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kolekcja

natural
Kolekcja zaprojektowana przez samą naturę, która przez tysiące lat 

kształtowała  kolor i powierzchnię kamienia. Jej cechą charaktery-

styczną są naturalne nierówności i nieregularne boki. 

Powstała z myślą o osóbach szczególnie ceniących niczym nie zabu-

rzoną fakturę naturalnego kamienia. Urzeka swą prostotą i surowym

ascetycznym wyglądem.

Świetnie komponuje się z organicznymi, nisko przetworzonymi da-

niami, takimi jak sushi, tapas czy lekkie desery. 

   10 cm x 10 cm   / NA 1010 

   15 cm x 20 cm   / NA 1520

   20 cm x 20 cm  / NA 2020

   20 cm x 30 cm   / NA 2030

   30 cm x 30 cm   / NA 3030

   20 cm x 40 cm   / NA 2040

  50 cm x 20 cm   / NA 5020

  60 cm x 30 cm  / NA 6030

  12 cm x 50 cm   / NA 1250

WYMIARY         /    NR KAT.

 kolekcja

groove
Kolekcja najbardziej minimalistyczna i nowoczesna ze wszyst-

kich linii produktów STONE WARE. Kamień łupkowy przybiera 

w niej ostre kwadratowe formy, a jego powierzchnia jest delikat-

nie wyszlifowana. Pojawiają się charakterystyczne rowkowania 

o dwojakim zastosowaniu: świetnie nadają się do wypełnienia 

łatwopalnym płynem i podania potrawy w innej, ciekawej for-

mie, znakomicie sprawdzają się również jako zabezpieczenie 

przed wypływającym na zewnątrz sosem.

Ultranowoczesna forma i proste bryły KOLEKCJI GROOVE czy-

nią ją idealnym wyborem dla osób ceniących odważne rozwią-

zania stylistyczne.

   10 cm x 10 cm   / GR 1010 

   15 cm x 20 cm   / GR 1520

   20 cm x 20 cm  / GR 2020

   20 cm x 30 cm   / GR 2030

   30 cm x 30 cm   / GR 3030

   20 cm x 40 cm   / GR 2040

  50 cm x 20 cm   / GR 5020

  60 cm x 30 cm  / GR 6030

  12 cm x 50 cm   / GR 1250

WYMIARY         /    NR KAT.



 kolekcja

triangle
Trójkątny kształt talerza przyciąga uwagę, jego bryła pozwala na 

zestawienie kilku sztuk obok siebie, co z kolei daje możliwość 

ciekawych aranżacji potraw na stole. Dzięki temu talerze tej ko-

lekcji świetnie prezentują się podczas konferencji i na przyję-

ciach. 

Ponadto KOLEKCJA TRIANGLE znajduje rewelacyjne zastosowa-

nie dla wszelkiego rodzaju przystawek, słodkości i lodów.

   20 cm  x  20  cm  x   20 cm /    TR 20 

   30 cm  x  30  cm  x   30 cm /    TR 30

  

WYMIARY             /    NR KAT.

 kolekcja

round
W skład KOLEKCJI ROUND wchodzą: dwa okrągłe talerze, pod-

stawka i taca. Kolekcja została stworzona z myślą o szczególnie 

efektownej prezentacji deserów, przekąsek, ciast, owoców, pizzy. 

Znajduje także zastosowanie przy serwowaniu zestawów wędlin 

i serów. 

  Ø 10  cm     / RD 10 

  Ø 15  cm     / RD 20

  Ø 20  cm     / RD 20

  Ø 30  cm     / RD 30

  WYMIARY     /    NR KAT.



kolekcja

wood&slate
Kolekcja ta łączy w sobie surowe piękno kamienia ze szlachet-

nością drewna dębowego. Materiały, które dała natura zostały 

przez nas skomponowane na nowo, aby dostarczyć Państwu 

nowych doznań estetycznych i kulinarnych.

KOLEKCJA WOOD&SLATE została zaprojektowana, aby apetycz-

nie prezentować chrupiące przekąski oraz smażone mięso.

   20 cm x 20 cm  / WS 2020

   20 cm x 30 cm   / WS 2030

  20 cm x 40 cm   / WS 2040

WYMIARY         /    NR KAT.
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