
Takim ponadczasowym podarunkiem jest 
porcelanowa zastawa. Zwyczaj jej wręczania 
wywodzi  się z polskiej tradycji szlacheckiej. 
Dawniej panny młode w ramach ślubnego wiana 
otrzymywały zastawę stołową czy serwisy do kawy 
i herbaty. Jeśli w rodzinie przechowywany był 
zabytkowy komplet porcelany, ślub stawał się okazją  
do przekazania go kolejnemu pokoleniu. Dziś  
nie szykujemy posagów, ale tradycja wyposażania 
młodych przetrwała. Ćmielowska Fabryka działająca od 
1790 roku jest czynnym uczestnikiem tych wyjątkowych 
wydarzeń. Podtrzymywanie tradycji i powracająca 
moda na ćmielowską porcelanę skłoniła projektantów  
do stworzenia wyjątkowej ślubnej kolekcji 
symbolicznie nazwanej „Wstążką”.

Elegancja dla każdego

- Ta linia jest wynikiem aktualnej interpretacji 
klasycznych form zastawy stołowej. Wzór 
został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym 
i wrażliwym na piękno odbiorcy – mówi Daga 
Rogers, projektantka z Ćmielów Design Studio. 
Estetyka białej porcelany podkreślona złotymi lub 
platynowymi akcentami przywodzi na myśl ślubne 
obrączki. Kolekcja bez wątpienia stanowi wyjątkową 
propozycję dla współczesnych nowożeńców. 
- Płynne i delikatne linie nadają elementom 
kolekcji elegancki i finezyjny charakter. Uchwyty 
zaprojektowane na kształt wstęgi harmonijnie 

oplatają opływowe formy naczyń sugerując ruch  
i lekkość – dodaje Daga Rogers.

Wybór młodych

Na listach prezentowych polskich nowożeńców coraz 
częściej znajdują się tradycyjne zastawy porcelany 
z Ćmielowa, które na nowo cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. – Obserwując współczesne trendy 
zauważamy, że porcelanowe kolekcje stanowią jeden  
z pierwszych wyborów Młodych. To budujące zjawisko 
utwierdza mnie w przekonaniu, że Polskie Fabryki 
Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. wyznaczają 
drogę, która prezentuje nowoczesne oblicze polskiej 
tradycji. Świeże i niestandardowe spojrzenie   
na historyczne wartości pozwala przedstawiać 
porcelanę w sposób, który spełnia oczekiwania 
dzisiejszych młodych klientów - mówi Marcin 
Toporek, Dyrektor ds. Handlu PFP.

Ponadczasowe wartości 

Zmieniające się kanony piękna i rosnąca świadomość 
na temat polskiego wzornictwa sprawiają,  
że pragniemy posiadać wyjątkowe przedmioty. Takie, 
które oprócz pięknej estetyki, są także nośnikami 
ważnych wartości, takich jak tradycja czy kunszt 
ręcznego wykonania. Porcelanowe dzieła marek 
Ćmielów i Chodzież od ponad dwóch wieków  
są źródłem gustownych podarunków, które wychodzą 

spod rąk najwybitniejszych polskich artystów 
i stanowią synonim rodzinnego ciepła i wspólnoty. 
Ich tajemnica skrywa się w magii jej powstania. 
Procesu, który łączy romantyzm mistrzowskiej 
pracy i nowoczesną formę. Dzięki temu, porcelana 
z Ćmielowa gości między innymi na stołach Króla  
i Królowej Belgów, Królowej Elżbiety czy Księżniczki 
Kongo Brazzaville.

Dedykowane filiżanki nowożeńców

Kolekcja „Wstążka” będzie dostępna w sprzedaży już 
od 15 lipca 2016 roku. Z tej okazji, Polskie Fabryki 
Porcelany przygotowały wyjątkową ofertę. Każdy  
z klientów, który do końca listopada 2016 roku 
zrealizuje zamówienie na tę kolekcję za pośrednictwem 
sklepu internetowego, otrzyma dodatkowo dwie 
filiżankami z własnym, indywidualnym monogramem. 

Szczegóły na www.sklep.porcelana.com.pl.

Jak obyczaj stary każe, 
czyli gustowne prezenty dla młodej pary

Wręczanie młodej parze ślubnych upominków to piękna i głęboko zakorzeniona 
tradycja. Podarowując im prezenty chcemy, aby wyrażały one nasze 
najlepsze życzenia i stanowiły odpowiednie upamiętnienie tego wyjątkowego  
dla Młodych dnia. Nasz upominek ma przynieść im radość, szczęście i stać się 
symboliczną cegiełką pod fundament ich przyszłego życia.



Uwiecznijcie Wasze romantyczne emocje na fotografii przy porcelanie z kolekcji Wstążka. 
Prześlijcie je na adres konkurs@porcelana.com.pl do 30.11.2016. 

Najlepsze zdjęcie stanie się wizytówką nowej kolekcji,
a Jury nagrodzi je bonem o wartości 3000 PLN do wykorzystania na www.sklep.porcelana.com.pl.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 15.12.2016. Regulamin: www.porcelana.com.pl/konkurs-wstazka.php

Zwiąż się Wstążką z ćmielowską porcelaną!


