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PRZEDSTAWIAMY

M imo że ten czas jest wyjątkowy, magię świąt warto czasami odpo-
wiednio podkreślić: dekoracjami, nakryciem stołu czy światłem. To 

ważne również w miejscach, w których spotykamy się przed świętami 
z pracownikami, współpracownikami czy partnerami biznesowymi. 

Pozycja pioniera w branży zobowiązuje, więc firma w swojej misji 
głośno mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu, dba o pra-
cowników oraz środowisko, a jej strategia oparta jest na ekologii. 
Pro-Eko to słowa, które kierują polityką innowacji technologicznych 
i działań społecznie zrównoważonych. 

Jaką zastawę wybrać w okresie świąt?
Grudzień to dobry moment, aby postawić na dobrej jakości por-

celanę w świątecznej odsłonie. Na co dzień w stonowanych kolo-
rach, teraz może oczarować gości mnogością barw i wzorów, które 
przywołają na myśl najlepsze skojarzenia. Wszystko po to, aby czas 
symbolicznych podziękowań za cały rok współpracy, podkreślić nie 
tylko słowami, ale też wyjątkowymi dekoracjami stołu. Jakimi?

Podpowiedź znajdziemy w ofercie marki Lubiana, podążającej 
za trendami i wymaganiami zmieniającego się rynku, ale też wiernej 
tradycji. Dla właścicieli firm z branży HORECA porcelana Lubiana to 
bardzo dobry wybór – również na święta.

Jakie propozycje od Lubiany warto wziąć pod uwagę, gdy szy-
kujemy się na świąteczne spotkania przy wigilijnym stole? Przedsta-
wiamy nowości, które zachwycą każdego! Którą z nich wybierzesz 
do swojego lokalu?

Kolekcja Ankara Magiczna Noc
Ankara to klasyka w najlepszym wydaniu. Przepiękne, proste formy 

w nowym wydaniu sprawdzą się na świątecznym stole, zachwycą 
głęboką barwą i sprawią, że każda chwila spędzona przy stole będzie 
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Kolekcja Ankara Magiczna Noc i Stone Age Złoty Las

Nowości Lubiany, które upiększą 
świąteczny stół

smakować lepiej. Kolekcja ta, to nie tylko piękny kolor, ale również 
zdobienia, które rozświetlają zastawę – w tym przypadku białe śnie-
żynki, hipnotyzujące i magiczne.

Kolekcja Stone Age Złoty Las
Stone Age jest z kolei ukłonem w kierunku naturalizmu. Orygi-

nalny kształt tej bestsellerowej kolekcji to bezpośrednia inspiracja 
epoką kamienia. Na świąteczny stół sprawdzi się w wersji w kolo-
rze zielonym z delikatnymi roślinnymi motywami w kolorze złota. 
Patrząc na Stone Age Złoty Las, skojarzenia pachnących lasem 
świątecznych choinek, same się nasuną! To połączenie elegancji 
i miłości do natury. 

Świąteczny stół – najlepsza wizytówka lokalu
Właściciele restauracji zdają sobie sprawę z tego, że dziś coraz 

większą wagę przykładamy zarówno do jakości serwowanego je-
dzenia, jak i okoliczności, w jakich spożywamy posiłki. W okresie 
świąt to szczególnie ważne. W parze ze starannie przemyślanym 
menu powinna iść też odpowiednia dekoracja stołu, bo nic nie 
smakuje tak dobrze, jak wigilijne dania serwowane na odświętnej 
porcelanie.

Przygotowanie perfekcyjnego stołu na świąteczne spotkanie 
firmowe czy biznesowe z pewnością zachwyci gości. Jeśli za spra-
wą dobrej i jakościowej zastawy stołowej zadbamy o ten efekt, 
wystawimy sobie najlepszą z możliwych wizytówek. Klienci chętnie 
wracają do miejsc, w których czuli się dobrze.


