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Porcelana, która zatrzyma lato na dłużej. 

Nowość! Akcent Letni Czar. 
 

Lato to czas wielkich wydarzeń i niezapomnianych przeżyć. Niezaprzeczalnie, ta pora roku 
posiada magiczne umiejętności do wzbudzania w ludziach radości i energii. To teraz, 
łatwiej przychodzi nam wstawanie z łóżka, z radością spędzamy czas z bliskimi w 
promieniach słońca i czerpiemy radość z każdej, ciepłej chwili. Marka Chodzież 
postanowiła zatrzymać te wspaniałe chwile na dłużej, wzbogacając bestselerową kolekcję 
Akcent w dekorację Letni Czar. Porcelana ozdobiona kolorami lata oczaruje każdego 
miłośnika wakacyjnych chwil.  
 

Akcent jest jednym z bestselerowych fasonów marki Chodzież. Łączy nowoczesne formy, 
oparte na bazie kwadratu, z subtelnymi dekoracjami. Delikatności dodają mu lekko 
zaokrąglone brzegi, co sprawia, że nowoczesna forma talerzy zyskuje opływowy, praktyczny 
kształt.  Fason zaprojektowany przez Mariusza Wolińskiego to idealna propozycja dla tych, 
którzy pragną wprowadzić porcelanowy wdzięk i tradycję do swojego domu. 
 
Dekoracja Letni Czar urzeknie miłośników żywych kolorów w tradycyjnym wydaniu. Na 
nowej, chodzieskiej kolekcji lato zostało zatrzymane w formie urzekających, łąkowych 
kwiatów. Porcelana w takim wydaniu wprowadzi sielską atmosferę do każdego wnętrza, 
przywodząc na myśl piękne wspomnienia letnich chwil. 



 
 

 



 
 

Kolekcja Akcent Letni Czar już niebawem pojawi się na www.porcelana.pl  
 
Dossier produktów: 
 
Akcent Letni Czar G860, Garnitur do kawy 12/27, cena: 301,21 zł 
Akcent Letni Czar G860, Serwis obiadowy 12/44, cena: 671,45 zł 
Akcent Letni Czar G860, Waza 3000, cena: 133,62 zł 
Akcent Letni Czar G860, Zestaw do kawy 6/12 250, cena: 125,34 zł 
Akcent Letni Czar G860, Zestaw obiadowy 6/18, cena: 233,40 zł 
Akcent Letni Czar G860, Zestaw odiadowo - kawowy 6/30, cena: 299,25 zł 
 
Dossier marki 
 

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. 

 

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: 
Paula Bielska  
Triple PR, ul. Jaktorowska 5,  
01-202 Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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