
الطابع الحضرى الذي يمثل توقيع فيرسس فيرساتشي. 
الشريط وغطاء الحقيبة المتكامل ذات السمات ثالثية 
األبعاد علي شكل رأس أسود وازرار في الوقت الذي فيه 

المسافات بين المؤشرات تم ملؤها بحروف هجائية 
تحمل اسم الماركة. فاير ايالند تأتي معها حقيبة 

منسقة خاصة. اكسسوارات عصرية تحمل 
الشعار ورأس األسد واضحة المعالم.

Urban style that represents Versus Versace’s signature: the 
strap and integrated case cover feature 3D lion heads and 

studs, while the spaces between the indices are filled with the 
letters that spell out the brand’s name. Fire Island comes with 
a special coordinated pouch: a trend accessory with the logo 

and lion head in relief.

مفهوم فريد لساعتين بسعر واحدة. تحتوي إحدى الساعات على قرص 
فضي المع، ومزين بشكل أنيق بكريستال متأللئ مرصع بحزام سوار 
من الفضة والذهب الوردي. تحتوي الساعة األخرى على ميناء بيضاوي 

فريد وميناء فرعي مدته 6٠ ثانية مرصع بالكريستال المتأللئ حول إطارها، 
مثبت على حزام جلدي أسود أنيق.

ضمان لمدة سنة.

A unique concept of two watches for the price of one. One 
timepiece has a sun-brushed silver dial, stylishly adorned with 
sparkling crystals set on silver and rose gold bracelet strap. 
The other timepiece has a unique, oval dial and 60-seconds 

sub-dial with dazzling crystals around its bezel, set on an 
elegant black leather strap.

One year warranty.

مجموعة ساعات فييرو تاشا ديو للسيدات
FIERRO TASHA DUO LADIES WATCH SET

No.120 

SAR 425.00
USD 114.86

WATCHES ساعات

فيرسس فيرساتشي فاير ايالند
VERSUS VERSACE FIRE ISLAND WATCH

No.121 

SAR 350.00
USD 94.59

New
جديد

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable077__skysalesonline.com

حصريا للمسافر
TRAVEL EXCLUSIVE



ساعة بتصميم كالسيكي رفيع لتلبسها كل يوم، قرص المع مثل أشعة الشمس مع عقارب 
ومؤشرات للساعة مطلية بالفضة والذهب والذهب الوردي وأشرطة بتصاميم متعددة، ما يجعل 
منها مثالية ألي مناسبة وحتى لتقديمها كهدية. تأتي الساعة مع ضمان عالمي لمدة سنتين. تأتي 

مع حقائب قماشية فردية. 

Classic slimline design, perfect for everyday wear. The bright sunray dials with silver/
gold/rose gold plated cases are fitted with different textured straps, perfect for every 

occasion or gifting.  Comes with separate pouches for each watch. 

بيار كاردان طقم ثالث ساعات نسائية
PIERRE CARDIN LADIES TRIPLE WATCH SET

No.122 

ساعات WATCHES

SAR 425.00
USD 114.86

SKYSALES__078



للمرأة المعاصرة التي تبحث عن األناقة واإلطاللة الجريئة، يعتبر هذه 
الساعة من تصميم جيسيكا كاراليل مع التفاصيل الذهبية االكسسوار 

المثالي لتزّيني به معصمك.

For the modern day women who wants a sophisticated 
and bold style, look no further. This Jessica Carlyle set with 

gold details is the accessory your wrist was missing.

جيسيكا كاراليل ساعة نسائية ذهبية وسوداء مع أساور

JESSICA CARLYLE GOLD & BLACK
LADIES WATCH WITH BRC

No.123 

SAR 215.00
USD 58.11

أنيقة ودقيقة، تعتبر هذه الساعة بأسلوبها القديم الكالسيكي قطعة 
ال بد من ضّمها لمجموعتكم. تأتي الساعة مع قاعدة فاخرة وقرص 
رقمي، وسوار عالي الجودة ومحّرك عالي الدقة بالكوارتز. وتشمل 
المزايا اإلضافية منبه مع عداد، وتقويم وساعة توقيتية. ضمان 

عالمي لمدة سنتين.

Professional and sleek, this retro style timepiece is a 
must-have for your collection. This watch boasts a 

fashionable vintage case and digital dial complete with a 
quality bracelet and powered by a highly-accurate quartz 
movement. Includes chronograph alarm, time/date and 

stop watch.

بيرغسون ساعة ريترو
BERGSON RETRO WATCH

No.124 

WATCHES ساعات

SAR 150.00
USD 40.54

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable079__skysalesonline.com


