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Colecția GEORGIA IVOIRE porțelan de Limoges, JL 
COQUET
Porțelan translucid, gravat manual la Limoges (Franta),  
colecția este disponibilă în tonuri de ivoire sau alb imac-
ulat. Este alegerea ideală dacă vă doriți o masă elegantă 
care să impresioneze prin rafinamentul modelului şi 
perfecțțiunea realizării gravurii. Poate fi monogramat cu 
inițialele Dvs.

Colecția ANTHEMION BLUE COBALT & GOLD, de la 
WEDGWOOD, furnizorul oficial al Casei Regale Bri-
tanice. Începând cu 1759 Wedgwood creează cel mai 
translucid porțelan din lume, folosit de casele regale la 
recepțiile oficiale. Simbolul anthemionului îşi are origi-
nea în frunza şi floarea de lotus. Decorat manual cu aur, 
setul de masă este o adevărată operă de artă. 

AZAY este solutia perfecta a celor mai sofisticati si exigenti clienti. Investim intr-un parte-
neriat pe termen lung, oferind servicii personalizate fiecarui client. Va asteptam la un pahar 
de sampanie si o discutie despre cum sa va inconjurati de lucruri care spun povesti.

                                Celebreaza viata si ofera in dar cadouri de la AZAY!

Colecția EMPIRE FLAME, designer CLIVE CHRISTIAN
Tăcâmurile sunt realizate în fabrica Arthur Price din Sheffield (Anglia). Pentru a păstra excelența 
manufacturii tradiționale sunt folosite simultan tehnicile clasice alături de tehnologia modernă 
artistică. Fabricate din oțel forjat, decorate cu aur de 24K, tăcâmurile sunt garantate pentru 50 de 
ani. Piesa emblemă a colecției este lingurița de caviar având cupa în formă de scoică aurită.
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Încântătoarea colecție ORHIDEE, porțelan englezesc MINTON. Thomas Minton, celebrul gravor în cupru 
al epocii sale, a fondat compania în 1793 în Marea Britanie . Excelența de care a dat dovadă familia Minton în 
realizarea şi decorarea porțelanului a fost răsplătită în 1851 la Marea Expoziție a manufacturilor şi artelor de la 
Crystal Palace (Londra) cu distincția “producătorul celui mai fin şi prețios porțelan din Europa. În secolul XXI 
Minton îşi păstrează reputația de una dintre cele mai prestigioase manufacturi din domeniul porțelanului la 
nivel internațional.  Decorate manual cu aur şi pictate cu forme care îți încântă privirea, piesele sunt adevărate 
obiecte de artă. Pe yahtul Familiei Regale Britanice “Britannia” cina se serveşte din porțelan MINTON

Manufactura italiană MARIO CIONI este renumită în întreaga lume pentru măiestria şi eleganța 
decorațiunilor de cristal pe care le realizează.  Suflată şi şlefuită manual de către maeştri cristalieri de pe 
valea râului Arno, Florența, cu o concentrație de peste 24% plumb, fiecare piesă adaugă valoare ambi-
entului casei. Pentru înnobilarea mesei, MARIO CIONI  a creat o paletă întreagă de modele de pahare, 
fiecare cuprinzând pahare adecvate pentru toate băuturile.  
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