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JOSIAH WEDGWOOD (1730 – 1795) 
a fost un ceramist de origine britanică, 

recunoscut drept cel care a pus bazele 
industrializării fabricării de ceramică. Compania 

Wedgwood, pe care el a înfi inţat-o în 1759 și care 
există și azi, este unică în lume prin faptul că toate 

modele au fost păstrate cu sfi nţenie, astfel clienţii 
pot comanda orice piesă lipsă, indiferent când aceasta a 

fost produsă. La doar șapte ani de la înfi inţare, Wedgwood 
era deja numită Compania de Ceramică a Casei Regale a Marii 

Britanii. Separat de compania propriu-zisă, a fost înfi inţat Muzeul Wedgwood, la iniţiativa 
unui grup caritabil. Aici puteţi vedea toate piesele produse de Wedgwood produse de la 
începuturile companiei și chiar puteţi dona bani pentru a susţine funcţionarea muzeului 
(www.wedgwoodmuseum.org.uk). Porţelanurile Wedgwood au un loc bine stabilit în 
istoria designului, prin faptul că au introdus un material (Jasper-ul), un stil (Wedgwood) și 
o culoare (Blue Wedgwood).

HARLEQUIN BUTTERFLY BLOOM este una dintre cele mai noi colecţii de la 
Wedgwood, care îmbină perfect romantismul englezesc cu elemente moderne și decorative 
din arhiva companiei. Rezultatul? O colecţie eclectică, o adevărată bijuterie din care vă 
puteţi savura ceaiul zi de zi sau mânca brioșa preferată cu sentimentul că lucrurile cu 
adevărat sofi sticate există. Doza maximă de romatism o regăsim în colecţia Cuckoo – 
seturile pentru ceai, platourile supraetajate ne duc cu gândul direct la eleganţă și farmec. 
Aceste piese sunt garanţia luxului adevărat!   

Când spui Wedgwood te gândești imediat la brandul 
iconic al porţelanului englezesc, compania care are 
peste 250 de ani de experienţă în domeniu. Aceste 
obiecte care se regăsesc și la Casa Regală a Marii 
Britanii înnobilează orice masă la care este servit ceaiul, 
prânzul sau dineul.

preţioase

Autenticitate și calitate sunt atributele de bază ale produselor 

Wedgwood. Culorile vesele, motivele clasice îmbinate cu cele mo-

derne fac din colecţia Harlequin Butterfl y Bloom una irezistibilă.

Farfuriile nu arată toate la 

fel, dar asta nu înseamnă că 

nu sunt un set perfect pen-

tru un desert irezistibil.

Porţelanuri
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Furnizorii Caselor Regale  
ADUŞI ÎN ROMÂNIA DE AZAY

De 5 ani AZAY este în România sinonimul 
rafi namentului regal în ARTA ARANJĂRII MESEI. 
Servicii de masă, tacâmuri, pahare, obiecte 
decorative sau cadouri pentru a celebra cele 
mai importante momente ale vieţii.

AZAY A ALES SĂ OFERE PUBLICULUI DIN ROMÂNIA 
MĂRCI DIN CATEGORIA EXCLUSIVE / HIGH-END 
BRANDS
Produsele sunt realizate în manufacturi şi ateliere istorice sau de patrimoniu, iar 
colecţiile poartă girul  companiilor deţinătoare ale titlului de Furnizori Ofi ciali ai 
Casei Regale a Marii Britanii  (WEDGWOOD – brandul iconic al porţelanului 
englezesc, ARTHUR PRICE of ENGLAND - cadouri şi tacâmuri regale din ar-
gint/argintate, MINTON – cel mai fi n porţelan englezesc realizat în manufactura 
istorică de Patrimoniu Universal) sau ai Caselor Nobiliare (SALVIATI - paharele şi 
obiectele decorative din cristal veneţian şi MARIO CIONI, cristal modelat manual 
de maeştrii cristalieri din Florenţa). Linii exclusive completează panoplia branduri-
lor: CLIVE CHRISTIAN - tacâmuri argintate, ROYAL ALBERT - porţelan englez-
esc Bone China, asemeni colecţiilor semnate de designeri celebri (VERA  WANG 
- cadouri pentru nuntă şi decoraţiuni interioare, JASPER CONRA N - porţelan 
cu forme şi fi nisaje inovatoare, KENZO - porţelan pictat manual, ori de Star-Chef 
renumiţi (GORDON RA MSAY, DONNA HAY, MARTHA STEWART).  

BRANDURILE DIN PORTOFOLIU AZAY 
WEDGWOOD spui autenticitate, excelenţă, elitism şi inovaţie neîntreruptă 
din 1759 până azi şi mai ales spui MARCA BRITANICĂ DE PORŢELAN 
CEA MAI APRECIATĂ peste tot în lume. Icon-brand de lux, WEDGWOOD 
înseamnă azi porţelan englezesc celebru şi preţios.
JLCoquet – Numita Entreprise du Patrimoine Vivant (Firma de Patrimoniu) 
datorită păstrării nealterate a calităţii şi metodelor tradiţionale de producere a 
celui mai preţios porţelan din lume, neîntrerupt, din 1824 la Limoges. Pen-
tru Coquet porţelanul îmbracă forme calde şi voluptoase, în care forma este 
dominantă, dar atenţia pentru detaliu se face remarcată.
Arthur Price of England produce obiecte argintate, cadouri nunti/botez, 
decoraţiuni interioare, obiecte de uz personal şi obiecte pentru decorarea mesei. 
Podusele poartă girul calităţii Garanţia Regală conferită de Casa Regală a Marii 
Britanii. A furnizat tacâmurile pentru vasul Titanic în 1912, pentru primul 
avion supersonic Concorde, în 1976, şi rămâne marca favorită a Reginei Mamă 
Elisabeta căreia i s-a şi dedicat o colecţie completă inspirată de pasiunea reginei 
pentru perle.  
Mario Cioni Atelierul este unanim recunoscut în lume pentru performanţele sale 
în modelarea cristalului colorat şi acurateţea gravurilor. Membrii familiei Cioni 
sunt unii dintre cei mai renumiţi artizani cristalieri ai Noului Val din Florenţa.

CELE MAI SPECTACULOASE COLECŢII ART DE LA TABLE

ÎN COCHETUL MAGAZIN SITUAT 
ÎN FAŢA PALATULUI ŞTIRBEI 
PUTEŢI SAVURA O ŞAMPANIE, 
DAR ŞI DESCOPERI CELE MAI 
FINE ŞI IMPRESIONANTE 
CADOURI PENTRU CEI PE CARE 
ÎI IUBIŢI! AZAY: CALEA VICTORIEI 
134 BUCUREŞTI, WWW.AZAY.RO, 
TEL: (021)3100507
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