


O firmie Piotrowski
Firma Piotrowski zajmuje się produkcją i sprzedażą 
biżuterii z kryształami Swarovskiego oprawionych w 
srebro próby 925 lub srebro pokryte warstwą 24 
karatowego złota. SWAROVSKI ELEMENTS budzą 
miłość i emocje. Wywołują zachwyt, podziw oraz 
pożądanie. Przekształcają biżuterię w mieniące się 
klejnoty.


Biżuteria idealnie nadaję się na prezent, zawsze jest 
elegancko zapakowana. W swojej ofercie posiadamy: 
kolczyki, zawieszki, wisiorki, pierścionki, bransoletki, 
naszyjniki. Biżuteria cechuje się wysoką jakością.


Firma Piotrowski posiada również własną pracownię 
oraz projektantów, przez co oferuje konkurencyjne 
ceny, oraz moż l iwość tworzenia biżuteri i na 
indywidualne zamówienia.
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Współpraca ze Swarovski®
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce Piotrowski ma podpisaną 
umową brandingową z firmą SWAROVSKI. Do każdej zakupionej 
biżuterii dodawany jest certyfikat oryginalności. Etykieta „Made 
with SWAROVSKI ELEMENTS” jest dołączana do biżuterii i 
stanowi dla Państwa gwarancję jakości.


Firma Swarovski przywiązuje duże znaczenie do tego znaku, 
gdyż jest on odpowiedzią na potrzebę posiadania łatwo 
dostrzegalnego świadectwa jakości i pochodzenia.
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Nasze stoiska handlowe 



Centrum Handlowe OUTLET PARK


Szczecin

ul. A. Struga 42


Godziny otwarcia

od pon. do sob. 10-21

niedziela 10-20 


Kontakt

tel. 664 841 271
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Outlet Park



Centrum Handlowe Galeria Kaskada

poziom 0


Szczecin

Al. Niepodległości 36


Godziny otwarcia

od pon. do sob. 9-21

niedziela 10-20 


Kontakt

tel. 606 184 107
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Galeria Kaskada



Galeria Corso

Poziom -1


Świnoujście

Jarosława Dąbrowskiego 5


Godziny otwarcia

od pon. do sob. 9-21

niedziela 10-20 


Kontakt

tel. 881 021 553
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Galeria Corso



1. Kolekcja Alcantara


2. Kolekcja Ślubna


3. Kolekcja Krzyształowa


4. Kolekcja z Kamieni Naturalnych

Nasze kolekcje
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5. Kolekcja Perłowa


6. Kolekcja ze Stali Szlachetnej


7. Kolekcja PasteLove



Kolekcja Alcantara „delikatny dotyk i blask kryształów”



Kolekcja Alcantara to wyjątkowe połączenie elegancji, 
przystępnej ceny oraz bogatej oferty kolorystycznej. 
Od czerni, która w połączeniu z kryształami w kolorze 
Crystal oraz Golden Shadow  imponuje swoim 
e k s k l u z y w n y m w y g ląd e m , p r z e z b i żu t e r ię 
wykorzystującą lekkie pastelowe tonacje Crystal 
Powder, po bransoletki wykonane z Alcantary w wielu 
rozmaitych kolorach.


Wszystkie z bransoletek łączą w sobie zalety delikatnej 
w dotyku Alcantary z blaskiem oryginalnych krzystałów 
Swarovski Elements. 

Alcantara
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Kolekcja biżuterii ślubnej „Kunszt oraz bogactwo detali”



Każda Panna Młoda pragnie wyglądać pięknie w dniu ślubu, a 
doskonały efekt pozwala osiągnąć biżuteria ślubna, która jest 
domeną naszego sklepu. Oferujemy przepiękne naszyjniki, 
bransoletki, kolie, jak również kolczyki ślubne, których 
wyjątkowe piękno osiągnięto dzięki zastosowaniu srebra, 
wysokiej jakości 24-karatowego złota oraz wyjątkowych 
kryształów Swarovskiego. Oryginalne połączenia wynikające z 
kunsztu utalentowanych projektantów, a także zastosowanie 
najlepszych materiałów sprawia, że w dostępnej biżuterii można 
bardzo szybko się zakochać i wybrać taką, która pozwoli w 
pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem.


Biżuteria Ślubna
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Kolekcja Kryształowa
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Kolekcja z kamieni naturalnych
Nasza kolekcja z kamieni naturalnych to przede wszystkim biżuteria 
charakteryzująca się wyjątkową elegancją i ponadczasowymi wzorami. 
Oferowane w tej kategorii przedmioty wyróżniają się wykorzystaniem kilku 
barw kryształów Swarovskiego od ciemnoszarego do krysztalowego.


Unikalność tej kolekcji polega jednak na połączeniu SWAROVSKI 
Elements z naturalnymi kamieniami   - szarym hematytem oraz czarnym 
onyksem, występujące w kilku różnych wariantach średnicy. Te dwa 
materiały powodują, że nasze wyroby jubilerskie nabierają ekskluzywnego 
wyglądu i nadają się zarówno do wyszukanych wieczorowych stylizacji z 
równym powodzeniem jak i do ubioru na co dzień. Kolekcja z kamieni 
naturalnych jest także idealnym pomysłem na prezent.
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Kolekcja Perłowa
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Kolekcja ze stali szlachetnej
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Kolekcja PasteLOVE
Poznaj nową kolekcję PasteLOVE. W tej kolekcji znajdują się 
kolczyki oraz bransoletki w delikatnych pastelowych 
kolorach, które okażą się idealnym dodatkiem do 
wiosennych kreacji.


Biżuteria z kolekcji PasteLOVE wykonana jest z nowej 
kolekcji pereł Swarovskiego w pudrowych kolorach, 
które dodadzą wiosennego akcentu każdej z kobiet.
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