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Încă din 1824, JL Coquet produce porţelan de Limoges,
meşterii deţinând secrete de manufacturare transmise din
generaţie în generaţie. Astăzi, tehnicile tradiţionale sunt
cooptate în designul inovator pentru a da naştere formelor
avangardiste contemporane. 
Atunci când este modelat de JL Coquet, porţelanul încetează
să mai fie un material rece, fără viaţă. Culorile sunt
strălucitoare şi rafinate. Auriul şi argintiul captează deseori
formele voluptoase ale porţelanului, iar lumina naturală dă
strălucire tonurilor ivory şi culorilor pastelate.
JL Coques este unul dintre cei doi producători de porţelan,
care fabrică numai în Limoges, după ce la un moment dat
zona era dominată de un număr impresionant de companii.
Genul acesta de porţelan este produs în Franţa, în regiunile
din jurul oraşului Limoges, unde în anul 1771 a fost
descoperită materia primă de bază în producerea ceramicii
fine, rezistente şi translucide. 
Porţelanul de Limoges este foarte apreciat în lume, şi se
colecţionează. Produsele sunt de o calitate excepţională şi
sunt considerate obiecte de artă în sine, fiind la mare căutare
de către pasionaţii din toată lumea. Muzeul de artă
decorativă din Paris sau Centrul Naţional Georges-Pompidou
expun obiecte produse de JL Coquet, considerate
reprezentative pentru estetica modernă. Majoritatea ideilor
sunt preluate din natură şi reprezintă combinaţii desăvârşite
între diferite elemente precum: flori, frunze, mlădiţe etc. 
Toate produsele din porţelan sunt un cadou perfect
pentru Crăciun şi pot îmbrăca masa în perioada
sărbătorilor de iarnă, la lumina îmbietoare a şemineului.
De asemenea, se oferă consiliere în alegerea colecţiilor şi

Azay reinventează conceptul „à la table” conturând
o colecţie eclectică ce îmbină inovaţia designului
contemporan cu măiestria deprinsă din tradiţia de
sute de ani a meşterilor lucrători de porţelan.
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Porţelanul 
la rang de artă
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la crearea monogramelor, serviciile Azay fiind extrem de
personale. 
Cei care intră în magazinul Azay sunt foarte bine informaţi,
recunosc şi apreciază calitatea şi au cultul mesei bine
aşezate. Sunt clienţi fideli şi mulţi dintre ei revin, dezvoltă
o rutină, sună sau intră pe site (www.azay.ro), aleg
produsul, iar personalul calificat livrează pachetul la
domiciliu.
Pentru că majoritatea cumpărătorilor sunt persoane
ocupate, Azay vine cu un serviciu nou, care are drept
rezultat mai mult timp liber pentru client.
Pentru aceia care sunt pasionaţi de bunul-gust şi vor ceva
cu totul deosebit, colecţia Toundra Hiver este încă un
exemplu de artă din partea JL Coquet. Porţelan de Limoges
produs manual, desene cu foiţă de aur care se împrăştie
delicat pe un fundal alb precum firele de iarbă aurii pe un
câmp de zăpadă, transformă această colecţie într-un
produs de primă mână satisfacând şi gusturile celor mai
exigenţi clienţi. Pentru un efect de gală, colecţia poate fi
combinată cu farfurii cu bordură complet aurită.

Produsele sunt disponibile prin
Azay
Calea Victoriei nr. 134, 
Bucureşti, Sector 1, România
Tel./fax: 021/310.05.07
www.azay.ro
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