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Weselny stół w stylu glamour 

 
Przygotowanie przyjęcia weselnego to wyzwanie, które wymaga ogromnego zaangażowania i pracy. 
Młoda para powinna zadbać m.in. o dekoracje, smaczne jedzenie, czy oprawę muzyczną. W natłoku 
obowiązków i decyzji, nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych elementów, który 
niewątpliwie zwraca uwagę gości – zachwycającej aranżacji weselnego stołu. Przedstawiamy 
kompozycję, która zapadnie w pamięć rodziny i znajomych na długo – stół w stylu glamour z 
porcelanową zastawą marek Ćmielów i Chodzież. 
 
Weselny stół to niezwykle ważny aspekt przyjęcia. By wzbudzić zachwyt gości warto zadbać o każdy 
detal. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej zastawy. Ten piękny dzień z klasą i urokiem zdobić 
będzie prawdziwa, polska porcelana. Wybór konkretnej kolekcji zależy od gustu młodej pary i motywu 
przewodniego. Ciekawym i nieszablonowym pomysłem jest łączenie porcelanowych fasonów, 
dekoracji i kolorów. Ponadczasowa biel wpasowuje się w subtelny klimat przyjęcia weselnego i będzie 
idealnie współgrać z każdą aranżacją. Porcelana z czarnymi rantami doda jej nutki wyjątkowości, a 
zdobienia wysokokaratowym złotem, niepowtarzalnego blasku i elegancji – tak ważnej w tym dniu.  
 
Porcelana w niezwykły sposób komponuje się z kwiatami. Bukiety w każdej formie i kolorystyce stworzą 
niepowtarzalny duet z ćmielowskimi i chodzieskimi kolekcjami, będącymi wyrazem tradycji, wysokiej 
jakości i ponadczasowego stylu. By dodać jeszcze więcej wyjątkowości swojej aranżacji warto postawić 
na dodatki w kolorze złota, bądź srebra.  
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Kolekcje wykorzystane w aranżacji: 
 
Ćmielów – Sofia 

 

Kolekcja Sofia to kompozycja klasycznej bieli i eleganckiej formy z nowoczesnym designem. Stworzony 
z myślą o codziennych chwilach spędzanych z rodziną i bliskimi. Sofia uwiedzie swoim wdziękiem, tych, 
którzy doceniają estetykę i celebrację codziennych, z pozoru „zwykłych” posiłków. Białe, porcelanowe 
dzieła zostały ozdobione niepowtarzalnymi wytłoczeniami, które dodają im wyjątkowości, a 
jednocześnie podkreślają subtelny charakter zastawy. Nieregularna linia i delikatne zdobienie w złocie 
lub platynie, sprawia, że kolekcja nabiera elegancji, która wzniesie codzienne posiłki z rodziną na 
zupełnie nowy poziom. Zastawa Sofia idealnie wpasuje się zarówno w klasyczne, jak i w nowoczesne 
wnętrza.  

https://porcelana.pl/serwis-obiadowy-6-18-sofia-3604.html  
https://porcelana.pl/garnitur-do-kawy-6-12-sofia-3604.html  
 
 
Ćmielów, Rococo Złota Linia 
 
Ikona stylu w nowym, niepowtarzalnym wydaniu. Rococo to ponadczasowy, XIX- wieczny fason, który 
od lat z dumą zdobi stoły i godnie reprezentuje fenomen polskiej, klasycznej ceramiki. Płynna, delikatna 
forma i harmonijna lina czynią kolekcję Rococo wybitnym przedstawicielem porcelanowej sztuki 
rękodzielniczej.  
 

https://porcelana.pl/serwis-obiadowy-6-18-sofia-3604.html
https://porcelana.pl/serwis-obiadowy-6-18-sofia-3604.html
https://porcelana.pl/garnitur-do-kawy-6-12-sofia-3604.html
https://porcelana.pl/garnitur-do-kawy-6-12-sofia-3604.html


 
 
 
 

https://porcelana.pl/marka/porcelana-cmielow.html?cat=109  
 
Ćmielów, Astra Ellada 
 
Wysublimowane, porcelanowe kształty zwracają uwagę łagodnie zarysowanymi liniami i idealnie 
wyważonymi proporcjami. Kolekcja Ellada jest porywającym powrotem do czasów starożytnej Grecji. 
Antyczny klimat zastawy wprowadzi niecodzienną, uroczystą atmosferę podczas rodzinnych i 
towarzyskich spotkań. Czerń w złotej oprawie fantazyjnych zdobień w połączeniu z bielą porcelany 
tworzy ponadczasową, zachwycającą kompozycję. 
 
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Astra+G339  
 
 
Ćmielów, Pułaski  
 
Pułaski w wyjątkowy sposób łączy w sobie eleganckie wzornictwo z wygodą użytkowania. Niezwykła 
dostojność serwisu wprowadza na stół uroczysty, doniosły nastrój, a jego funkcjonalność sprawia, że 
wspólne świętowanie staje się jeszcze bardziej przyjemne. Dekoracja Prezydencka to kwintesencja 
elegancji. Bogate zdobienie łączące matowe i błyszczące złoto pięknie prezentuje się na śnieżnobiałej 
porcelanie dodatkowo nadaje jej wyjątkowego blasku. 
 
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Pu%C5%82aski+8790 
 
Ćmielów, Happa Gloria  
 
Kolekcja zaprojektowana przez Mariusza Wolińskiego. Happa – pełen finezji i elegancji zestaw, którego 
urok polega na asymetrii poszczególnych elementów. Delikatna forma wzbudzi zainteresowanie 
odbiorców ceniących wyważoną subtelność współczesnych kształtów z nutą odległych lat 60-tych. 
Kolekcja jest dekorowana ręcznie wysokokaratowym złotem.  
 
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Happa+9894  
 
 

Chodzież, Iwona Złota Linia  

 

Legendarny serwis cieszący się niezmiennym powodzeniem od ponad 30-tu lat. Klasyczne, reliefowe 

kształty wyglądają atrakcyjnie zarówno w bogatych, kwiatowych dekoracjach, jak i delikatnych, 

złotych liniach. 

 

https://porcelana.pl/marka/porcelana-chodziez.html?cat=149  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier 
 

https://porcelana.pl/marka/porcelana-cmielow.html?cat=109
https://porcelana.pl/marka/porcelana-cmielow.html?cat=109
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Astra+G339
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Astra+G339
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Pu%C5%82aski+8790
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Pu%C5%82aski+8790
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Happa+9894
https://porcelana.pl/catalogsearch/result/?q=Happa+9894
https://porcelana.pl/marka/porcelana-chodziez.html?cat=149
https://porcelana.pl/marka/porcelana-chodziez.html?cat=149


 
 
 
 

Kolekcje Ćmielowa to powrót do źródeł poprzez odtwarzanie najstarszych, jedynych w swoim rodzaju, kolekcjonerskich 
fasonów tradycyjnej porcelanowej zastawy. Ta klasyczna i tradycyjna marka słynie z historycznych zestawów porcelany 
stołowej w nowym ekskluzywnym wydaniu. Ćmielowskie produkty trafiają do monarchów i głów państw na całym świecie.  
 

Chodzież to ukochana marka polskich rodzin, od lat towarzysząca podczas celebrowania rodzinnych uroczystości. Kolekcje z 
roku na rok zmieniają się, aby odpowiadać na aktualne potrzeby kolejnych pokoleń. Elegancka i funkcjonalna porcelana z 
„Chodzieży” to kilkanaście fasonów zaprojektowanych przez twórców zakładowego Ośrodka Wzornictwa, którego korzenie 
sięgają początków działalności firmy.  
 

Ćmielów Design Studio to marka dedykowana osobom poszukującym dobrego, współczesnego wzornictwa. Kolekcje 
wychodzące spod rąk designerów prezentują nowe oblicze porcelany łączącej w sobie tradycyjny kunszt produkcji oraz 
nowoczesne podejście do estetyki. Studio projektowe marki kierowane jest przez cenionego na całym świecie artystę 
ceramika Marka Cecułę. 

 
Lubiana to największy producent porcelany stołowej w Europie, oferujący zastawę na najwyższym, światowym poziomie. 
Specjalizuje się w produkcji porcelany o wysokich parametrach jakościowych i estetycznych, która dzięki swojej wytrzymałości 
i praktyczności, doskonale sprawdza się zarówno w gastronomii i hotelach, jak i w użytku domowym. Markę tworzą specjaliści, 
a zarazem ludzie z pasją do kreowania zastawy łączącej wysoką estetykę serwowania potrwa z trwałością i funkcjonalnością. 
Lubiana spełnia oczekiwania klientów poprzez różnorodność, dostępność i ponadczasowość produktów. Klienci biznesowi 
oraz indywidualni mogą wybierać spośród wielu kolekcji i dekoracji.  Marka wyróżnia się nowatorskimi kształtami, bardzo 
wysoką jakością w konkurencyjnych cenach. Ta współczesna, trwała, a zarazem funkcjonalna porcelana zdobi stoły w ponad 
40 krajach na całym świecie. 
 
Polska Grupa Porcelanowa łączy potencjał trzech wiodących fabryk porcelany w Polsce. Ideą jej powstania, w lipcu 2018 roku, 
było zwiększenie dostępności wysokiej jakości produktów z wielopokoleniową tradycją. W ramach Grupy funkcjonują cztery 
odrębne marki: Ćmielów, Lubiana, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio, które różnicuje rodzaj oferty, a łączy chęć realizacji 
potrzeb klientów, dla których fabryki szczycące się długoletnią tradycją produkują najwyższej jakości zastawę stołową. Jako 
grupa łącząca tradycję ze współczesnością, PGP chce wyróżniać się nie tylko doskonałym wzornictwem i jakością, ale także 
sprawnością organizacji i nowoczesnymi systemami współpracy z dynamicznie zmieniającym się rynkiem. 

 

 
Kontakt dla mediów: 
Katarzyna Maszczyńska  
Triple PR, ul. Jaktorowska 5,  
01-202 Warszawa 
570 532 866, 22 216 54 20 
Katarzyna.maszczynska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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