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CASA DE BIJUTERII SABION este 
o afacere de familie născută din 
pasiunea pentru lumea bijuteriei 
şi din dorinţa de a readuce şcoala 
românească de bijuterie la gloria şi 
prestigiul din perioada interbelică.
Inspirată de farmecul acelei 
perioade, de normele vechii şcoli, de 
bogata istorie a centrului orologier 
şi orfevrier din Clujul anilor ‘20–‘30 
şi mai ales de fascinanta lume 
descrisă de Ioan Ratz în paginile 
lucrărilor sale de specialitate, 
Casa de Bijuterii Sabion a înfiinţat 
Atelierele de Creaţie şi Producţie 
Sabion, manufactură în care sunt 
create colecţiile de bijuterii proprii. 
De la simpla schiţă la ultimul detaliu 
de finisare, toate operaţiunile sunt 
realizate în house de o echipă 
experimentată de bijutieri, designeri, 
gravori, toreuţi şi cizelori. Fiecare 
bijuterie semnată de artizanii noştri 
este un obiect de artă şi de aceea, 
un pas firesc a fost, după o perioadă 
de dezvoltare a portofoliului şi 
a reţelei de magazine în ţară, 
deschiderea în Bucureşti a primului 
magazin – galerie de artă.
Astfel a luat fiinţă „Galeriile 
Sabion“, un spaţiu dedicat artei 
în cele mai variate forme, unde 
pasionaţii de bijuterie  de înaltă 
calitate şi de artă, pot descoperi cele 
mai sofisticate colecţii semnate de 
artizanii Sabion şi o rafinată selecţie 
de piese Gianni Lazzaro, o marcă de 
renume internaţional, ce continuă să 
fascineze din 1974.

Filosofia noastră



PENTRU CASA DE BIJUTERII SABION 
fiecare piesă creată în atelierele proprii 
este un obiect de mare măiestrie, fapt ce 
a condus firesc la realizarea unui spaţiu 
inovator, în sine o lucrare de artă, care să 
pună în valoare frumuseţea colecţiilor. 
Astfel s-a născut un nou concept, unic 
în lume, un magazin – galerie de artă, 
amplasat chiar în centrul Bucureştiului. 
De la obiectele expuse la detaliile 
arhitecturale, în Galeriile Sabion totul 
respiră artă. Originalitatea conceptului a 
fost premiată în cadrul A*R*E DESIGN 
AWARDS, cel mai mare concurs de design 
comercial din lume desfășurat an de an în 
Statele Unite ale Americii.
La festivitatea de decernare a premiilor, 
desfăşurată în Las Vegas, GALERIILE 
SABION au obţinut patru premii:
Marele Premiu A*R*E Design pentru 
cel mai frumos magazine din lume, 
Premiul A*R*E Design pentru expunere 
artistică, Premiul A*R*E Design pentru 
inovație şi Premiul A*R*E Design pentru 
designul pardoselii.

Galeriile Sabion





Manufactura 
noastră
ATELIERUL DE CREAŢIE este locul 
în care începe fascinanta poveste a 
fiecărei piese ce poartă semnătura 
Sabion. Aici, ideile se transformă 
în bijuterii ce devin prin pasiunea, 
talentul şi creativitatea artizanilor 
adevărate obiecte de artă. Mereu 
în căutarea perfecţiunii, aceşti 
adevăraţi artişti dau timpului o altă 
valoare, fiecare etapă de la desen 
la obiectul finit fiind parcursă cu 
multă atenţie şi răbdare. Aici se 
realizează schiţa tehnică, se verifică 
simetria unghiurilor, modul în care 
este captată şi refractată lumina, 
se aplică cele mai noi tehnici, 
se experimentează materiale şi 
asocieri inedite. De la machetă 
la bijuteria finală, finisată manual, 
fiecare pas este executat în cadrul 
Atelierelor Sabion, de o echipă de 
talentaţi cizelori, emailori, orfeurari şi 
şlefuitori.



Un inel rafinat creat în jurul 
unui agat alb de 20 de carate, 
încasetat din aur roz de 18k 
pavat cu 346 de diamante GVS, 
de 3,14 carate.

O piesă unică, 
reprezentativă 
pentru arta 
manufacturierilor 
din spatele 
brandului Sabion. 
Mai mult de o lună 
a fost necesară 
pentru ca un 
simplu desen să 
devină o rafinată 
bijuterie. Un 
râu de 142 de 
diamante GVS, 
de 5,88 carate, 
montate în aur 
de 18k, şlefuite şi 
tăiate baghetă şi 
briliant cu multă 
artă şi pasiune.

O colecţie plină de culoare, ce te 
duce cu gândul la serile de vară, 
inelul cocktail, din aur de 18k pavat 
cu peridote şi 56 de diamante ce 
amplifică strălucirea pietrei centrale, 
un peridot de un verde intens. 

Delicaţi,  
boemi, aceşti cercei, 
manufacturaţi prin 
traforare, combină 
inspirat patina 
vintage a aurului 
roz de 18k cu liniile 
moderne.

Bijuteriile 
noastre
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Cercei din malahit de un verde intens şi 
aur roz de 14k. Un contrast ce conferă 
multă eleganţă bijuteriei.

Inel de logodnă din aur alb de 
14k pavat cu 28 de diamante, 
0,25 ct GVS şi un diamant 
central de 0,50 carate GVS2.

În Atelierele Sabion, cele mai vechi 
tehnici de manufacturare, sunt 
păstrate. Broşa camee, ce poate 
deveni şi pandantiv, din aur de 14k, 
fildeş şi coral, decorată cu motive 
florale. O piesă clasică ce cucereşte 
prin rafinament şi versatilitate.

Back to nature, o colecţie 
inspirată de natură, din aur 
alb de 18k şi pietre preţioase. 
Pandantiv bufniţă din aur de 18k 
cu 58 de diamante GSI.
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Bijuterii din aur și tantal
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ARTIZANII Casei de Bijuterii Sabion 
sunt mereu în căutare de nou şi 
inedit, dorindu-şi să descopere forme 
de exprimare originale, să creeze 
piese unice, să gasească materiale 
inovatoare, texturi suprinzătoare care 
pot fi folosite în demersul lor artistic. 
Astfel de ani de zile bijutierii Sabion 
erau în căutarea unui material care să 
ofere din punct de vedere cromatic 
un negru metalic, natural, calităţi 
pe care le-au decelat la tantal, un 
element mai puţin folosit în bijuterie, 
mai ales în combinaţie cu aurul. După 
studii îndelungate asupra metodelor 
de aliere, topire, prelucrare şi asociere 
cu metalul preţios, orfeurarii au 
reuşit să găsească soluţia optimă de 
integrare a noului element în bijuterii.  
Noua colecţie Sabion din aur şi 
tantal, pe lângă calităţile sale estetice 
deosebite, se face remarcată prin 
două premiere la nivel mondial: 
procedeul de prelucrare al tantalului 
dezvoltat după o reţetă proprie, 
cercetată în Atelierele de Cercetare 
şi Creaţie Sabion şi utilizarea pentru 
prima dată în lume a tantalului 
în combinaţie cu aurul în crearea 
bijuteriilor.  
Astfel Casa de Bijuterii Sabion prin 
această premieră aduce un suflu nou 
în lumea bijuteriei.
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Colecţia de inele cocktail 
Gianni Lazzaro te surprinde 
prin combinaţiile de culori şi 
formele îndrăzneţe. Din aur 
alb de 18k, pavate cu safire 
albastre sau roz, ametiste şi 
diamante, fiecare piesă devine 
un spectacol cromatic.

Bijuteriile Gianni Lazzaro
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Pandantiv din ceramică, aur alb de 18k, 
diamante, tsavorite şi rodiu negru. O 
piesă modernă şi elegantă, ce lansează 
noi tendinţe în bijuteria contemporană.

Senzuali şi rafinaţi, 
aceşti cercei combină 
focurile celor 120 
de diamante GVS 
de 3,27 carate cu 
strălucirea a 32 de 
safire de 13,59 carate.

Misterio este o colecţie 
geometrică, în care 
cercul are un rol 
important, realizată 
din ceramică, aur 
alb sau roz şi pietre 
semipreţioase. Inelul 
Misterio cucereşte prin 
complexitatea formei; 
din aur alb de 18k pavat 
cu 76 de safire şi un 
diamant de 0,11 carate.O turmalină de 53 de carate sculptată în formă 

de peşte este piesa centrală a acestei broşe 
unicat din aur alb de 18k pavat cu 224 briliante 
de 2,51 carate.
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PENTRU cele mai frumoase şi 
importante momente din viaţă, Casa 
de Bijuterii Sabion creează piese 
unicat, inspirate de cele  mai nobile 
sentimente care se transmit de la o 
generaţie la alta. În colecţia „Bijuterii 
de familie“ fiecare piesă devine o 
moştenire sentimentală nepreţuită,  
o mărturie a unor momente speciale 
din viaţă: logodnă, nuntă, botezul, 

aniversarea căsătoriei. Să porţi 
bijuteria dăruită de către bunicii 
tăi chiar în ziua în care ai venit pe 
lume ori să poți pune pe degetul 
iubitei tale, în ziua cererii în căsătorie, 
inelul cu care tatăl tău a cerut-o în 
căsătorie pe mama ta, sunt gesturi 
unice, încărcate de emoţie, ce dau 
o altă valoare fiecărui moment din 
viaţă.

Bijuterii de colecție
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ÎN ATELIERELE DE CREAŢIE 
SABION creativitatea şi talentul se 
îmbină cu arta de manufacturare 
a bijuteriilor. O echipă de artişti - 
bijutieri experimentaţi - este mereu 
în căutare de forme şi materiale 
inedite pentru a crea colecţii pline de 
originalitate. Orice nou proiect este 
o provocare. Pentru a demonstra că 
arta lor nu are limite, Casa de Bijuterii 

Sabion a  iniţiat serviciul „made 
to measure“ prin care realizează 
bijuterii la comandă, pornind de la 
ideile şi dorinţele clientului. Acest 
serviciu, extrem de rar întâlnit în 
România, este încă o dovadă a 
artei manufacturierilor Sabion şi a 
dorinţei de a oferi clientului nu doar o 
bijuterie, ci un obiect de artă care să 
transmită emoţie.

Bijuterii personalizate
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UN SERVICIU SPECIAL, de o 
mare acurateţe şi fineţe, oferit 
în exclusivitate în România de 
manufactura Sabion este cel de 
restaurare a bijuteriilor vechi, care 
trec din generaţie în generaţie şi 
care sunt supuse adesea uzurii 
timpului şi purtării. 
În atelierele Sabion o echipă de 
artizani specializaţi în restaurare, cu 
multă atenţie, îndemânare, răbdare 
şi talent le readuc la strălucirea de 
odinioară.

Restaurare



BUN VENIT în magazinele Sabion, 
locul în care achziționarea unei 
bijuterii nu mai este un simplu act 
de vânzare-cumpărare, unde fiecare 
bijuterie are propria ei poveste plină 
de emoție, de sentimente.
Din 1998 echipa Sabion a dezvoltat 
o reţea de magazine ce s-a impus 
prin rafinament, eleganţă şi mai ales 
prin profesionalismul consilierilor. De 
atunci impunem noi standarde de 
excelenţă, cultivăm gustul pentru 
bijuteria ca artă, înviem tradiţia 
manufacturării metalelor şi pietrelor 
preţioase.

Magazinele 
noastre



Galeriile Sabion
București, Calea Victoriei 68-70

Tel: 021.311.07.75

 Sabion Trandafirilor
Târgu Mureș, Piața Trandafirilor 21

Tel: 0265.262.042

Sabion Iulius
Cluj Napoca, Iulius Mall, Etajul I

Tel: 0264.554.004

Sabion Lotus
Oradea, Lotus Center, Parter

Tel: 0259.433.446

Și în alte 14 locații din țară.

www.sabion.ro


