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Pracownia Biżuterii Artystycznej i Galanterii 
Łowieckiej „Diana” w  Poznaniu projektuje 
m.in. biżuterię, odznaki, medale, ozdoby do 
kapeluszy, breloki, noże do papieru, cukier-
nice, łyżeczki i kulawki. Dzięki ręcznemu wy-
konaniu wszystkie wyroby są niepowtarzal-
ne. Dodatkowo zakład na zamówienie wyra-
bia przedmioty według indywidualnego 
pomysłu klientów, także z ich materiałów.

Oferta sklepu z  pewnością zainteresuje 
myśliwych – zarówno polujące panie, które 
pragną wyglądać wyjątkowo, jak i  łowców, 
znalazł się w  niej bowiem też niemały wy-
bór biżuterii męskiej. Są to np. krawatniki na 
drewnie olchowym lub ze srebra czy spinki 
do mankietów. Nawiązaniem do łowiectwa 
są nie tylko trofea w postaci ozdób (przykła-

dem choćby naszyjnik lub kolczyki z szablami 
dzika, wisiorek z poroża czy brelok z raciczką), 
lecz także pojawiające się na przedmiotach 
charakterystyczne motywy dekoracyjne, takie 
jak głowy byków lub trąbki myśliwskie.

Starannie wykonane przedmioty w więk-
szości powstały ze srebra oksydowanego pró-
by 925. Ceny biżuterii, w zależności od użytego 
materiału i jej rodzaju, wahają się w granicach 
od 120 zł za broszę do kapelusza do nawet 
1400 zł za bursztynowy naszyjnik z grandlami.

Wyroby pracowni Diana można obejrzeć 
i  kupić na: www.bizuteriadiana.pl, ale wła-
ścicielka Magdalena Dobrowolska zaintere-
sowane osoby zachęca do kontaktu, gdyż 
przedmioty prezentowane na stronie stano-
wią tylko ułamek działalności firmy.

Biżuteria myśliwska od Diany

Jaskrawy element ubioru na zbiorówce to 
prawny wymóg, którego nie należy baga-
telizować. Bezpieczeństwo uczestników 
polowania to wszak kwestia najważniejsza. 
Jedną z kilku możliwości, by poprawić wła-
sną widoczność na stanowisku, jest zaopa-
trzenie się w szalik. Dzięki temu zyskujemy 
również ochronę szyi przed wiatrem i niski-
mi temperaturami, co pozwala się ustrzec 
przed nieprzyjemnymi schorzeniami gardła.

Warto skorzystać choćby z nowej propo-
zycji polskiej firmy Wild Hunting, oferującej 
szeroką gamę akcesoriów łowieckich pod 

marką 2Wolfs. Miękki ciepły szalik Forest 
wykonano z grubego pomarańczowego 
polaru wysokiej jakości (materiał się nie 
mechaci ani nie pozostawia śladów na 
ubraniu). Na zakończeniach nie ma frędzli, 
które zmniejszałyby jego efektywną dłu-
gość. Ponadto zielona lamówka zabezpie-
cza przed rozpruwaniem się krawędzi. Roz-
miar jest uniwersalny: długość – 147 cm, 
szerokość – 25 cm. 

Szalik w cenie 38 zł można kupić w KSW 
oraz dobrych sklepach myśliwskich.

ADP

Szalik Forest – komfort i bezpieczeństwo

Zakład zajmuje się również oprawą tro-
feów. Ponadto możliwe jest oddanie tam 
do naprawy biżuterii myśliwskiej.

Dodatkowe informacje pod adresem 
pracownia@bizuteriadiana.pl oraz numerem 
tel. 506 569 075. PP


