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Design jutra – kubek, którym rządzi przypadek 
 

Ćmielów Design Studio, pracownia projektowa Polskich Fabryk Porcelany, stworzona przez Marka 

Cecułę – światowej sławy projektanta i ceramika, słynie z niestandardowych projektów. Studio 

chętnie eksperymentuje z procesem produkcji porcelany, sławiąc przy tym polski design na całym 

świecie. Zaburzając monotonię masowej produkcji, w kulcie oryginalności, powstał Random – 

kubek, który sam w sobie jest nieprzewidywalny.  

 
Random to kubek, którym dosłownie… rządzi przypadek. Układ cyfr na każdym z nich jest 
nieprzewidywalny i bardzo rzadko się powtarza, bo losowo wybrane trzy cyfry tworzą aż 999 
możliwych kombinacji. Niecodzienny projekt Ćmielów Design Studio zaburza monotonię masowej 
produkcji i wprowadza do procesu przemysłowego oryginalność. Czarne liczby na białej porcelanie to 
nie tylko silna wizualnie dekoracja, lecz zarazem system identyfikacji, umożliwiający rozpoznanie 
własnego kubka wśród wielu innych. 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

Dossier produktów: 

Kubek Random, porcelana, cena: 49,00 zł 

 

 

ĆMIELÓW DESIGN STUDIO 

 

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. 

 

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. 
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