


СРЕБЪРНИ  ИНВЕСТИЦИОННИ 

МОНЕТИ



Сребърна монета - Година на Козата -

Оцветена, Канада



Сребърна монета с частично позлатяване

„Изобилие и закрила, годината на 

Козата“ 2015



Сребърна монета  - "Годината на 

Козата" - 2015 с частично 

позлатяване

Козата символизира амби-

циозност, постоянство,

енергичност и упоритост.

Знакът се свързва с жерт-

воготовност, загриженост

и безкрайна любов към

близките.



Монета от сребро с ръчно изработен 

витраж

"Часовникът тифани. Централна железопътна гара, Ню Йорк"

Централната гара на Ню Йорк – позната още като Гранд Сентрал – е 

най-голямата железопътна станция в света: нейните 44 перона и 67 

коловоза, разположени на две нива, посрещат и изпращат по 700 

влака дневно. 500 000 пътници използват Гранд Сентрал всеки ден.



Изящна сребърна монета с витраж,  от 

поредицата "Прозорци към рая"  -

Катедралата Нотр Дам"



Изящна сребърна монета с витраж, деветата 

от поредицата "Прозорци към рая"  -

Катедралата в Милано



Сребърна монета-кюлче с кристал 

Swarowski

Кристал Swarovski

14,4 ГРАМА

Аквамарин

Монетата е в лускозна кутия

с осветление и е придружена

от сертификат за автентичност.

Силно лимитиран тираж:

2011 монети



Сребърна монета Юни - александрит

Номинал 3 долара



Сребърна монета Декември -

циркон

Номинал 3 долара

Сребърна монета Март -

аквамарин



Сребърно инвестиционно кюлче -

100гр. - Змия



Колекционна сребърна монета "Сеймчански 

метеорит"

Колко хора могат да притежават късче от истинския метеорит в моне-

та? Точно 2500 - колкото е силно ограничения световен тираж на сре-

бърната емисия. Колекционната монета е във висше, мат-гланцово ка-

чество с частично оцветяване и парче от Сеймчанския метеорит.

Метеоритът Сеймчан е открит през 1967 г. в източен Сибир.

. 



Сребърна монета за смелия индиански вожд 

Текумзе - Пантера в небето

Монетата изобразява индианския герой, въплъщение на сме-

лост, мъжество, гордост, свободолюбие и вяра в победата до

последния миг от живота му. Текумзе дава всичките си сили за

запазването на територията и бита на коренното население на

Америка. Текумзе е олицетворение на безстрашния индиански

воин от приключенските книги и филми.



Уникална сребърна монета "Голф"

Традиция - Спортсменство – Уважение

При играта на голф на терена няма съдии, всеки състезател

следи за нарушения и за собствения си резултат и спазване

правилата на играта, затова често този спорт е наричан спорт 

за джентълмени.



Колекционна сребърна монета с частично 

позлатяване   и инкрустирана зелена перла

"2013 - Година на змията"



Сребърна  монета

"Петел"

Сребърна монета 

“Година на заека” 



Сребърна монета "Успех и сила" - Коне



Сребърна монета "Нано море"

"Нано море" е посветена на тайните на необятните водни

пространства. Съдържа микрочип, изработен по най-новите нано-

технологии. Благодарение на него е постигната невероятна

детайлност на изображе-нието. За първи път в чипа е добавен

цветен градиент, който по забележителен начин представя

морските дълбини. Върху монетата е изобразена и пълноцветна

сцена от морското дъно.

Емитент: Острови Кук

Номинал: 10 долара

Година на емисия: 2014



Сребърна монета

“Морска Костенурка”

Kостенурката символизира

дълголетие, постоянство, 

мъдрост и търпение. Предпазва

от раздори, караници и огън. 

Това я прави подходящ подарък и 

за семейства, с пожелание да са

сплотени, успешни и да 

доживеят до дълбоки старини

заедно. 



Уникална сребърна монета 

"С аромат на кокос"

Отворете капсулата,

потъркайте сърцевината 

на кокосовия орех и 

вдъхнете райския аромат

на пресен кокос...



Сребърна монета "Австралийска карта - Ему"



Сребърна монета  с 

оцветяване в 

подаръчна кутийка 

"Майка слон и бебе 

слонче"



Лицето на монетата изобразява римски легионер в традиционно

облекло. Силни, смели и дисциплинирани воини, професионалните

легионери формират гръбнака на римската армия. Легионерът

служел в армията 25 години, след което се пенсионирал и получа-

вал награда – парична сума или земя, там, където бил служил.

Поредица монети "Велики воини“ - "Римски 

легионер"



Монетата е в настолна рамка и 

луксозна кутия. 

Комплектът към нея включва книга 

на немски език за Нефертити, както

и древноегипетска скална рисунка. 

„Нефертити”



"Маската на Тутанкамон"

Монетата е в настолна рамка и луксоз-

на кутия. Комплектът към нея включва

книга на немски език за историята на

фараона и неговата гробница, както и

скарабей - свещеното животно на древ-

ните египтяни.



"Сътворението на Адам" 

Микеланджело 

"Раждането на Венера"

Ботичели 



Сребърна монета

с частично позлатяване и

инкрустирани 26 камъни

сварофски  – “Мона Лиза”

Леонардо



Сребърна колекционна монета "Финансовите 

магнати на света"  - Хенри Форд

„Препятствията са тези ужасни

неща, които виждаш, когато не

гледаш към целта си.“

Хенри Форд е основател на авто-

мобилната компания Форд мо-

торс, променила изцяло стила на

автомобилостроенето и популя-

ризирала масовия автомобил на

достъпна цена.



Официална лицензирана монета 

“Ферари”

Сребърна монета с формата на 

знака на Ферари.

Само погледът върху

съвършената емблема кара 

сърцето на всеки истински фен 

на Ферари да забие по-бързо. 

Монетата е възможност за 

уникален  подарък със стойност.



Сребърна монета – Мерилин Монро



Сребърна монета - Балерина в 

музикална кутия,  с  диамант



Сребърна монета

"Еленчето на Дядо Коледа"



Празнична монета “Коледно звънче”




