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FIECARE CIVILIZAØIE ÎN PARTE A RAFINAT DE-A LUNGUL TIMPULUI UN
CAPITOL IMPORTANT AL EXISTENØEI UMANE, CEL CULINAR
TRANSFORMÂNDU-SE ÎNTR-O FORMÃ DE CULTURÃ. ARTA ARANJÃRII
MESEI PENDULEAZÃ ÎNTRE HRANA SPIRITUALÃ ŠI ÎNCÂNTAREA
SIMØURILOR, CA UN MIJLOC DE COMUNICARE, ÎN CARE STILUL ESTE
DETERMINAT DE PERSONALITATE.
CA UN VERITABIL CONSILIER ÎN BRANŠÃ, MAGAZINUL AZAY
REEVALUEAZÃ ACEST DOMENIU ATÂT DE VAST ŠI DE COMPLEX,
PROPUNÂND ATENØIEI COLECØII SEMNATE DE DESIGNERI CELEBRII
PRECUM VERA WANG, JASPER CONRAN, CLIVE CHRISTIAN SAU KELLY
HOPPEN ŠI REALIZATE DE PRODUCÃTORI PE MÃSURÃ CA
WEDGWOOD, SALVIATI, MARIO CIONI, ARTHUR PRICE SAU COQUET. 
PORØELAN DELICAT, FRAGIL CA O PETALÃ DE CIREŠ, CRISTAL SAU
ARGINT, LUX, NOBLEØE ŠI RAFINAMENT SUNT PRINCIPALELE
DEZIDERATE PENTRU A MARCA UN MOMENT SPECIAL DIN VIAØÃ SAU
PENTRU A TRÃI ÎNCONJURAØI DE FRUMOS. 
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A
te  hrãni  nu  însemnã  doar  o  necesitate, ci un procedeu complex
prin care sunt armonizate percepøii, atât prin rafinament culinar
cât ši prin mediul în care se desfãšoarã aceastã activitate.

Muzicã, parfum, aromã, temperatura justã, ierarhia ingredientelor,
surprizã tactilã, toate aceste nu înseamnã doar obiectul potrivit la locul
potrivit. Nu este vorba doar despre ordine matematicã, ci mai degrabã
despre un echilibru ši de o profundã cunoaštere a simbolisticii specifice. 

O masã se aranjazã în funcøie de o serie întreagã de factori, fiecare
egal ca importanøã: numãrul de persoane, natura evenimentului,
ora zilei, mic dejun, prânz sau cinã, reøetele care vor fi servite. Este
štiut faptul cã existã un anumit cod al tacâmurilor, pentru fiecare fel
de mâncare, de asemenea, unul pentru pahare ši bãuturi. Decorul
ši  accesoriile susøin stilul abordat, valorizeazã întreg ansamblul. 
Marile muzee pãstreazã în colecøiile lor evoluøia artei  amenajãrii  unei
mese  cu fast ši eleganøã, iar ceea ce se poate admira azi la Azay
nu este cu nimic mai prejos. Lista impresionantã de nume cu rezo-

nanøã vorbešte despre calitate, despre execuøie impecabilã, inspi-
raøie, tradiøie ši inovaøie. Colecøiile  magazinului  Azay se înscriu atât
în liniile nobile ale stilului clasic, cât ši în spectacolul ingeniozitãøii
mereu surprinzãtoare a celui modern. Fiecare linie de produse
este însoøitã de un decor adecvat, într-o prezentare de excepøie. O
masã completã, cu šervete asortate în inele graøioase, sosiere,
supiere, platouri speciale pentru fructe, brânzeturi sau desert, set
pentru caviar, pahare, frapiere, sfešnice, servicii de ceai sau cafea
cu lingurite din argint, flacoane pentru sare ši piper.  

La modã sau inovatori, nostalgici pentru valorile clasice, inspiraøi sau nedumeriøi în faøa multitudinii de curente
apãrute, suntem mereu în cãutarea acelui ceva care ne reprezintã sau a cadoului ideal pentru persoana
dragã, iar sfatul cunoscãtorilor nu are preø. În materie de amenajãri interioare, magazinul Azay propune o
viziune complexã, un mod de viaøã la standarde înalte. 
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JL  Coquet este un nume cu tradiøie, ce produce porøelan de
Limoges încã din 1824. Tehnica de execuøie dã naštere unor
modele originale, pline de inspiraøie, prin care materialul se animã,
trãiešte ši respirã, vibreazã prin porii fini. Paleta  cromaticã este
plinã de cãldurã ši rafinament, de la pasteluri delicate la nuanøele
abia perceptibile ale fildešului. Metalele nobile îmbrãøišeazã
puritatea ši fragilitatea porøelanului. 
În colecøia  Tundra  Hiver se vede minuøiozitatea execuøiei manuale,
cu desene ši  cu foiøe de aur ce se rãspândesc vesel pe fundalul
alb pur. 
Pentru a adãuga un  plus  de  eleganøã  aceastã linie este însoøitã de
farfurii cu bordura complet auritã. 

Wedgwood, compania fondatã în 1759 de Josiah Wedgwood
este renumitã în industria de gen datoritã faptului cã a fost
furnizor  al  Casei  Regale a Marii Britanii, a Împãrãtesei Ecaterina
a Rusiei, dar ši a numeroase familii regale din Europa. Faima sa
a rezistat în faøa trecerii timpului datoritã seriozitãøii, a preciziei ši
a minuøiozitãøii, toate acestea reprezentând garanøia calitãøii. În
prezent colaboreazã cu designeri celebrii precum Vera Wang,
Jasper Conrad, Barbary Berry sau Kelly Hopen. 
Vera  Wang este un alt creator de modã, renumitã mai ales
pentru extraordinarele sale rochii de mireasã; îši translateazã
talentul ši în materie de design interior. Temele sale favorite,
precum combinaøiile florale serafice, sunt evidenøiate de
porøelanul  de  un  alb  absolut. Emblematica fundiøã  Love  Knots
se regãsešte pe marginile sfešnicelor de dimensiuni variate.
Antonio  Salviati pune în 1859 bazele companiei cu acelaši nume.
Povestea sa este mai puøin obišnuitã ši vorbešte despre dragoste
ši devotament. Un avocat fascinat de frumuseøea Veneøiei ši a
cristalului unic, cu sclipiri de bijuterie, se dedicã acestui domeniu;
tehnica sa ši metodele de execuøie, limpezimea materialului,
paleta  cromaticã  vor cuceri din ce în ce mai muløi admiratori,
poposind în palatele ši castelele familiilor nobile din întreaga lume,
surclasând cristalul de Boemia sau cel englezesc. 
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Mario  Cioni aduce un omagiu producãtorilor de cristal din Italia prin lucrãrile
sale. Fiecare dintre creaøiile sale sunt unice, veritabile piese de muzeu.
Colorate sau transparente, sfešnice, vaze, boluri cu rotunjimi ameøitoare, sunt
caracterizate de forme  îndrãzneøe, din cele mai surprinzãtoare, iar detaliile
ating perfecøiunea. 
Arthur  Price îši face apariøia în 1902, iar produsele sale fabricate în Marea
Britanie l-au transformat în furnizor al Casei Regale. Îndustria tacâmurilor
cunoašte o turnurã deosebitã datoritã prezenøei sale, a liniilor fine, precise, a
modelelor elegante, pline de frumuseøe. Numele sãu a sclipit pe mesele celor
care au ales Titanicul în 1912, dar ši în primul avion supersonic Concorde In
1976. Fie cã este vorba despre ghilotinã pentru øigãri de foi, de set cu tãviøã
ši suport pentru încãlzirea paharului pentru coniac, de ceainice ši site delicate
sau de seturi de botez, numele de Arthur Price este garanøia  calitãøii. Aliniat la
ultimele tendinøe, magazinul Azay oferã prin produsele sale sfaturi în materie de
amenajãri interioare, pentru aranjarea unei mese cu stil, pentru un cadou de
excepøie, dar ši pentru o satisfacøie personalã, pentru un  obiect  cu  semnãturã
de  maestru ce poposešte în propria locuinøã încãrcat de emoøii artistice.
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