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Sărbătoarea Paștelui reprezintă o nouă 

ocazie pentru a petrece timp de calitate împreună 

cu familia și prietenii. De obicei, aceste momente se 

petrec în jurul mesei festive, iar când spunem „masă 

festivă” nu ne putem gândi decât la Azay.

De mai bine de patru ani, Azay reprezintă 

sinonimul excelenței și rafi namentului cu adevărat 

regal în arta aranjării mesei. Susținând cu 

consecvență reintroducerea în stilul nostru de viață 

a conceptului „Art de la table”, Azay propune celor 

care apreciază frumosul, eleganța și măiestria lucru-

rilor cu adevărat valoroase, piese unice pentru aran-

jarea mesei de Paşte, dar și cadouri perfecte pentru a 

celebra această sărbătoare împreună cu cei dragi.

Cele mai fi ne și prețioase colecții de servicii de 

masă, tacâmuri sau pahare, obiecte decorative și 

cadouri sunt prezente în deja celebrul magazin de 

pe Calea Victoriei 134, după o riguroasă selecție a 

celor mai prestigioase ateliere și manufacturi din 

întreaga lume.

Furnizori ai Caselor Regale 

şi Princiare ale Lumii

Colecțiile Azay sunt produse de către Furnizorii 

Ofi ciali ai  Casei Regale a Marii Britanii și Irlandei 

de Nord:  WEDGWOOD produce neîntrerupt din 

1794 seturi de masă din cel mai fi n porțelan englez-

esc, iar ARTHUR PRICE of ENGLAND este furnizor-

ul casei din 1902 până în prezent, pentru cadouri și 

tacâmuri din argint. Aceste colecții sunt completate 

cu liniile exclusive CLIVE CHRISTIAN (porțelan și 

tacâmuri aurite) și ROYAL ALBERT (tacâmuri din 

argint) sau de liniile semnate de designerii celebri 

VERA WANG (cadouri pentru nuntă și decorațiuni 

interioare), JASPER CONRAN (porțelan cu forme 

și fi nisaje inovatoare), KENZO (colecție de porțelan 

pictată manual) și MONIQUE LHUILLIER (servicii 

de masă și obiecte decorative feminine și delicate).

Paharele și obiectele decorative din cristal 

venețian sunt preferatele familiilor regale și nobiliare 

(SALVIATI) sau se afl ă în cele mai exclusiviste locații 

 Sinonimul excelenței 
în arta ara njării mesei

AZAY

Synonymous with excell ence 
in Art de la Table 

Easter is a wonderful opportunity to 

spend quality time with family and friends. Usually 

these moments happen around the festive dinner 

and when you say "festive dinner" you can only 

think of Azay.

For more than four years, Azay has been syn-

onymous with royal excellence and sophistication 

in feast table arrangement. Consistently support-

ing the reintroduction of Art de la table concept in 

our lifestyle, Azay suggests to those who appreci-

ate beauty, elegance and craftsmanship, valuable 

things and really unique pieces for setting the 

table, and also perfect gifts to celebrate Easter with 

the loved ones.

After a rigorous selection of the most prestig-

ious workshops and manufactures in the world, the 

fi nest and most valuable collections of cutlery or 

glasses, decorative items and gifts can be admired in 

the famous store on Calea Victoriei 134. 

Royal and Princely Houses suppliers  

Azay collections are produced by offi  cial 

Royal suppliers of Britain and Northern of Ireland: 

Wedgwood manufactured continuously from 1794 

dishes made of the fi nest English china, and Arthur 

Price of England is Royal supplier for gifts and silver 

cutlery since 1902.

Th ese collections are completed with exclusive 

lines Clive Christian (porcelain and gold cutlery) and 

ROYAL ALBERT (silver cutlery) or lines signed by fa-

mous designers such as Vera Wang (for wedding gifts 

and decoration), Jasper Conran (porcelain forms and 

innovative fi nishes), Kenzo (collection of hand painted 
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private sau de cinci stele din întreaga lume (MARIO 

CIONI, cristal modelat manual de maeștrii cristalieri 

din Florența). Indiferent dacă sunteți adeptul stilului 

clasic, tradițional, modern sau extravagant este de-a 

dreptul imposibil să nu vă îndrăgostiți iremediabil de 

una dintre propunerile de la Azay.  

JL Coquet - Porţelan de Limoges

Dacă iubiți lucrurile clasice, care nu se 

demodează niciodată, vă veți îndrăgosti de 

porțelanurile JL COQUET, în special de colecția 

Georgia Ivory. Produsele sunt din porțelan de Limo-

ges, cu motive fl orale delicate, în combinații spec-

taculoase de porțelan lucios și mat, iar fi ecare piesă 

poate purta propria dvs monogramă. 

Acest tip de porţelan este recunoscut în întrea-

ga lume pentru eleganța sa și senzația de diafan pe 

care o creează, iar prestigiul companiei JL COQUET 

a fost internațional recunoscut odată cu atribuirea 

de către Guvernul Francez a titlului de Entreprise 

du Patrimoine Vivant (Firmă de Patrimoniu) 

datorită păstrării nealterate a calității și metodelor 

tradiţionale de producere a celui mai fi n și  prețios 

porțelan din lume, neîntrerupt, din 1824 la Limoges! 

Cea mai nouă colaborare a mărcii este 

cu celebrul designer Kenzo Takada care 

semnează câte două colecții pentru 

JLCoquet începând cu anul 2010.

Wedgwood - Setul de ceai al 

Reginei Elisabeta

Casa WEDGWOOD a de-

venit în 1761, la doar şapte ani de 

la înfi inţare, Furnizorul ofi cial al 

Casei Regale a Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord, după care a devenit furnizorul 

preferat al multor altor familii regale sau imperiale 

din Europa, printre care și Împărăteasa Ecaterina 

porcelain) and MONIQUE LHUILLIER (for table 

dishes or feminine and delicate decorative objects). 

Venetian crystal glasses and decorative objects are 

royalty and nobility favorites (SALVIATI) and can be 

found in the most exclusive private residences or fi ve 

star locations worldwide (MARIO CIONI, manually 

shaped cryistal). Whether you are a supporter of clas-

sical, traditional or modern style, it s really impossible 

not to fall in love with one of the proposals from Azay.

JL Coquet - Limoges porcelain

If you love classic stuff , which never goes out 

of style, you'll love the JL Coquet china, particularly 

the Georgia Ivory collection (photo 1), manufac-

tured in Limoges porcelain with delicate fl oral motifs 

and spectacular combination of glossy and matte 

porcelain. Each piece can hold your own monogram. 

Th is porcelain is worldwide recognized for its el-

egance and sheer feeling it creates. JL COQUET  was 

internationally recognized when the company was 

awarded the title Entreprise du Patrimoine Vivant 

by French Government, due to  keeping unchanged 

the quality and traditional methods of produc-

ing the most delicate and precious porce-

lain in the world, continuously, from 

1824! Th e latest collaboration of the 

company is with Kenzo Takada, 

who designs two JLCoquet collec-

tions since 2010.

Wedgwood - Queen Elizabeth 

Tea Set

Established in 1754, Wedgwood 

House became seven years later the offi  cial 

supplier of the Royal House of Great Britain 

and Northern Ireland. Other Royal and imperial 
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a Rusiei. Astăzi, colecția Anthemion Blue, afl ată în 

prezent în uz la Palatul Buckingham pentru 

Tea Time, este disponibilă şi în cele două 

magazine AZAY din România. Lucrată cu 

aur și cobalt, această colecție este decorată 

cu colonade și frunze stilizate de palmier, 

iar motivul fi gurativ de pe cameea ceştii 

pentru doamne este inspirat de muza 

dansului. 

Propuneri absolut unice sunt și 

cadourile realizate în serie limitată 

(între 10 și 50 de piese) de către WEDG-

WOOD, cadouri care reprezintă adevărate 

investiții în artă, multe dintre aceste piese 

fi ind de-a lungul anilor achiziționate de 

muzee de artă importante ale lumii.

Cristaluri fl orentine şi veneţiene

Arta mesei este desăvârşită întot-

deauna de un set de pahare din cris-

tal. Achiziționarea unui set de  pahare 

de la SALVIATI este dovada supremă a 

recunoașterii adevăratelor cristaluri 

venețiene. În 1859, Antonio Salviati, 

un avocat îndrăgostit de Veneția, 

a decis să revitalizeze industria 

cristalului italian. Tehnologia ino-

vatoare de prelucrare a cristalului 

cu ajutorul mozaicului, dezvoltată 

de el, a reprezentat cheia succesu-

lui său,  astfel încât, în scurt timp, 

cristalul SALVIATI a surclasat cristalul de Anglia și 

Bohemia, devenind preferatul nobilimii și al caselor 

regale din Europa și Asia.

families chose Wedgwood in the following 

years, among them Empress Catherine 

of Russia. Today, the Anthemion Blue 

collection, currently in use at Bucking-

ham Palace for Tea Time, is available in 

two Azay stores in Romania. Worked 

in gold and cobalt, this collection is 

adorned with colonnades and styl-

ized palm leaves. Th e fi gurative mo-

tifs of the cup for the ladies cameo 

are inspired by the muse of dance.

Limited edition gifts (10 to 50 

pieces) are utterly unique proposals 

made by Wedgwood. Th ese gifts are a 

true investment in art, many of these 

pieces being acquired over the years by 

the world's leading art museums. 

Florentine and Venetian 

Crystal

Art de la table is always 

completed by a set of crystal glasses. 

Purchase a set of glasses from 

Salviati is the ultimate proof 

of true recognition of Vene-

tian crystal. In 1859, Antonio 

Salviati, a lawyer in love with 

Venice decided to revitalize Ital-

ian crystal industry. Innovative 

crystal processing  with mosaic 

he developed was key to his success. 

Soon, Salviati crystal surpassed England 

and Bohemia crystal, becoming the new  favorite of 

royalty and nobility of Europe and Asia.
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MARIO CIONI este „vinovat” de cel mai nou 

trend de lifestyle în arta aranjării mesei în cel mai 

pur stil italian: introducerea, în aceeași linie de 

pahare, a pieselor cu model decorativ diferit. Nu nu-

mai că masa arată extraordinar de vie și atrăgătoare, 

dar scutește și oaspeții să-și mai încurce paharele! 

Brandul MARIO CIONI face parte din noul val 

de producători de cristal și este de asemenea creato-

rul celei mai apreciate colecții de obiecte decorative 

clasice realizate din cristal fl orentin produs manual, 

denumită LUXE, precum și a unicei colecții de vaze 

ce conceptualizează noi forme de dinamism și de-

sign inovator, denumită TONDO DONI.

Pentru desert, fl ori din porţelan englezesc!

Pentru desert, Azay vă propune colecțiile Cuckoo, 

a casei WEDGWOOD și  New Country Roses al liniei 

Royal Albert (Wedgwood). Ambele sunt decorate cu 

motive clasice englezești, dar interpretate în manieră 

modernă (trandafi ri, păsări, fl ori, fl uturi) și oferă 

suporturi pentru delicii nebănuite: ceaşcă de ceai, 

ceainic, suport pentru prăjituri, set de farfurii etc.

De pe masa de Paște nu trebuie să lipsească 

decorațiunile, care dau savoare acestui moment 

şi vorbesc despre natura reînviată într-un mod 

absolut unic. Lumina de Paște, prin simbolistica 

ei puternică, se poate regăsi prin intermediul unui 

sfeșnic din cristal MARIO CIONI, colecția Cande-

lalbero, modelat manual de maeștrii cristalieri din 

Florența în formă de ramuri înmugurite. 

Material promoțional realizat în colabo-

rare cu Azay. 

MARIO CIONI is "guilty" of the new lifestyle 

trend in tables’s art arrangement: individual pieces 

with diff erent decorative pattern introduced in the 

same line of glasses. Th e table not only looks lively 

and attractive, but prevents the guests to confuse 

their glasses! 

MARIO CIONI is among of the new wave of 

crystal producers and is also the creator of the most 

popular classic collections of decorative objects 

handmade in Florentine crystal called LUXE and 

also of the unique collection of vases that concep-

tualize new dynamic shapes and innovative design 

named DONI tondo.

English porcelain fl owers for dessert!

For dessert, Azay suggests collections Cuckoo, 

and New Country Roses of Royal Albert line (both 

from Wedgwood). Both lines are decorated with tradi-

tional English motifs interpreted in a modern manner 

(roses, birds, fl owers, butterfl ies) and also provide 

supports for unexpected delights: cup of tea, teapot, 

cake stand, set of dishes etc.

You defi nitely need decorations on your Easter 

table, as they provide fl avor and talk in an unique 

way about the revived nature. You can fi nd the pow-

erful symbolism of Easter light in a MARIO CIONI 

crystal candlestick (the Candelalbero collection, 

manually shaped in forms of budding branches by 

the Florence glass masters. 

Special Advertising Feature in 

Collaboration with Azay. 
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