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Strălucește de sărbători! Descoperă cele mai spectaculoase bijuterii, adevărate rarități, greu accesibile publicului larg -  inele 
din aur decorate cu diamante și safire rare, seturi de cercei și coliere din perle, lanțuri cu pandantive deosebite sau broșe și 
brățări remarcabile. Inspirația, anul acesta, pentru cadouri deosebite, o găsești în bijuterii care transpun perfecțiunea for-
melor de metal prețios în jocuri de lumini și umbre, dând o notă de lux pieselor de colecție. Crăciunul este ocazia perfectă 
pentru a purta diamantul mult visat!

Se poate participa la licitaţii:
- online, prin Artmark Live, platformă de licitare online, accesibilă pe 
www.artmark.ro, prin crearea unui cont pe site; platformă disponibilă inclusiv 
pe smartphone și tabletă
- prin telefon, prin intermediul unui reprezentant A10 care va licita pentru 
dumneavoastră, opțiune exprimată prin completarea formularului de participare 
prin telefon, pe care îl găsiți pe www.artmark.ro
- prin ofertă scrisă, în care specificaţi loturile pe care vi le doriţi şi valoarea 
maximă pe care sunteţi dispus să o oferiţi, prin completarea formularului de 
participare prin ofertă scrisă, pe care îl găsiți pe www.artmark.ro

Pentru detalii și înscrieri:
021 210 30 16 /0736 381 178

auctions@artmark.ro
www.artmark.ro

Coperta I:
186. Pandantiv în forma unui cap de panteră, din onix 
sculptat, decorat cu aur, diamante, coral și fildeș
€ 1.250 - 1.750

Coperta IV:
218. Surtout-de-table din argint, cu elemente deco-
rative de inspirație Renascentistă 
€ 4.000 - 6.000



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

7. Fastuoasă pereche de cercei din aur alb, decorată 
cu briliante și diamante galbene,  aur alb 18 k, 124 
diamante rotunde briliant, culoare E-F, claritate VVS-
VS1, cca. 1,44 ct.și 16 diamante modified princess cut, 
culoare galben (culoare naturală), claritate VS-SI1, 
cca. 1,12 ct., h=6 cm (fiecare), 10,49 g  
€ 3.000 - 4.000

21

21. Importantă brățară tennis din aur alb, decorată cu 
diamante, aur alb 18 k, 30 diamante rotunde briliant, 
culoare I-J, claritate VS2-SI, 17,4 ct.; 2 diamante 
prezintă claritate I1, l=18,5 cm, 20,17 g  
€ 18.000 - 25.000



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

87. Inel în manieră Art Deco, din aur alb, decorat cu 
diamante și safire dispuse concentric, aur alb 14 k, 1 
diamant rotund briliant, culoare J-K, claritate I1, cca. 
0,52 ct., 22 safire trapez step cut, culoare albastru, 
claritate eye-clean, cca. 0,32 ct. și 20 diamante 
rotunde briliant, culoare G-H, claritate VS, cca. 0,6 
ct., mărimea 53, 4,35 g  
€ 1.500 - 2.000

22. Amplu inel din aur în două culori, în forma unei 
flori presărate cu diamante, PHERES, Italia, aur alb si 
galben 18 k, 1 diamant rotund briliant, culoare G-H, 
claritate VS, cca. 0,16 ct. și 249 diamante rotunde 
briliant, culoare G-H, claritate VS, cca. 2,5 ct., 
mărimea 55, 14,89 g  
€ 25.000 - 35.000

22

22

87

87

Acest inel a fost purtat de Jennifer Lopez la eve-
nimentul NBCUniversal 2017 Upfront, promovând 
cele două serii de succes ale acesteia Shades of 
Blue și World of Dance.



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

44. Set din aur alb, format din pereche de cercei, inel 
și lanț cu pandantiv, decorat cu diamante, Atelier 
H.Stern, Brazilia, aur alb 18 k, 137 diamante rotunde 
briliant, culoare maro, claritate VVS- VS, cca. 5,1 
ct., lanț:l=40 cm;pandantiv:d=4 cm;inel:mărimea 
55;cercei:d=2,5 cm (fiecare), 49,51 g  
€ 6.000 - 8.000

37. Superb colier din perle, decorat cu topaz și 
diamante, colier aur galben 8 k; pandantiv aur galben 
18 k; beads 8 k, 1 topaz rotund fațetat, culoare bleu, 
claritate eye-clean, cca. 1,9 ct; 36 diamante (32 
rotunde briliant, 4 single cut), culoare I-J, claritate 
VS, cca. 0,3 ct. și 78 perle de cultură rotunde, culoare 
alb, d=4,28-9,56 mm., l=25 cm, 27,95 g  
€ 1.000 - 1.500

44

37

37



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

223. Pereche de cercei din aur, în manieră Art Nou-
veau, design J. Kieback, stilizări florale și diamante, 
aur galben 14 k, 2 diamante rotunde briliant, culoare 
I-J, claritate VS, cca. 0,16 ct., l=6 cm, 12 g  
€ 600 - 800

173. Set Fabergé din aur, compus din pereche de 
cercei și broșă, decorat cu diamante și email, aur 
galben 18 k, 11 diamante rotunde briliant, culoare 
G-H, claritate VS, cca. 0,18 ct., broșă: d=2,2 cm; 
cercei: d=1,5 cm, 15,7 g  
€ 1.500 - 2.000

112. Demi-parure Cartier din aur, compus din colier 
și brățară, decorat cu diamante, aur galben 18 k, 32 
diamante rotunde briliant, culoare G-H, claritate 
VVS-VS, cca. 1,6 ct., colier: l=26 cm; brățară: l=19 
cm, 167,11 g  
€ 15.000 - 20.000

223

173



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

247. ”Fulg de nea” - lanț cu pandantiv din aur alb, 
decorat cu diamante, aur alb 18 k, 34 diamante ro-
tunde briliant, culoare G-H, claritate VS, cca. 0,19 ct., 
lanț: l=46 cm; pandantiv: h=2,7 cm, 5,67 g  
€ 400 - 600

180. Lanț cu pandantiv, din aur alb, decorat cu 
diamante, Atelier Damiani, Italia, aur alb 18 k, 101 
diamante rotunde briliant, culoare G-H, claritate VS, 
cca. 1,06 ct., lanț: l=24,3 cm; pandantiv: l=3,1 cm, 
10,63 g  
€ 1.500 - 2.500

180

247

182. Elegantă broșă Art Deco din aur alb, ornată cu 
diamante, aur alb 14 k, 3 diamante (2 european cut, 1 
old mine cut), culoare I-L, claritate SI1, I1, I2, cca. 2,9 
ct., 82 diamante single cut, european cut, old mine 
cut, culoare H-J, claritate VS-I1, cca. 1,45 ct., l=6 cm, 
9,64 g  
€ 4.000 - 6.000



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

156. Serviciu format din 6 pahare din argint, Atelier 
Padova, Italia, argint 800, h=11,5 cm (fiecare); 
d(buză)=10,5 cm (fiecare), 966 g  
€ 700 - 900

74. Serviciu din argint, pentru ceai, designer Julius 
Hertz, 1920, Atelier german, argint 800, tavă: d=39,5 
cm; samovar: h=27 cm; h(max)=14 cm; h(min)=5 cm, 
2.564 g  
€ 3.000 - 5.000

156

74



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

174. Piesă decorativă din argint, de inspirație Empire, 
cca. 1850, Atelier italian, argint 800,, 40 x 14 x 14 cm, 
1.602 g  
€ 2.000 - 3.000

162. Platou din argint, în manieră neo-manuelină, 
cca. 1900, Atelier portughez, argint 833, d=28 cm, 
377 g  
€ 300 - 500

67. Cană victoriană, din argint Robert Hennell 
II, 1866, Atelier Londra, argint 925, h=11,5 cm; 
d(buză)=7 cm, 207 g  
€ 300 - 500

174

162

174



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

237. Serviciu de lingurițe, pentru 12 persoane, din ar-
gint parțial aurit, cca. 1900, în cutie originală, Atelier 
austro-ungar, argint 800, l(max)=18 cm; l(min)=13 
cm (fiecare), 270 g  
€ 400 - 600



Aceasta este o selecție din Licitația de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă 
Pentru restul loturilor accesați www.artmark.ro

265. Oglindă de masă, cu montură din argint, deco-
rată cu volute vegetale, argint 800, 45 x 33 cm,   
€ 1.500 - 2.500



Pentru detalii și înscrieri:
+4021 210 30 16 / +40 736 381 178 / auctions@artmark.ro


