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Informacja prasowa 

 

Tradycja, czy nowoczesność, czyli jaka zastawa na świąteczny stół? 

Mimo, że do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, już zaczynamy zastanawiać się nad 

prezentami dla bliskich i dekoracjami oraz planować przygotowana. Myśląc o świątecznej kolacji 

rodzi się w głowie pytanie - jak w tym sezonie powinien wyglądać bożonarodzeniowy stół, a co za 

tym idzie, z jakiej zastawy serwować tradycyjne dania? Z odpowiedzią przychodzi Polska Grupa 

Porcelanowa oferując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kolekcje porcelany. 

 

Klasyka w wydaniu… glamour 

Klasyczne wzory i połączenie złota z ciemnymi kolorami - czerwienią lub zielenią, to ponadczasowy 

klasyk na świątecznych stołach. Idealna propozycja dla wielbicieli tego stylu, którzy pragną nadać 

swojej aranżacji elegancji, to ćmielowskie Rococo Purpura i Astra India. 

 
Na zdjęciach: Rococo Purpura oraz Astra India marki Ćmielów 

 

 

 

 



 
 

Ponadczasowa tradycja 

Dla fanów spokojniejszej tonacji kolorystycznej i klasycznej formy, idealne zastawy na świąteczne 

obiady to chodzieskie kolekcje takie jak Maria Teresa, Iwona i Kamelia w wersji białej lub biało-złotej. 

Dzięki nim stół idealnie wpasuje się w zimowy klimat zachowując świąteczną elegancję.  

 

W duchu nowoczesności 

Polska Grupa Porcelanowa posiada w swojej ofercie również propozycję dla tych, którzy lubią się 

wyróżniać się i nie boją się eksperymentów na świątecznym stole. Kolekcja Cosmopolitan od marki 

Ćmielów Design Studio, dzięki swoim oryginalnym wzorom, bez wątpienia doda blasku świątecznym 

spotkaniom.  



 
 

Dossier produktów: 

Serwis obiadowy 45 el. dla 12 osób Rococo Purpura 0040, cena: 5 900,00 zł 

Serwis obiadowy 45 el. dla 12 osób Astra India G413, cena: 1 990,00 zł 

Serwis obiadowo-kawowy 110 el. dla 12 osób Kamelia Biała (C000), cena: 868,85 zł 

Serwis obiadowo-kawowy 131 el. dla 12 osób Iwona Złota Linia B014, cena: 1 412,45 zł 

Serwis obiadowy 44 el. dla 12 osób Maria Teresa Biała C000, cena: 527,00 zł 

Zestaw obiadowo-kawowy 30 el. dla 6 osób Cosmopolitan Geometryczny G140, cena: 414,00 zł 

 

Dossier marki 

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. 

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. 

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. 

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. 

Kontakt dla mediów: 
Paula Minkus  
Triple PR, ul. Jaktorowska 5,  
01-202 Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paula.minkus@triplepr.pl 
www.triplepr.pl   
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