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News Flesh 

Magia świąt w porcelanowej oprawie. 
Nowość od marki Lubiana. 

 
Święta to wyjątkowy czas – także dla naszych wnętrz. Magia grudniowych poranków i 
wieczorów wkracza do naszych domów, wnosząc do nich ten niezwykły, charakterystyczny 
blask. By jeszcze bardziej delektować się świątecznymi chwilami, marka Lubiana 
wzbogaciła porcelanową kolekcję Stone Age o bożonarodzeniowe dekoracje.  
 
Święta to szczególny czas, podczas, którego uwielbiamy celebrować wspólne chwile. Nic tak nie 

wzbogaci zimowych poranków i wieczorów, jak praktyczna porcelana Stone Age w dekoracji 

„Krasnale Ho, ho, ho”. To idealna propozycja dla każdego miłośnika wyjątkowej, świątecznej 

atmosfery. Nowoczesna porcelana, wpisująca się we współczesne trendy, została ozdobiona 

rysunkowymi dekoracjami z bożonarodzeniowym motywem. Świąteczny zestaw to także wspaniały 

pomysł na niezapomniany prezent.  

Stone Age w dekoracji Krasnale Ho ho ho występuje, jako zestaw śniadaniowy, w którego skład 

wchodzi filiżanka ze spodkiem i talerzyk śniadaniowy, jako pojedynczy kubek o pojemności 350 ml 

oraz talerz płytki 250 mm.  

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
Dossier produktów: 

Kubek Stone Age „Krasnale Ho, ho, ho” 350 ml, cena ok. 19,90 zł 

Talerz Stone Age „Krasnale Ho, ho, ho” 250 mm, cena ok. 19,90 zł 

Zestaw śniadaniowy „Krasnale Ho, ho, ho”, cena ok. 39,90 zł 

 

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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