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Zdrowe wypiekanie w… eleganckiej porcelanie 

Nie sposób przejść obojętnie obok niepowtarzalnego uroku porcelany. Dziś, dzięki ogromnej 

różnorodności wzorów i kolekcji, każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno wielbiciele gotowania w 

domowym zaciszu jak i osoby, zajmujące się nim zawodowo. We współczesnej kuchni równie 

istotne jak względy estetyczne są wygoda użytkowania i bezpieczeństwo. Marka Lubiana 

udowadnia, że porcelana może zachwycać nie tylko wyglądem, ale także trwałością, odpornością i 

praktycznym zastosowaniem, nawet przy zapiekaniu. Tak powstała kolekcja Bake&Cook, idealna 

zarówno do użytku domowego, jak i przez zawodowych szefów kuchni, przygotowujących dania w 

najlepszych restauracjach. 

Marka Lubiana poszerza swoją ofertę wraz z rosnącymi potrzebami swoich klientów, prezentując 

wielozadaniową, wygodną w użytkowaniu i bezpieczną dla zdrowia porcelanową kolekcję. 

 

Bake&Cook to nowoczesna porcelana wielofunkcyjna - idealna do zapiekania, podgrzewania i 

serwowania gorących potraw. Prostota i harmonia porcelanowych form idzie w parze z niezwykłą 

odpornością i trwałością. Dzięki temu produkty z serii Bake&Cook można stosować w piekarnikach, 

kuchenkach mikrofalowych, a także na podgrzewaczach – w kontakcie z otwartym ogniem świeczki. 

Wygodę użytkowania dodatkowo zwiększa możliwość mycia w zmywarce. Porcelana to materiał w 

pełni naturalny, wolny od metali ciężkich i wszelkich zanieczyszczeń, w związku, z czym jest 

bezpieczna dla zdrowia człowieka – niezależnie od stopnia podgrzania. 

Kolekcja B&C to szeroka gama produktów dla profesjonalistów i amatorów gotowania oraz pieczenia. 

Można w niej przyrządzić zarówno dania wytrawne, jak i słodkie. Każdy użytkownik z pewnością 

znajdzie pośród proponowanych naczyń coś odpowiedniego dla siebie. Produkty wyróżnia ciekawy 

design, uniwersalność, wysoka jakość i polskie pochodzenie – mówi Joanna Niedziela, Dyrektor 

Sprzedaży Krajowej. 

 



 

Seria Bake&Cook zawiera produkty w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu jesteśmy w 

stanie przygotować w nich między innymi smakowite zapiekanki, soczyste pieczenie, wymyślne tarty 

czy małe, słodkie desery. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia kucharza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dossier produktów: 

 



 

 

 



 

 

 

Lubiana to największy w Polsce i jeden z największych producentów 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 wielofunkcyjnemu zastosowaniu, 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 sprawną 

organizacją i nowoczesnymi systemami współpracy z dynamicznie zmieniającym się rynkiem. 
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