
 

                                                     

                                                                                                                                        

                       VÁLTOZATOS TÉMÁJÚ MŰTÁRGYAK:  
                   Napoleontól Sissi-ig, Párizstól Velencéig. 
                          KÉPEK,SZOBROK,PORCELÁNOK.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     

      KÉRJE A TELJES AKTUÁLIS KÍNÁLATOT  
        E-MAIL-BEN:  antikgold01@gmail.com 
       Tel: 06-20-219-9910  * facebook: vipcenter.hu 

       www.vipcenter.hu * Őrizze meg ezt a prospektust és hivatkozzon rá. 
 

        

      

       
                 

 

 

             
 

                                              
 
 
 

                    * RANY-EZÜST BEFEKTETÉS * 

          24 kt arany és ezüst kollekciók, luxus ékszer órák.  

   * ANTIKVITÁS, MŰTÁRGY *  Festmények, szobrok, porcelánok. 

        Kedvező áron ajándéknak, vagy exkluzív dísztárgynak is kiválók. 

 

10 ország arany bankjegyei: amerikai dollár, angol font, euro, orosz 
rubel,forint és más bankjegyek precíz, részletgazdag arany kivitelben. 

1-2 vagy 6-10 db-os exkluzív full szett kollekcióban, certifikáttal. 
 

    
                                                                                          

 

      

    

   
  A különlegességek világa köszönti Önt.       

Érdemes eltenni a prospektust:  

LEKCIÓK* 

              

                                                                                                

      

 

 
  

http://www.vipcenter.hu/arany-befektetes/


 

 Történelmi vagy aktuális gyűjteményekkel gazdagodhat a precízen 
kidolgozott, kézi készítésű színarany bankjegy kollekciókkal. 

 
 

      
 

* ÍZELÍTŐ A 
KÍNÁLATBÓL* 

  
 

  

      Euro / USA dollár 7 bankjegyes full szett   igen igen 

       Ausztrál dollár 5-7 bankjegyes full szett   igen - 

     Angol font/Japán 4-8 bankjegyes full szett  angol angol 

        Orosz rubel  6 bankjegyes full szett   igen - 

   Szaud Arábia/Thaiföld 6 bankjegyes full szett    - - 

 Forint kollekció 4-6 bankjegyes full szett   igen igen 

    Svédország / Kuvait                  -  igen - 
    Indiai rúpia                  -  igen igen 

* BANKJEGY  *   
*RÉGISÉGEK * 

 

    FULL SZETT      

  

Dollár/Font arany    
történelmi kollekció 

3-4 antik bankjegy 
      full szett 

 

- 
 

Német arany márka 
történelmi kollekció 

   7-8 bankjegy 
     full szett 

 

igen 
 

igen 

Olasz/Holland  arany 
történelmi kollekció 

7 antik bankjegy 
     full szett  

- - 

1946-os régi forint-     
pengő történelmi koll. 

6 bankjegy régiség 
      full szett 

 

igen 
               

igen 

Az exkluzív bankjegy kollekciók  kiválók befektetésre,reprezentatív 
ajándéknak,különleges dísznek. 1946-os első forint bankjegyek és  

utolsó pengők is a kínálatban.  *  Ezüst bankjegyveretek. 
 

           
 
 

          
                       
 

 

 

 

 

Női-férfi luxus ékszer óra ritkaságok * Exkluzivitás igényesnek 
 
 

            
 

 

 

 

                                                   

 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  1  BANKJEGY 

  KOLLEKCIÓ 

     

 

 

 

     2 BANKJEGY  

     KOLLEKCIÓ 

       

    6-10 BANKJEGYES 
     FULL SZETT, 

      

2 BANKJEGY 

 KOLL. 
1 BANKJEGY    

KOLL. 
        

 

                   

                                   24 kt Arany Póker Kártya Kollekciók *  Emlékérmék 
 

                    
 
 

SVÁJCI LUXUS FÉRFI ÉKSZER 
ARANYÓRA 7 GYÉMÁNTTAL  

 
 
 
 

 

  SVÁJCI LUXUS NŐI ÉKSZER ÓRÁK 

KRISTÁLY KÖVES BERAKÁSSAL 

 

Svájci minőség, precíz és 

részletgazdag kidolgozás.   

 Megbízható és különösen elegáns. 
Súly: 65 és 84 gramm, melyből 3 

mikron vastagság 24 kt arannyal    

van bevonva az óra. A számlapon lévő 

Credit Suisse tábla   Au 999.9 %-os 

tisztaságú 1  gramm színarany. 

Egyedi sorszámozott kivitel, certifikát. 

 

 
 

 Svájci Ronda óraszerkezet 

 Részletgazdag  kidolgozású, gyönyörű 

órák Zirkonia Kristályokkal 

 Súly: 78-81-108 gramm  23 kt dús 

aranyozással és teljes arany 

bevonatú  karkötővel. 

 Megbízható és különösen elegáns, 

ásvány kristály üveg, 30-m-ig vízálló     

 

 

   

 Dátum kijelzős chronograph 
  Svájci  minőség,  precíz, 

részletgazdag  kidolgozás. 
 Exkluzív  és  megbízható.  
 Súly: 124 gramm, melyből 

3 mikronnyi  vastagságú 

23 kt arannyal  van bevonva 

az óra és karlánc+ számlapon 
  7 db gyémánt kő.  Certifikát 

 

SVÁJCI  LUXUS  FÉRFI  ÉKSZER  ARANYÓRÁK,   EXTRA  RITKA   KIVITELBEN 

 

 

1944/1963 
arany font 



                                     

Különleges modern festmények:  
Látvány  *  Hangulat  *  Érték  

 

                                                               

                                                                                                            

  

   

     

 

Antik festmény és műtárgy ritkaságok:  
Tájképek  *  Életképek  *   Csendéletek 

 

                                                                                                                                                         

                 

 

     


