și brățară, aur 
galben 14 k, lanț l=44.5 cm; brățara l=19.5 cm; inel mărime=57 cm, 
24.02 g, € 500 - 600

425. Pereche de butoni din aur, Atelier Viena, Austria, 1970-1980, aur 
galben 14 k, h=2.2 cm (fiecare), 10.24 g, € 300 - 400

426. Broșă din aur, decorată cu diamante, rubine și email, înfățișând 
o aristocrată, Atelier Viena, Austria, 1980, aur galben 18 k; email, 3 
diamante rotunde single cut cca. 0.01 ct., culoare J-K, claritate SI și 
1 rubin rotund fațetat cca. 0.02 ct., culoare roșu, claritate SI, h=4.2 
cm, 15.08 g, € 350 - 550

423

430
429

424
428

427

435

431

436

426

434

425

433

432

436 (detaliu)

437. Inel Christian Dior Mitza din aur, decorat cu email, în forma 
unei gheare de leopard, Christian Dior, Paris, Franța, aur galben 18 k; 
email, mărimea 52, 21.88 g, € 1.200 - 1.800

437
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447. Broșă reprezentând portret miniatural de sec. XVIII, în ramă de 
aur, aur galben 18 k, sculptură în scoică, h=4 cm, 6.36 g, € 250 - 350

448. Delicată broșă din aur filigranat, în formă de pălărie, aur galben 
14 k parțial rodinat, h=2.5 cm (fiecare), 4.37 g, € 150 - 200

443

445
446 447

450

453

452

442

439

444 441 438

445. Broșă-camee din aur, profilând un împărat roman, aur galben 
18 k, h=5 cm, 13.7 g, € 400 - 600

446. Broșă camee, reliefând o muză a muzicii, cca. 1900, metal aurit, 
1 camee sculptată scoică, h=5.5 cm (fiecare), 23.05 g, € 100 - 150

444. Lanț cu pandantiv-broșă din aur, încadrând o monedă de 10 
franci, 1901, moneda: aur galben 21.6 k; lanțul și montura: aur galben 
18 k, lanț l=46 cm; pandantiv h=3 cm, 10.62 g, € 400 - 600

452. Broșă din aur, model panglică, decorată cu șapte diamante, cca. 
1926-1955, aur roșu 14 k și aur alb 14 k, 7 diamante rotunde briliant 
cca. 0.33 ct., culoare H-I, claritate VS-SI1, h=6 cm, 22.23 g, 
€ 700 - 900

451

448

449

453. Broșă din aur, în formă de floare, decorată cu trei diamante, 
aur galben 14 k și aur roșu 14 k, 3 diamante old mine cut cca. 0.32 
ct., culoare H-J, claritate I1-I2; diamantul mare are 3 ciobituri pe 
rondistă, h=7 cm, 20.22 g, € 700 - 1.000

454. Set Cartier din aur, format din inel și pereche de cercei, Cartier, 
Franţa, aur galben 18 k, inel mărimea 56; cerceii: h=1.5 cm, 26.32 g, 
€ 2.000 - 2.500

455. Inel Bvlgari, din aur, Bvlgari, Italia, aur galben 18 k, mărimea 54, 
11.48 g, € 600 - 800

438. Colier în manieră Art Nouveau, din aur, aur galben 8 k, l=42.5 
cm, 13.65 g, € 300 - 500

439. Cercei din aur, în formă de panseluțe, corp: aur galben 999 ‰; 
fluturași: aur galben 14 k, h=2 cm (fiecare), 10.89 g, € 500 - 600

440. Brățară din aur, decorată cu pavaj de diamante, aur galben 14 k 
parțial rodinat, 153 diamante rotunde briliant cca. 1.5 ct., culoare H-J, 
claritate SI2-I, 5 x 6 cm, 22.82 g, € 1.000 - 1.500

441. Lanț cu pandantiv din aur, ce ascunde lăcaș pentru fotografie, 
Atelier Vicenza, Italia, aur galben 18 k, lanț l=40 cm; pandantiv h=4 
cm, 21.05 g, € 650 - 850

442. Pandantiv-cruce de inspirație victoriană, din aur, alcătuit din 7 
camee, aur galben 14 k, 7 camee sculptate din scoică, h=7.2 cm,
8.54 g, € 600 - 800

443. Elegantă broșă din argint aurit, decorată în tehnica niello, argint 
800 aurit, h=5.5 cm, 18.27 g, € 150 - 200

449. Broșă din aur, lucrată în tehnica dublu repoussé, 1880, Atelier 
francez, aur galben 18 k, h=3.5 cm, 5.70 g, € 250 - 350

450. Pereche de butoni din aur roșu, decorată cu monograma regelui 
Louis Phillipe, 1840-1850, Atelier francez, aur roșu 14 k, h=1.3 cm 
(fiecare), 3.23 g, € 150 - 250

451. Pandantiv din aur, ce înrămează un ducat din aur Franz Joseph I, 
moneda: aur galben 23.66 k; montura: aur galben 18 k, d=3 cm, 
10.25 g, € 650 - 850

440

454

455
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456. “Yin și Yang” - pereche de cercei din aur alb, decorată cu 
diamante albe și negre, semnată Leo Pizzo, Atelier Alessandria, Italia, 
aur alb 18 k rodinat, 98 diamante albe rotunde briliant cca. 0.98 ct., 
culoare F-G, claritate VS și 98 diamante negre rotunde briliant cca. 
0.98 ct., h=2 cm (fiecare), 13.32 g, € 4.000 - 6.000

457. Splendid inel din aur alb, decorat cu diamante albe și negre, aur 
alb 18 k, 34 diamante negre rotunde briliant cca. 0.45 ct. și 73 dia-
mante rotunde briliant cca. 1.3 ct., culoare E-F, claritate VS, mărimea 
54, 21.86 g, € 2.500 - 3.500

458. Set Io Si, model Acqua, din aur alb, format din brățară și colier, 
decorat cu diamante, piesă de autor - Fulvio Scavia, Atelier italian, 
aur alb 18 k, 786 diamante rotunde briliant cca. 4 ct., culoare F-G, 
claritate VS, lanţ l=40 cm; brățară: l=18.5 cm, 163.15 g, 
€ 12.000 - 18.000
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466. Inel din aur alb, decorat cu diamante, aur alb 10 k rodinat, 35 
diamante tăietură rotund briliant cca. 0.65 ct., culoare O-R, clari-
tate SI2-I; 14 diamante tăietură baghetă cca. 0.084 ct., culoare O-R, 
claritate I., mărimea 53, 5.86 g, € 400 - 500

470. Inel din aur alb, cu model trifloral, decorat cu diamante, aur alb 
14 k, 8 diamante rotunde briliant cca. 0.14 ct., culoare G-H, claritate 
I1, mărimea 58, 3.91 g, € 250 - 350

471. “Flori de diamante” - pereche de cercei din aur alb, decorată cu 
diamante, aur alb 18 k rodinat, 2 diamante rotunde briliant cca. 0.14 
ct., culoare H-I, claritate VS; 12 diamante marchiz fațetate cca. 2.0 
ct., culoare H-I, claritate VS, 4.92 g, € 2.000 - 3.000

472. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante, Atelier 
Alessandria, Italia, aur alb 18 k rodinat, 32 diamante baghete cca. 1.6 
ct., culoare H-I, claritate VS-SI1 și 174 diamante rotunde briliant cca. 
1.05 ct., culloare G-H, claritate VS-SI, h=2 cm (fiecare), 10.37 g, 
€ 1.500 - 2.500

459. Lanț cu pandantiv-cruce din platină și aur alb, decorat cu 
diamante, Atelier italian, lanț: aur alb 18 k și pandantiv: platină 950, 
11 diamante rotunde briliant cca. 1 ct., culoare G-H, claritate VS2-SI2, 
lanţ l=41 cm; pandantiv h=3 cm, 6.47 g, € 800 - 1.200

460. Pereche de cercei din aur alb, în formă de inimi decorate cu 
diamante, aur alb 14 k, 88 diamante rotunde single cut cca. 0.35 ct., 
culoare L-M, claritate I, h=1.8 cm (fiecare), 4.1 g, € 350 - 550

461. Lanț cu pandantiv-cruce din aur alb, decorat cu diamante, lanț: 
aur alb 14 k și pandantiv: aur alb 18 k, 25 diamante rotunde briliant 
cca. 0.3 ct., culoare G-H, claritate VS, h=2.7 cm, 8.75 g, € 600 - 800

465. Inel din aur alb, decorat cu diamante în motiv meandre, Atelier 
italian, aur alb 18 k rodinat, 50 diamante rotunde briliant cca. 0.75 
ct., culoare I-K, claritate SI-I1, mărimea 58.5, 5.83 g, € 600 - 800

462. Delicată pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante, 
aur alb 14 k, 2 diamante rotunde briliant cca. 0.28 ct., culoare H-J, 
claritate SI1-I1, h=1.3 cm (fiecare), 0.49 g, € 250 - 350

463. “Journey of life” - lanț cu pandantiv din aur alb, decorat cu dia-
mante, aur alb 14 k, 6 diamante rotunde briliant cca. 0.45 ct., culoare 
H-I, claritate I, lanţ l=42 cm; pandantiv h=3 cm, 2.7 g, € 250 - 450

464. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante negre, aur 
alb 14 k, 2 diamante negre rotunde briliant cca. 1 ct., opace, l=1.5 cm 
(fiecare), 0.68 g, € 300 - 500

467. Frumos inel din aur alb, ornat cu diamante, Atelier Viena, Aus-
tria, aur alb 14 k, 10 diamante rotund briliant cca. 0.85 ct., culoare 
G-H, claritate VS2-I1, mărimea 57, 5.5 g, € 400 - 600

468. Splendid inel din aur alb, ornat cu o coroană de diamante, Ate- 
lier Viena, Austria, 1970-1980, aur alb 14 k, 1 diamant rotund briliant 
cca. 0.24 ct., culoare F-G, claritate VS2 și 24 diamante rotunde bril-
iant cca. 1.2 ct., culoare F-G, claritate VS-SI1, mărimea 55, 8.45 g, 
€ 650 - 850

469. Brățară din argint, decorată cu diamante, argint 925 rodinat, 
38 diamante rotunde single cut cca. 0.19 ct., culoare O-P, claritate I, 
l=19.5 cm, 11.29 g, € 100 - 150461 463 459

466
465 467

462464 471

472

460

468

469

470
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480. Pereche de cercei din argint, decorată cu diamante, argint 925 
rodinat, 138 diamante rotunde single cut cca. 0.42 ct., culoare O-P, 
claritate SI2-I și 104 diamante baghete cca. 0.6 ct., culoare O-P, 
claritate SI2-I, h=2 cm (fiecare), 5.91 g, € 200 - 300

481. Delicat lanț cu pandantiv din platină și aur, ornat cu diamante, 
cca. 1920, Atelier german, aur galben 18 k și platină, 5 diamante 
rotunde briliant cca. 0.2 ct., culoare L-M, claritate SI-I; 17 diamante 
rose cut cca. 0.06 ct., culoare L-M, claritate SI-I, lanţ l=43 cm; pan-
dantiv h=5 cm, 4.75 g, € 450 - 650

482. Inel din platină, ornat cu diamant, Atelier francez, platină 900, 
1 diamant rotund briliant cca. 0.15 ct., culoare K-L, claritate SI1, 
mărimea 49, 3.32 g, € 350 - 550

473. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante, aur alb 14 
k, 2 diamante rotunde briliant cca. 0.42 ct., culoare J-K, claritate 
VS2-I1, l=1.4 cm (fiecare), 0.66 g, € 300 - 400

474. Lanț cu pandantiv din argint, în formă de cheie, decorat cu 
diamante, argint 925 rodinat, 11 diamante (4 rotunde single cut și 7 
rotunde briliant) cca. 0.08 ct., culoare L-M, claritate SI-I, lanț l=48 
cm; pandantiv h=6 cm, 7.43 g, € 70 - 150

475. Brățară din aur alb, decorată cu diamante, aur alb 14 k, 57 
diamante rotunde briliant cca. 1.05 ct., culoare H-I, claritate I, l=16.5 
cm, 10.6 g, € 800 - 1.000

476. Inel din argint, decorat cu diamante, argint 925 rodinat, 1 
diamant rotund briliant cca. 0.095 ct., culoare K-L, claritate I3 și 14 
diamante rotunde single cut cca. 0.056 ct., culoare L-M, claritate 
SI-I, mărimea 54, 2.01 g, € 100 - 150

477. Interesant inel din argint, decorat cu diamante, argint 925 
rodinat, 1 diamant negru rotund single cut cca. 0.005 ct., opac și 89 
diamante albe rotunde single cut cca. 0.32 ct., culoare L-M, claritate 
SI-I, mărimea 54, 9.53 g, € 150 - 250

478. Inel din aur alb, cu pavaj de diamante, aur alb 14 k rodinat, 57 
diamante rotunde briliant cca. 0.285 ct., culoare H-I, claritate VS-SI1, 
mărimea 55, 3.99 g, € 400 - 600

479. Pereche de cercei din argint, decorată cu diamante, argint 925 
rodinat (corpul); aur alb 14 k (fluturașii), 32 diamante rotund briliant 
cca. 0.25 ct., culoare I-J, claritate SI2-I, h=3 cm (fiecare), 5.87 g,
€ 150 - 250

480
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483. Lanț cu pandantiv din argint și aur alb, în forma unui fulg de nea, 
decorat cu diamante și safir alb, aur alb 14 k rodinat și argint rodinat, 
1 safir alb rotund fațetat cca. 0.7 ct., culoare albă, claritate eye-clean; 
6 diamante rotunde single cut cca. 0.036 ct., culoare L-M, claritate I, 
lanţ l=50 cm; pandantiv h=1.8 cm, 2.8 g, € 100 - 150

484. Lanț cu pandantiv din aur alb, decorat cu diamante albe și 
negre, aur alb 10 k rodinat, 36 diamante negre rotunde single cut cca. 
0.36 ct. și 14 diamante rotunde single cut cca. 0.056 ct., culoare I-K, 
claritate SI-I, pandantiv h=2 cm; lanţ l=44.5 cm, 4.5 g, € 250 - 350

485. Inel din aur alb și argint, decorat cu diamante, aur alb 14 k și 
argint 925, 5 diamante rose cut cca. 0.35 ct., culoare H-I, claritate 
VS-SI2, mărimea 52.5, 4.35 g, € 250 - 350

486. Pandantiv-lacrimă din aur alb, decorat cu 16 diamante, aur alb 
18 k rodinat, 16 diamante rotund briliant cca. 0.44 ct., culoare I-J, 
claritate SI-I1, h=3 cm, 3.59 g, € 300 - 400

487. Pandantiv din aur alb, ornat cu diamante, aur alb 18 k rodinat, 12 
diamante rotund briliant cca. 0.26 ct., culoare F-H, claritate VS-SI1, 
h=1.5 cm, 2.08 g, € 150 - 200

488. Inel din aur alb, decorat cu pavaj de diamante, aur alb 14 k, 8 
diamante rotund briliant cca. 0.10 ct., culoare maro, claritate SI1-I1; 
44 diamante rotund briliant cca. 0.22 ct., culoare H-I, claritate SI-I1, 
mărimea 49, 4.67 g, € 200 - 300

489. Inel din aur alb, decorat cu o coroană de diamante, aur alb 14 
k rodinat, 15 topaze albe rotund fațetate cca. 0.90 ct., culoare albe, 
claritate eye-clean; 6 topaze albe baghete fațetate cca. 0.60 ct., 
culoare albe, claritate eye-clean; 4 topaze albe marchiz fațetate cca. 
0.32 ct., culoare albe, claritate eye-clean, mărimea 54, 5.84 g, 
€ 350 - 550

490. Inel din aur alb, decorat cu diamant negru anturat de diamante 
albe, aur alb 14 k rodinat, 1 diamant negru pară fațetat cca. 1.45 ct., 
opac și 20 diamante rotunde single cut cca. 0.08 ct., culoare L-M, 
claritate SI-I, mărimea 53, 2.77 g, € 250 - 450

491. Inel din aur alb, decorat cu onix și diamante, aur alb 14 k rodinat, 
28 diamante rotunde briliant cca. 0.17 ct., culoare I-K, claritate SI-I1; 
2 onix negru designer cut, mărimea 59, 5.93 g, € 300 - 400

492. Pandantiv din aur alb, decorat cu triadă de diamante, aur alb 14 
k, 3 diamante old mine cut cca. 0.2 ct., culoare K-L, claritate SI2-I1, 
h=3.5 cm, 2.57 g, € 300 - 450



88 89

494. Inel din platină, decorat cu un frumos diamant roză, cca. 1920, 
platină 900, 1 diamant rose cut cca. 1.90-2.0 ct., culoare L, claritate 
I1; 6 diamante (5 single cut, 1 rotund briliant) cca. 0.22 ct., culoare 
H-I, claritate SI2-I2, mărimea 52, 5.53 g, € 2.000 - 3.000

495. Somptuos inel din aur alb, decorat cu pavaj de diamante, aur alb 
18 k rodinat, 98 diamante rotund briliant cca. 1.32 ct., culoare F-G, 
claritate VS2-SI, mărimea 56, 11.21 g, € 1.500 - 2.000

496. Inel din aur alb, decorat cu briliante și baghete, aur alb 18 k ro-
dinat, 25 diamante rotund briliant cca. 0.25 ct., culoare G-H, claritate 
VS2-I1; 38 diamante baghete cca. 0.52 ct., culoare H-I, claritate VS2-
SI2, mărimea 50, 7.65 g, € 800 - 1.200

497. Inel din aur alb, decorat cu diamant albastru, aur alb 14 k, 1 dia-
mant rotund briliant cca. 0.58 ct., culoare albastru (treated), claritate 
I1, mărimea 52, 3.13 g, € 500 - 700

498. Delicat lanț cu pandantiv-floare de briliante, aur alb 18 k rodi-
nat, 7 diamante rotunde briliant cca. 0.23 ct., culoare I-K, claritate 
SI-I1, lanţ l=40 cm; pandantiv h=1.3 cm, 1,7 g, € 200 - 300

499. Brățară tennis din aur alb, ornată cu diamante, aur alb 18 k ro-
dinat, 63 diamante rotund briliant cca. 3.15 ct., culoare F-G, claritate 
VS-SI1, l=19 cm, 10.06 g, € 2.500 - 3.500

500. Lanț cu pandantiv-cruce malteză, din aur alb, aur alb 18 k rodi-
nat, lanț: l=49 cm; pandantiv: h=2.5 cm, 8.21 g, € 300 - 400

493. Inel solitaire din aur alb, Atelier italian, aur alb 18 k rodinat, 1 
diamant rotund briliant cca. 0.71 ct., culoare I-J, claritate VS1; 2 dia-
mante ovale fațetate cca. 0.38 ct., culoare H-I, claritate VS, mărimea 
52, 3.87 g, € 1.800 - 2.500

498 500496

497

499
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508. Brățară din aur alb, decorată cu diamante, aur alb 14 k, 90 dia-
mante rotunde briliant cca. 0.45 ct., culoare I-K, claritate SI, h=18.5 
cm, 10.24 g, € 450 - 550

509. Splendidă brățară din aur alb, decorată cu diamante, aur alb 14 
k rodinat, 126 diamante rotunde briliant cca. 2.52 ct., culoare J-K, 
claritate SI-I1, l=20 cm, 13.13 g, € 900 - 1.200

510. Set din aur alb, format din lanț cu pandantiv și pereche de cercei, 
ornat cu diamante, pandantiv: aur alb 14 k; pereche de cercei: aur alb 
18 k, 25 diamante rotunde briliant cca. 1.65 ct., culoare G-H, claritate 
I1, lanţ: l=46 cm; pandantiv: h=1.5 cm; cercei: h=0.5 cm, 5.63 g, € 
550 - 650

511. Inel din argint, decorat cu diamante rotunde și baguette cut, ar-
gint 925 rodinat, 17 diamante rotunde single cut cca. 0.17 ct., culoare 
maro, claritate SI-I; 34 diamante baghete cca. 0.4 ct., culoare L-M, 
claritate I, mărimea 51, 3.85 g, € 90 - 120

512. Pandantiv hexagonal din aur, decorat cu onix și pavaj de dia-
mante, aur galben 14 k, 17 diamante rotunde briliant cca. 0.17 ct., 
culoare K-L, claritate VS-SI și 1 onix designer cut, h=2 cm, 2.89 g, 
€ 200 - 300

513. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu diamante, aur alb 14 k 
rodinat și aur galben 14 k, 2 diamante rotunde briliant cca. 0.03 ct., 
culoare L-M, claritate SI; 92 diamante rotunde single cut cca. 0.72 
ct., culoare H-J, claritate VS-SI, h=2.5 cm (fiecare), 8.19 g, 
€ 400 - 600

514. Inel din aur alb, decorat cu diamante, aur alb 14 k rodinat, 89 
diamante rotunde single cut cca. 0.35 ct., culoare J-K, claritate SI-I1, 
mărimea 54, 5.11 g, € 250 - 350

501. Inel solitaire din aur alb, ornat cu un frumos diamant cca. 1 ct., 
Atelier italian, aur alb 18 k rodinat, 1 diamant rotund briliant cca. 1.0 
ct., culoare K-L, claritate I1; 2 diamante rotunde briliante cca. 0.11 ct., 
culoare H-I, claritate VS, mărimea 53, 3.44 g, € 1.800 - 2.500

502. Inel Art Deco, din platină, ornat cu diamante, platină 900, 1 dia-
mant rotund European cut cca. 0.78 ct., culoare I-I, claritate SI; 20 
diamante rotunde briliant și rotunde single cut, mărimea 62, 6.10 g, 
€ 1.000 - 1.500

503. Pereche de cercei din aur alb, decorată cu onix și diamante, aur 
alb 14 k rodinat, 30 diamante rotunde single cut cca. 0.21 ct., culoare 
M-N, claritate SI-I și 6 onix-uri designer cut, h=2.5 cm (fiecare), 5.39 
g, € 300 - 450

504. Set din aur alb, format din inel cu diamant solitaire și pereche 
de cercei decorată cu diamante, Atelier suedez, aur alb 18 k, inel 1 
diamant rotund briliant cca. 0.17 ct., culoare F-G, claritate VS1; cercei 
2 diamante rotunde briliante cca. 0.10 ct., culoare H-I, claritate VS, 
inel mărimea 53; cerceii: l=1.5 cm, 3.44 g, € 450 - 650

505. Pandantiv-cruce din aur alb, pavat cu diamante, Atelier Ales-
sandria, Italia, aur alb 18 k rodinat, 58 diamante rotunde briliant cca. 
0.25 ct., culoare G-H, claritate VS-SI1, lanţ l=45 cm; pandantiv 
h=3 cm, 13.83 g, € 500 - 700

506. Lanț cu pandantiv din aur alb, decorat cu diamant, lanț: aur alb 
14 k; pandantiv: aur alb 18 k, 1 diamant rotund briliant cca. 0.07 ct., 
culoare F-G, claritate VS, lanţ l=38 cm; pandantiv h=2 cm, 3.64 g, 
€ 120 - 180

507. Remarcabilă brățară din aur alb, ornată cu diamante, aur alb 
rodinat 18 k, 7 diamante rotunde briliant cca. 1.85 ct., culoare F-G, 
claritate VS-SI1; 114 diamante rotunde single cut cca. 1.75 ct., culoare 
F-G, claritate VS, l=18 cm, 25.65 g, € 3.000 - 4.000
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515. Pereche de butoni din aur alb, decorată cu onixuri, Atelier Viena, 
Austria, 1970-1980, aur alb 14 k, onix rotund, h=1.5 cm (fiecare), 
11.65 g, € 300 - 500
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522. Pandantiv din aur, în formă de inimă, ornat cu diamante, aur 
roșu 14 k, 9 diamante rose cut cca. 0.35 ct., culoare L-P, claritate SI-
I; diamantul central are o fisură, h=4.5 cm, 3.79 g, € 400 - 500

523. Frumoasă broșă din aur roșu, decorată cu diamante, 1900-
1920, aur roșu 14 k, 25 diamante rose cut cca. 1 ct., culoare K-M, 
claritate SI-I, h=5 cm, 7.13 g, € 400 - 600

524. Impozant inel din aur, decorat cu diamante și email, 1970, aur 
galben 14 k; email, 3 diamante old mine cut cca. 0.14 ct., culoare O-P, 
claritate SI-I1, 3 diamante rotunde single cut cca. 0.06 ct., culoare 
M-N, claritate SI-I2, mărimea 57, 5.65 g, € 200 - 400

525. Elegant lanț cu pandantiv din aur, decorat cu diamante, pan-
dantiv: aur galben 18 k; lanț: aur galben 14 k, 12 diamante rotunde 
briliant cca. 0.57 ct., culoare G-H, claritate VS-SI1, pandantiv h=6 cm; 
lanţ l=41.5 cm, 24.74 g, € 1.000 - 1.500

526. Inel din aur, decorat cu diamant, aur galben 14 k, 1 diamant 
rotund briliant cca. 0.17 ct., culoare L-M, claritate VS1, mărimea 56.5, 
5.19 g, € 250 - 350

527. Elegant inel din aur, decorat cu 9 diamante, aur galben 14 k și 
aur alb 14 k, 9 diamante (3 rotunde briliant și 6 old mine cut) cca. 0.5 
ct., culoare G-H, claritate VS2-I1, mărimea 57, 6.74 g, € 400 - 500

528. Broșă vintage din aur, decorată cu diamante, executată manual, 
aur galben 18 k, 9 diamante rose cut cca. 0.22 ct., culoare O-R, clari-
tate SI, h=5.5 cm, 9.13 g, € 400 - 600

516. Lanț cu pandantiv-cruce din aur, decorat cu diamante, aur 
galben 10 k parțial rodinat, 10 diamante rotunde single cut cca. 0.07 
ct., culoare K-L, claritate I, lanţ l=40 cm; pandantiv h=2.5 cm, 2.15 g, 
€ 250 - 350

517. Lanț cu delicat pandantiv din aur alb, decorat cu diamant, aur alb 
14 k și aur alb 18 k, 1 diamant rotund briliant cca. 0.2 ct., culoare J-K, 
claritate I1, pandantiv h=1.2cm; lanţ l=45 cm, 3.12 g, € 300 - 400

518. Pereche de cercei din aur, decorată cu diamante, aur galben 
14 k parțial rodinat, 566 diamante rotunde single cut cca. 2.83 ct., 
culoare H-K, claritate I, d=3 cm (fiecare), 13.46 g, € 1.000 - 1.500

519. Broșă din aur, decorată cu diamante și medalion pictat pe fildeș, 
aur alb 18 k, argint; fildeș pictat, 48 diamante rose cut cca. 0.2 ct., 
culoare L-O, claritate SI-I, h=5.5 cm, 8.37 g, € 700 - 900

520. Medalion-casetă în formă de inimă, din aur, decorat cu dia-
mant, cca. 1880-1900, Atelier francez, aur roșu 14 k și  aur galben 14 
k, 1 diamant rose cut cca. 0.015 ct., culoare L-M, claritate I2, h=1.5 
cm, 1.37 g, € 90 - 150

521. Pandantiv-cruce aurit, pentru botez, 1850, Atelier francez, metal 
comun aurit, h=8 cm, € 100 - 150

529. Inel vienez din aur, decorat cu diamante, Atelier Viena, Austria, 
cca. 1970-1980, aur galben 14 k, 19 diamante rotunde briliant cca. 
1.14 ct., culoare H-I, claritate VS-SI2, mărimea 52, 2.86 g, 
€ 400 - 600

530. Lanț cu pandantiv din aur, decorat cu un mare briliant, aur gal-
ben 14 k, 1 diamant rotund briliant cca. 0.5 ct., culoare I-J, claritate 
SI2, pandantiv h=1.1 cm; lanţ l=41.5 cm, 5.18 g, € 700 - 800

531. Pereche de cercei din aur, decorată cu diamante, aur galben 14 
k, 66 diamante (64 rotunde briliant și 2 rotunde single cut) cca. 0.66 
ct., culoare K-M, claritate SI2-I, d=1.5 cm (fiecare), 10.94 g, 
€ 600 - 800

532. Pereche de cercei din aur, decorată cu diamante, aur galben 14 
k, 16 diamante rotunde briliant cca. 0.24 ct., culoare O-P, claritate 
I1-I2, h=2 cm (fiecare), 3.72 g, € 250 - 350

533. Bogat inel din aur, decorat cu diamante, aur galben 14 k, 60 dia-
mante (59 rotunde briliant și 1 rotund single cut) cca. 0.9 ct., culoare 
I-J, claritate SI-I1, mărimea 57.5, 6.39 g, € 700 - 1.000
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536. Pandantiv-cruce din aur, decorat cu diamante, Atelier Viena, 
Austria, aur galben 14 k, 11 diamante rotund briliant cca. 0.33 ct., 
culoare G-H, claritate VS-SI1, h=3.5 cm, 4.23 g, € 250 - 350

537. Pandantiv-inimă din aur, ornat cu diamante, aur galben 14 k, 25 
diamante rotund briliant cca. 0.4 ct., culoare M-N, claritate I1-I2; 38 
diamante baghete cca. 0.57 ct., culoare L-M, claritate SI-I1, h=3 cm, 
8.16 g, € 250 - 350

538. Pereche de cercei din aur, decorată cu pavaj de diamante, aur 
galben 10 k parțial rodinat, 104 diamante rotund single cut cca. 0.52 
ct., culoare L-M, claritate I, h=2 cm (fiecare), 4.43 g, € 200 - 250

539. Splendid inel din aur, decorat cu diamante baghetă și briliant 
central (cca. 1 ct.), aur galben 14 k, 1 diamant rotund briliant cca. 1 
ct., culoare L, claritate I1; 59 diamante baghete fațetate cca. 0.60 ct., 
culoare H-I, claritate SI-I1, mărimea 48, 8.01 g, € 1.500 - 2.500

540. Set format din pereche de cercei și inel din aur, decorat cu 
flori de diamante, cercei aur galben 14 k și argint; inel aur galben 18 
k și argint, inel: 11 diamante old mine cut cca. 0.85 ct., culoare I-J, 
claritate I1, 5 pietre prezintă cavități pe suprafață; cercei: 18 diamante 
rotund European cut cca. 1.0 ct., culoare H-I, claritate SI-I1, inel 
mărimea 54; cercei h=1 cm (fiecare), 4.8 g, € 1.200 - 1.800

541. Pandantiv Diva din aur alb și aur galben, în formă de inimă, 
decorat cu diamante, aur alb 18 k; aur galben 18 k, 13 diamante ro-
tund briliant cca. 0.13 ct., culoare I-J, claritate VS-SI1, h=2.5 cm, 8.81 
g, € 500 - 650

542. Impozant inel din aur, decorat cu diamante, 1950 - 1965, aur 
galben 14 k, 10 diamante rotunde single cut cca. 0.25 ct., culoare I-J, 
claritate SI, mărimea 55, 17.33 g, € 500 - 700

543. Pereche de cercei din aur, onix și diamante, cca. 1880-1900, 
Atelier francez, aur galben 18 k, 2 diamante rotund single cut cca. 
0.01 ct., culoare L-M, claritate SI; 2 onix table cut, h=0.7 cm (fiecare), 
1.88 g, € 150 - 200

544. Pereche de cercei din aur alb, ornată cu diamante, Atelier româ-
nesc, 1960-1970, aur alb 14 k și argint 925, 2 diamante European cut 
cca. 1.35 ct., culoare I-K, claritate VVS2 și SI2, l=0.7 cm (fiecare), 4.38 
g, € 1.500 - 2.000

545. Interesant pandantiv din aur, ornat cu diamante, aur galben 18 
k, 36 diamante rotunde briliant cca. 1.42 ct., culoare O-P, claritate VS, 
h=4 cm, 5.10 g, € 500 - 700

546. Inel din aur, cap de ghepard, decorat cu diamante și smaralde, 
aur galben 18 k, 20 diamante rotunde briliant cca. 0.28 ct., culoare 
H-I, claritate VS; 2 smaralde rotund fațetate cca. 0.04 ct., culoare 
verzi, claritate slightly included, mărimea 55, 7.55 g, € 400 - 550

534. Lanţ cu pandantiv din aur, decorat cu diamante, aur galben 14 
k și aur alb 14 k rodinat, 9 diamante rotunde briliant cca. 0.21 ct., 
culoare F-G, claritate VS-SI, lanț l=42 cm; pandantiv h=2.5 cm, 5.83 
g, € 400 - 500

535. Inel din aur, decorat cu diamant, aur 18 k și aur alb 14 k, 1 dia-
mant rotund briliant cca. 0.48 ct., culoare O-P, claritate I1, mărimea 
56, 7.91 g, € 600 - 800
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Participarea posibilă și prin telefon, ofertă scrisă sau în direct, 
prin internet prin Artmark Live®.
Pentru înscrieri şi invitaţii:
+4021 210 30 16 / +40757 026 455 / auctions@artmark.ro


