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PIĘKNE CHWILE

Jeden wzór...
wiele możliwości
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Uśmiechnięci, wpółobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Wisława Szymborska “Nic dwa razy się nie zdarza”
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Tradycje handlowe rodziny Terpiłowskich sięgają roku 1935, kiedy to dziadek dzisiejszego współwłaściciela firmy - Jan Terpiłowski 
otworzył koncesjonowane sklepy w Brześciu nad Bugiem i Kamieniu  Litewskim. 
Dzięki sumiennej pracy wszystkich członków rodziny, firma imponująco rozwinęła się. Od wielu lat, nowoczesne salony jubilerskie 
marki  Terpiłowski są wspaniałą wizytówką miasta Szczecina.
Pierwszy salon w Szczecinie został otwarty w czerwcu 1997 r. Od tamtego czasu firma Terpiłowski znacznie się rozrosła. 
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się preferencjom zakupowym Klientów prowadzi również sklep internetowy.
Wieloletnie tradycje oraz nieustanna obecność na rynku jest najlepszym dowodem zaufania Klientów. Historia i handlowe dziedzictwo, 
czynią markę Terpiłowski wiarygodną i godną zaufania. Firma identyfikowana jest z prestiżem, luksusem oraz wytwornością. 

Jubilerzy
Od pokoleń

Wszystkie obrączki TERPIŁOWSKI - wykonane są w technologii BEZSZWOWEJ - oznacza to, że pierścień obrączki stworzony 
jest z jednego kawałka materiału bez łączenia na obwodzie. Zwiększa to znacznie wytrzymałość obrączki i umożliwia w przyszłości 
powiększenie lub zmniejszenie jej rozmiaru, bez ryzyka pęknięcia.

ST 5003



4 BIŻUTERIA Z BRYLANTAMI

Brylanty

55159
złoto próby 585
brylanty 0,18 ct

47670
złoto próby 585
brylanty 0,08 ct

38606 
złoto próby 585
brylanty 0,13 ct

pierścionki zaręczynowe



5 

55157 
złoto próby 585
brylanty 0,08 ct

48553
złoto próby 585
brylanty 0,11 ct

46876
złoto próby 585
brylanty 0,11 ct

55167
złoto próby 585
brylanty 0,17  ct



6 BIŻUTERIA Z BRYLANTAMI

55226
złoto próby 585
brylanty 0,22 ct

45539
złoto próby 585
brylanty 0,12 ct

44207
złoto próby 585
brylanty 0,10 ct

63572
złoto próby 585
brylanty 0,09 ct
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59018
złoto próby 585
brylanty 0,10 ct

61118
złoto próby 585
brylanty 0,04 ct

61125
złoto próby 585
brylanty 0,13 ct

61129
złoto próby 585
brylanty 0,03 ct

61111
złoto próby 585
brylanty 0,03 ct

58898
złoto próby 585
brylanty 0,08 ct



8 BIŻUTERIA Z BRYLANTAMI

54803
złote kolczyki 

0,18 ct

58900
złoto próby 585
brylanty 0,09 ct

58900
złoto próby 585
brylanty 0,15 ct

61115
złoto próby 585
brylanty 0,09 ct

54803 
złota zawieszka

0,09 ct
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Mam Cię porównać 
do letniego dnia?

Piękniejsza jesteś, 
stalsza niźli on.

William Shakespeare



10 OBRĄCZKI Z ŻÓŁTEGO ZŁOTA

Obrączki
z żółtego złota

RI-2
szer. 4 mm

RI-3
szer. 5 mm

WASZ
HIT!

WASZ
HIT!

RI-0
szer. 2,5 mm

WASZ
HIT!
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PF3SL
szer. 3 mm 

brylanty 0,03 ct

PF6SL
szer. 6 mm 

brylanty 0,03 ct

PF8SL
szer. 8 mm 

brylanty 0,03 ct
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Gdybym mówił językami 
ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź 

brzęcząca albo cymbał 
brzmiący.

Paweł z Tarsu “List do Koryntian”
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RI-8
szer. 4 mm

RI-9
szer. 5 mm

ST 295
szer. 4,5 mm

ST 296
szer. 5 mm

brylanty 0,045 CT
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GL 14
szer. 3,5 mm

brylanty 0,11 ct

GL 7
szer. 3,5 mm

brylanty 0,10 ct

GL 16
szer. 4 mm 

brylanty 0,28 ct

OBRĄCZKI Z ŻÓŁTEGO ZŁOTA
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GL 10
szer. 4 mm

brylanty 0,20 ct

GL 26
szer. 3,5 mm

brylanty 0,12 ct

GL 4
szer. 4,5 mm

brylanty 0,74 ct

GL 5
szer. 4,5 mm

brylanty 0,34 ct
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Obrączki
z białego złota

GL 25
szer. 3,5 mm

brylanty 0,27 ct

GL 27
szer. 3,5 mm

brylanty 0,22 ct

OBRĄCZKI Z BIAŁEGO ZŁOTA

ST 241 B
szer. 4 mm

ST 279 B
szer. 4 mm

brylanty 0,054 ct
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GL 12
szer. 3,5 mm

brylanty 0,13 ct

GL 23
szer. 3,5

brylanty 0,17 ct

GL 10
szer. 4 mm

brylanty 0,20 ct

GL 18
szer. 3,5 mm

brylanty 0,26 ct



18 OBRĄCZKI Z BIAŁEGO ZŁOTA

GT 141 B
szer. 4,5 mm

brylanty 0,27 ct

GT 142 B
szer. 4,5 mm,

brylanty 0,22 ct

ST 290 B
szer. 4 mm

RI 2B
szer. 4 mm

GT 147 B
szer. 4 mm

brylanty 0,03 ct
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Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska
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Obrączki
z wielobarwnego złota

H 90
szer. 6 mm

brylanty 0,05 ct

OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA

H 76 L
szer. 4 mm

brylanty 0,05 ct

ST 273
szer. 4 mm
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H 69 LIGHT
szer. 6 mm

brylanty 0,05 ct

H 60 LIGHT
szer. 5 mm

brylanty 0,03 ct

H 78 L
szer. 6 mm

brylanty 0,03 CT



22 OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA

H 70 LIGHT
szer. 5 mm

brylanty 0,05 ct

H 59 L
szer. 4 mm

brylanty 0,03 ct

H 55 L
szer. 5 mm

brylanty 0,03 ct



23 

ST 99
szer. 6 mm

WASZ
HIT!

ST 294
szer. 4 mm

brylanty 0,02 ct

ST 223
szer. 4 mm

brylanty 0,02 ct
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H 91 L
szer. 6 mm

brylanty 0,05 ct

ST 238
szer. 4 mm

brylanty 0,03 ct

WASZ
HIT!

H 96
szer. 6 mm

brylanty 0,05 ct

H 80 L
szer. 5 mm

brylanty 0,03 ct

OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA
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ST 178
szer. 6 mm

WASZ
HIT!

ST 239
szer. 4 mm

H 64 L
szer. 4 mm

brylanty 0,03 ct
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ST 234
szer. 5 mm

ST 253
szer. 4 mm

OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA

ST 276
szer. 5 mm

brylanty 0,04 ct

WASZ
HIT!
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ST 136
szer. 6,5 mm

ST 205
szer. 5,7 mm

ST 66
szer. 6 mm
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ST 232
szer. 4 mm

brylanty 0,04 ct

ST 254
szer. 5 mm

OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA

ST 255
szer. 5 mm

brylant 0,01 ct

WASZ
HIT!
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ST 224
szer. 4 mm,

brylanty 0,04 ct

ST 203
szer. 6 mm

brylant 0,01 ct

GT 49
szer. 5 mm

brylant 0,01 ct

ST 241
szer. 4 mm



30 OBRĄCZKI Z WIELOBARWNEGO ZŁOTA

ST 275
szer. 4,5 mm

brylanty 0,04 ct

ST 283
szer. 5 mm

brylanty 0,06 ct

ST 287
szer. 5 mm

brylanty 0,09 ct
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ST 7
szer. 8 mm

ST 5001
szer. 8,3 mm

brylanty 0,13 ct

ST 157
szer. 6 mm

brylanty 0,10 ct
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Wasz projekt
Aby były wyjątkowe i jedyne 
na świecie!

OBRĄCZKI WEdŁUG WASZEGO PROJEKTU

Każdy wzór, który znajduje się w tym katalogu może zostać
przez Was zmodyfikowany! Do wybranego przez Was wzoru 
możecie dobrać inny kruszec, zmienić jego barwę i rodzaj 
próby. Może poler bardziej zachwycił Was niż mat? A diament 
skusił Was swoim blaskiem mocniej niż cyrkonia? 
O wszystkim zadecydujcie sami, a ułożenie kamieni skomponujcie 
w kształcie Waszej wyjątkowej galaktyki miłości.

srebro, złoto, platyna?

wybierz kształt 
i grubość

jaki jest twój
wymarzony 
kamień?

faktura błyszcząca 
czy szczotkowana?
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Gdybym miał niebios wyszywaną szatę
Z nici złotego i srebrnego światła,
Ciemną i bladą, i błękitną szatę
Ze światła, mroku, półmroku, półświatła,
Rozpostarłbym ci tę szatę pod stopy

William Butler Yeates
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Najlepszy wybór
Oprawa kamieni

zewnętrzny
wklęsły

M3 papierM0 poler M9 grzebień M5 szczotka M4 piasek

zewnętrzny
podwójnie
spadzisty

zewnętrzny
płaski

zewnętrzny
wypukły

zewnętrznie
okrągły

Kształt i wykończenie

Szerokości i próby kruszcu

NAJLEPSZY WYBÓR

W zależności od wybranego wzoru obrączek możliwe są 
poniższe rodzaje osadzenia kamieni. Dobór samego kamienia 
pozostawiamy indywidualnym preferencjom Klienta.
Obrączki mogą być ozdobione jednym kamieniem lub kilkoma 
-  w różnych układach.

Przywiązujemy niezmiernie dużą wagę do indywidualnych 
upodobań naszych Klientów. Nasze wzory możecie Państwo 
dobrać w wielu różnych, dostępnych szerokościach. Bogaty 
wybór obrączek sprosta nawet najbardziej wyszukanym 
wymaganiom. Szerokości dostępne od 2,0 mm do 8,0 mm. 

Wszystkie nasze obrączki wykonane są w najlepszej próbie złota 585. Są zdecydowanie bardziej trwałe w użytkowaniu od obrączek 
wykonanych w niższych próbach, co daje gwarancję, że będą pięknie wyglądały przez wszystkie lata Waszej miłości...
Srebrne obrączki oferujemy w próbie 925, platynowe w próbie 950, palaldowe w próbie 500 i 950.

Wnętrze obrączek może występować w wersji: wewnętrzny 
przekrój płaski, wewnętrzny wypukły lub wewnętrznie 
wyoblony.

Nadanie różnej faktury powierzchni obrączek jest dodatkową 
metodą na uzyskanie atrakcyjnego i unikatowego wyglądu 
biżuterii. 
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Czy Wasza decyzja o ślubie zapadła spontanicznie? Nie macie 
czasu czekać na obrączki? Nie martwcie się! Tylko u nas 
znajdziecie 15 wzorów obrączek w pełnej rozmiarówce 
„dostępnych od ręki”. Zobaczycie - będziecie zadowoleni!

Kupujecie obrączki i posiadacie złotą biżuterię, której nie 
nosicie? Tylko u nas za zamówienie obrączki możecie 
rozliczyć się w złocie! Odwiedżcie salon TERPIŁOWSKI 
i zapytajcie o więcej szczegółów.

Tylko u nas

Zapłać za obrączki 
złotem!

Produkt dostępny 
w salonach “Od ręki”

Grawer -
Utwalcie słowa 
dla Was najważniejsze
Grawer z zapisaną datą Waszego ślubu lub imionami, nada 
obrączkom unikatowy charakter. Oryginalny wzór i miłosna 
treść, będą zawsze przypominały Wam o tym wyjątkowym 
dniu. W treści graweru możecie umieścić każde Wasze 
miłosne wyznanie, ograniczeniem jest tylko długość obwodu 
obrączki.
Zapewniamy Państwu jedno bezpłatne odświeżenie 
powierzchni obrączek.

W prezencie od firmy TERPIŁOWSKI, otrzymujecie 
Państwo bezpłatny grawer na obrączkach!
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Brylanty
brylanty terpiłowskiego błyszczą bardziej niż inne...

Certyfikowane Brylanty

Diamenty

Charakteryzują się doskonałym szlifem brylantowym, 
który powstaje w wyniku niezwykle precyzyjnej obróbki 
z zachowaniem odpowiednich proporcji i symetrii kamienia.
Dzięki starannej selekcji, z uwzględnieniem barwy, 
odpowiednio proporcjonalnej masy oraz wysokiej klasy 
czystości, BRYLANTY TERPIŁOWSKIEGO uchodzą za 
jedne z najpiękniejszych na rynku. Zdecydowanie wygrywają 
wśród konkurencji -  stosunkiem jakości do ceny!

Najtwardsza znana substancja występująca w przyrodzie. 
Swoim właściwościom zawdzięczają nazwę, która pochodzi 

BRYLANTY TERPIŁOWSKIEGO

Brylanty
Fachowa nazwa diamentów oszlifowanych szlifem brylantowym. 
Wyjątkowy urok diamentu oraz jego niesamowita trwałość 
sprawiły, że stał się on synonimem bezgranicznej miłości. 
Diament w ślubnej obrączce wróży trwałą i niekończącą się 
miłość. Jest to więc warte każdej ceny!

od stgr. adamas (łac. diamentum) co oznacza „niepokonany, 
niezniszczalny”. Diamenty w formie naturalnej są matowe 
i bez połysku. Dopiero talent człowieka i profesjonalny szlif 
potrafią wydobyć z nich prawdziwe piękno i olśniewający 
blask.
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Zasada 4C
Określa wartość i jakość oszlifowanego diamentu. Skrót 
ten pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: colour 
(barwa), clarity (czystość), cut (szlif), carat (karat).

CARAT - KARAT - MASA
Masę diamentu okreslają karaty metryczne (ct). Jeden karat 
został zdefiniowany jako 200 mg czyli 0,2 grama. 5 karatów 
odpowiada masie jednego grama. Co prawda rozmiar jest 
najbardziej oczywistym czynnikiem określającym wartość 
diamentu, jednak 2 diamenty tej samej wielkości mogą mieć 
bardzo zróżnicowane wartości w zależności od 3 pozostałych 
właściwości wg zasady 4C.

CLARITY - CZYSTOŚĆ
Czystość diamentu zależy od ilości, rodzaju i położenia, 
rozmiaru oraz koloru wtrąceń zwanych inkluzjami oraz 
znamion zewnętrznych, tzw. skaz. Powstały one w trakcie 
powstawania diamentu w magmie wulkanicznej. Nasze 
brylanty posiadają klasyfikację SI.

COLOUR -  KOLOR - BARWA
Idealne diamenty nie powinny mieć żadnego koloru, lecz 
powinny być zupełnie przezroczyste tak jak kropla wody. 
Barwę diamentu określa się na podstawie skali poczynając od 
idealnej bieli (D-najrzadsze i najbardziej cenione) do głęboko 
kolorowego (Z). Nasze brylanty posiadają klasyfikację H.

CUT - SZLIF
Tylko wtedy gdy szlif diamentu wykonany jest w prawidłowych 
proporcjach światło wpadające do środka jest odbijane od 
jednej fasetki do drugiej, aby wrócić górą kamienia, dając 
wyjątkowe iskrzenie. Profesjonalnie wykonany szlif jest 
kluczem do wydobycia z diamentu jego blasku. 
Podnosi on również wartość kamienia.
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Bony okolicznościowe

BONY OKOLICZNOŚCIOWE

Na biżuterię ślubną

Bon rocznicowy

Karta Klienta

W momencie zakupu obrączek Panna Młoda otrzymuje rabat 
w wysokości 20% na biżuterię ślubną TERPIŁOWSKI. Bon 
będzie ważny przez pół roku od daty wydania.

W momencie zakupu obrączek Państwo Młodzi otrzymują 
rabat Rocznicowy z okazji pierwszej rocznicy ślubu 
w wysokości 20% na biżuterię TERPIŁOWSKI oraz rabat 
w wysokości 14% na cały asortyment zegarkowy. Bon będzie 
ważny przez rok od daty jego wydania.

Państwo Młodzi w momencie zakupu obrączek otrzymują 
również Kartę Klienta TERPIŁOWSKI, która oferuje stały 
rabat na cały asortyment.
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Miłość bez końca...
Nie mają ani początku ani końca...
będą dozgonnie symbolizowały 
waszą wieczną miłość...



Wszystkiego 
najlepszego
na nowej 
drodze życia!

Zapraszamy do naszych salonów 
w Szczecinie i Stargardzie. www.terpilowski.com.pl


