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News Flesh 

 (Nie)zwykły przedmiot w wydaniu Ćmielów Design Studio 

Wydawałoby się, wazon ma jedynie podkreślać urok kwiatowych kompozycji. Skądże znowu. 

Projektanci Ćmielów Design Studio udowadniają, że nawet ten, z pozoru „zwykły” przedmiot może 

grać główną rolę w każdej aranżacji. Wazony MC to unikatowe, porcelanowe dzieła, które 

zachwycają niestandardowym podejściem artystów do przedmiotów użytkowych.   

Wazony MC są wynikiem pracy artystów nad wzbogaceniem codzienności we wnętrzach. 

Porcelanowy projekt Ćmielów Design Studio wprowadzi do nich nutę artystycznej, niepowtarzalnej 

sztuki i niesztampowego designu. Oryginalna forma i obły kształt, sprawiają, że wazon może być 

awangardową ozdobą samą w sobie. MC dostępne są zarówno w wersji białej, jak i z barwionej 

porcelany, dzięki czemu wkomponują się w każdą przestrzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dossier produktów: 

Wazon MC 16 cm biały, porcelana, cena: 39,00 zł 

Wazon MC 16 cm barwiony, porcelana, cena: 45,00 zł 

 

Dossier marki: 

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. 

 
Kontakt dla mediów: 
Paula Minkus 
Triple PR 
ul. Jaktorowska 5/68, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paula.minkus@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 

 

mailto:paula.minkus@triplepr.pl
http://www.triplepr.pl/

