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Informacja prasowa 

Stokrotka, która pozostanie z Tobą… na zawsze 

Urok kwiatów utrwalony na porcelanie 

Kwiaty mają w sobie niepowtarzalny urok, który w piękny sposób zdobi każde wnętrze. Białe, 

czerwone, żółte, bądź kolorowe. Tulipany, róże, czy piwonie. Wszystkie tak samo upiększają stoły, 

jednak wszystkie mają jedną, niezaprzeczalną wadę – nie zostają z nami na długo. Dlatego marka 

Lubiana postanowiła przenieść kwiatowy wdzięk na… porcelanę. Tak powstała funkcjonalna i 

nowoczesna kolekcja Daisy, inspirowana delikatną i czarującą stokrotką.   

Kolekcję Daisy wyróżnia misternie dopracowane, reliefowe zdobienie, które przywodzi na myśl 

rozkwitającą stokrotkę. Wyjątkowe rzeźbienia idealnie komponują się z ponadczasową bielą polskiej 

porcelany. Daisy zachwyca nie tylko niecodzienną formą, ale także funkcjonalnością i praktycznością, 

dzięki czemu będzie idealnym towarzyszem każdego dnia – zarówno w domowej kuchni, jak i na 

restauracyjnych stołach. Porcelana z charakterystycznym reliefem nada wyjątkowego stylu i uroku 

każdej aranżacji.   

Kolekcja dostępna jest w wersji białej, dekorowanej złotem, bądź w niebieskiej odsłonie z kwiatowym 

akcentem: Daisy Biała, Daisy Złota Linia oraz Daisy Niebieska. 

Daisy można nabyć, jako zestaw obiadowo-kawowy dla 6 osób, składający się z 30 elementów.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

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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