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W okresie jesienno-zimowym w naszych kuchniach zaczyna swoje panowanie czosnek. Powszechnie wiadomo, że jest 
on rewelacyjnym naturalnym lekarstwem, głównie na przeziębienie. Dlatego wiele osób chętnie wykorzystuje go podczas 
gotowania.

Tymczasem, czosnek jest inspiracją nie tylko kulinarną. Ta popularna roślina to nie tylko kojarzone przez wszystkich 
białe główki czosnku ale również przepiękne kule kwiatostanów. Dziś przedstawiamy Państwu najnowszą kolekcję 
Allium, która powstała z inspiracji niezwykłym kwiatem czosnku.

Wszystkie elementy sygnowane linią Allium zostały wybrane z niezwykłą dbałością o detale. W kolekcji wykorzystano 
barwy kwiatów czosnku czyli purpurowo-fioletowy oraz nasyconą zieleń. Dodatkowo poszczególne elementy zastawy 
porcelanowej ozdobione zostały motywem pękatych kul kwiatostanów, które składają się z setek maleńkich kwiatków 
tworząc tym samym niepowtarzalny efekt.
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Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Allium talerz płytki 26,5cm

9.95 zł
5901720615466

0101002336
1.00

26.50  x 26.50 x 3.00

Allium talerz głęboki 20cm

6.45 zł
5901720615480

0101002337
1.00

20.00  x 20.00 x 5.00

Allium talerz deserowy 
19cm

5.45 zł
5901720612885

0101002328
1.00

19.00  x 19.00 x 2.00

Allium kpl. filiżanka 200ml 
ze spodkiem w opasce

10.90 zł
5901720623812

0101004447
1.00

14.00  x 14.00 x 7.50

Allium naczynie 
3-częściowe 31,5cm fason 

fala

8.65 zł
5901720618030

0101005952
1.00

11.50  x 33.00 x 3.50

Allium kpl. 4 el. do dipów 
7,8cm na drewnianej 

podstawie

10.85 zł
5901720618023

0101005951
1.00

18.00  x 18.00 x 4.50

Allium kpl. 3 el. do dipów

9.08 zł
5901720618016

0101005950
1.00

10.50  x 31.00 x 5.00

Kolekcja Allium

Do produkcji Allium wykorzystano 
śnieżnobiałą porcelanę, ceramikę, 
emalię, szkło czyli materiały, 
które są bezpieczne dla zdrowia, 
ale również gwarantują trwałość 
produktów i bezpieczeństwo w 
użyciu. Kolekcję poza modnym 
designem cechuje również 
praktyczność np.: możliwość 
mycia w zmywarkach i używania 
w kuchenkach mikrofalowych. 
Bardzo różnorodne elementy, które 
wchodzą w skład kolekcji Allium 
pozwolą w pełni wyposażyć każdą 
kuchnię i jadalnię.
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Kolekcja Allium

Allium zestaw do kawy 12 el. dla 6 osób

Cena netto: 53.50 zł

Kod EAN: 5901720612861
Indeks Altom: 0101001508

Allium zestaw obiadowy 18 el. dla 6 osób

Cena netto: 125.00 zł

Kod EAN: 5901720612847
Indeks Altom: 0101001507

Allium kpl. sztućców 24 el. dla 6 osób

Cena netto: 48.92 zł

Kod EAN: 5901720613233
Indeks Altom: 010401391
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Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Allium NBC kubek 420ml 
kolorowy karton

7.95 zł
5901720613332

0101003412
1.00

9.00  x 12.00 x 11.50

ALLIUM GREEN filiżanka 
porcelitowa 280ml

1.94 zł
5901720613004

0101004372
1.00

8.70  x 13.00 x 7.80

ALLIUM VIOLET filiżanka 
porcelitowa 280ml

1.94 zł
5901720612991

0101004371
1.00

8.70  x 13.00 x 7.80

ALLIUM GREEN miska 
porcelitowa 14cm

2.60 zł
5901720613035

0101005853
1.00

14.00  x 14.00 x 7.80

Kolekcja Allium

Wykorzystana w kolekcji Allium 
barwa purpurowo-fioletowa kojarzy 
się nam z luksusem i powagą, 
a jednocześnie z delikatnością, 
tajemnicą, a także z wymiarem 
duchowym. To kolor bardzo 
kobiecy i zmysłowy, wymagający 
pewnej dozy ekstrawagancji. 
Połączony z nasyconą zielenią, 
która jest odzwierciedleniem 
koloru liści czosnku w momencie 
kwitnienia, tworzy zdumiewający 
efekt w każdym pomieszczeniu.
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Zastawa stołowa Tulip wykonana została z białej porcelany, która jest higieniczna i bezpieczna w kontakcie z żywnością. Ozdobiona 
dekoracją z tulipanów o intensywnych kolorach, ociepli każdy stół i doda promiennej świeżości, bez względu na porę roku.

Modny, kwiatowy motyw dodaje białej porcelanie eleganckiego wyrazu i szczypty kobiecego wdzięku. Prosty, praktyczny kształt 
zastawy idealnie wpisuje się w wymogi najnowszych trendów aranżacji stołu. Połączenie intensywnych barw z bielą porcelany i 
prostym fasonem sprawia, że zastawa stanowi doskonałe dopełnienie nie tylko klasycznego ale również nowoczesnego wystroju 
wnętrz.

Dodatkową zaletą kolekcji Tulip jest możliwość dokupienia wybranych elementów zastawy na sztuki. Dzięki czemu możemy 
dostosować wielkość kompletu do własnych potrzeb. Porcelanę możemy bezpiecznie myć w zmywarkach i używać w kuchenkach 
mikrofalowych.
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Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Tulip talerz płytki 26,5cm

9.95 zł
5901720617583

0101002358
1.00

27.00  x 27.00 x 3.00

Tulip talerz głęboki 20cm

6.45 zł
5901720617590

0101002359
1.00

20.60  x 20.60 x 5.00

Tulip talerz deserowy 19cm

5.45 zł
5901720612946

0101002329
1.00

19.00  x 19.00 x 2.00

Tulip kpl. filiżanka 200ml 
ze spodkiem w opasce

10.90 zł
5901720623843

0101004448
1.00

14.00  x 14.00 x 8.00

Kolekcja Tulip
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Kolekcja Tulip

Tulip kpl. sztućców 24 el. dla 6 osób

Cena netto: 58.00 zł

Kod EAN: 5901720613219
Indeks Altom: 010401390
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Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Cena netto
Kod EAN

Indeks Altom
Ilość sztuk
Rozmiar

Tulip NBC kubek 420ml 
kolorowy karton

7.95 zł
5901720613370

0101003413
1.00

9.00  x 12.50 x 11.50

TULIP RED filiżanka 
porcelitowa 280ml

1.94 zł
5901720613011

0101004373
1.00

8.70  x 13.00 x 7.80

TULIP RED miska 
porcelitowa 14cm

2.60 zł
5901720613042

0101005854
1.00

14.00  x 14.00 x 7.80

Kolekcja Tulip

Dodatkowe elementy, z linii porcelany 
Tulip, umożliwią stworzenie aranżacji 
stołu, która ociepli każde wnętrze i doda 
mu promiennej świeżości. Wysokiej 
jakości porcelana, ozdobiona została 
dekoracją z tulipanów o intensywnych 
kolorach. Modny, kwiatowy motyw 
dodaje porcelanie eleganckiego wyrazu 
i szczypty kobiecego wdzięku. Kubek 
o pojemności 420 ml wykonany 
został z porcelany typu New Bone 
China, która nadaje mu ciepły odcień. 
Duże, wygodne ucho gwarantuje 
bezpieczny chwyt i chroni dłonie przed 
poparzeniem. Wąska, odpowiednio 
wyprofilowana krawędź kubka podnosi 
komfort picia napojów. 


