




CERRUTI: PARYSKI DOM MODY 
Z WŁOSKIMI KORZENIAMI

W 1881 roku Antonio Cerruti założył warsztat tkacki w Biella, 
włoskim mieście słynącym z bogatego dziedzictwa w produkcji 
wysokiej jakości wełny i tkanin. Z tych korzeni nazwa Cerruti 
rozszerzyła się z luksusowych tkanin na uznaną modę, nigdy 
nie tracąc z oczu swojego rdzenia wartości podkreślających 
jakość i styl, kunszt i technologię. Przez dziesięciolecia Cerruti 
1881 pokazało, że dobra nowoczesna stylizacja powinna być 
także innowacyjna i wyrafinowana.

Dziś Cerruti 1881 produkuje obszerną linię męskiej odzieży 
ready-to-wear, która pozostaje wierna charakterystycznemu 
etosowi marki: szlachetne tkaniny, skrupulatność i inteligentny 
design, stając się kwintesencją współczesnej odzieży męskiej. 
Zakres produktów pod marką zawiera zapachy, galanterię skórzaną, 
okulary, krawaty, buty i przybory do pisania oraz bogatą ofertę 
wysokiej jakości zegarków i biżuterii. 

Kolekcja biżuterii i zegarków Cerruti 1881 skierowana jest do 
ceniących styl i elegancję kobiet i mężczyzn, z dbałością 
o najdrobniejsze detale takie jak jakość komponentów 
i wykończenia.



WONDER

Subtelna kolekcja, w której skład wchodzą bransoletka i naszyjnik w kolorze złotym. Zawieszka otoczona 
cyrkoniami przedstawia dwie podwójne litery występujące w nazwie marki. Umieszczona na delikatnych 
ogniwach stanowi punkt, który trudno przeoczyć. Całość przedstawia niebanalny wzór, od którego trudno 
oderwać wzrok.
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CANVAS STUDDED

Cechą charakterystyczną kolekcji są duże ogniwa, które unoszą na perłowej zawieszce logo marki. 
Cyrkonie nadają biżuterii blasku i są subtelnym, ozdobnym dodatkiem. W naszyjniku zaprojektowano ring, 
który jest łącznikiem między łańcuszkiem a zawieszką. Całość prezentuje się dostojnie i ciekawie.
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EMBRACE

Kolekcję Embrace reprezentują naszyjnik i kolczyki w kolorze złota. Zawieszki w kształcie heksagonu 
ozdobione są cyrkoniami oraz charakterystycznymi dla marki odwróconymi literami, które zostały 
uwidocznione również na górze. Dwurzędowy łańcuszek powtarza motyw z kolczyków, ale dodatkowo 
wyposażony jest w trzy okrągłe zawieszki, dwie z cyrkoniami, jedna z imitacją płatka śniegu.
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BUTTERFLY

Jak sama nazwa wskazuje motywem przewodnim tej kolekcji jest motyl. Subtelne kolory masy perłowej 
wypełniają przestrzenie w skrzydłach. Linię motyla i jednocześnie trzon biżuterii wyznaczają cyrkonie. 
Kolczyki w postaci sztyftów oraz pierścionek stanowią podstawę tej niezwykłej kolekcji.
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ARCADE

Niewielkie kubiki wypełnione cyrkoniami, masą perłową oraz wygrawerowanymi, charakterystycznymi 
literami z logo marki. Zawieszone na delikatnym łańcuszku w kolorze złota. Kolczyki o różnych 
zawieszkach wpisują się w obowiązujące trendy. Kolekcja Arcade to wysublimowana, bardzo 
kobieca biżuteria, idealna do prostych, minimalistycznych kreacji.
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HALO

Wyrazista kolekcja, którą charakteryzuje duże, grube i mocne ogniwo z równie imponującym ringiem. 
Zestawienie kolorystyczne złota i srebra sprawia, że biżuteria robi wrażenie luksusowej. Mieniące się 
cyrkonie oraz wytłoczone litery z logo marki przykuwają wzrok i dopełniają całość. Zarówno bransoletka, 
jak i kolczyki to niezwykłe ozdoby, które zachwycą już przy pierwszym spojrzeniu i długo pozostaną 
w pamięci.
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MEN’S ACCESSORIES: BANDS

Bransoletki Cerruti 1881 to prawdziwa gratka dla Panów lubiących ciemne kolory. Połączenie plecionych 
elementów ze stalą szlachetną robi wrażenie silnych i wyrazistych. Nie znikają na dużym, męskim 
nadgarstku. Elementy ozdobne, jakie można zauważyć na bransoletkach mają ciekawe formy 
zaczerpnięte z męskiego świata.
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MEN’S ACCESSORIES: CUFFLINKS

W ofercie spinek od marki Cerruti znajdziemy m.in. modele z poprzecznymi rowkami wypełnionymi 
czarną masą z logo marki na środku. Kontrastowe zestawienie kolorystyczne sprawia, że spinki stają 
się bogatą ozdobą, która z powodzeniem może pozostać jedynym elementem biżuteryjnym. Miłośnicy 
minimalizmu również nie będą zawiedzeni. Znajdą w kolekcji jednobarwny model w kolorze srebra. 
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