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ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ
„LUBIANA” S.A.
ul. Zakładowa 1
83−407 Łubiana k/Kościerzyny
tel. +48 58 686 37 84, 686 37 86
fax +48 58 686 37 85, 687 44 32
e−mail: lubiana@lubiana.pl
www.lubiana.com.pl

Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” SA w Łubianie są największym
producentem porcelany w Europie, z potencjałem rocznym 15000 ton.
LUBIANA SA to nowoczesna organizacja oparta o najnowsze techniki
i technologie, z szeroką ofertą do gastronomii i do domu.
Około 78% produkcji wyrobów jest prasowana izostatycznie i odlewana
ciśnieniowo. Spółka sprzedaje wyroby w 43 krajach na świecie.
Wdrożenia nowych wyrobów i dekoracji tworzone są we współpracy
z projektantami z Europy. Takie działanie zapewnia ofertę zgodną
z trendami i potrzebami rynku.
Nowoczesna organizacja i wyspecjalizowana załoga gwarantują
wysoką niezmienną jakość usług i produktów.
Własne Centrum Wdrożeniowe zapewnia Spółce możliwość tworzenia
wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach, powstają tu również
oprzyrządowania i wyposażenie do produkcji.
LUBIANA SA oferuje około 2500 produktów w 39 fasonach i ponad
4500 dekoracji. Tak rozwiniętej i szerokiej oferty prawdopodobnie
nie ma żaden producent porcelany stołowej na świecie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.

The company sells its products in 43 countries worldwide.
Implementations of new products and decorations are developed
in cooperation with European designers. Such practice ensures offers
in line with the market trends and requirements.
The modern organization and well qualified staff guarantee maintaining constant high quality of services and products.

NOWOŚĆ NOVELTY

“LUBIANA SA” is a modern organization based on the most up-to-date
techniques and technologies, with a broad offer for gastronomy
and household needs. About 78% of our products are isostatically
pressed and pressure die casted.

g o u r m e t

”LUBIANA SA” Porcelain Factory placed in Łubiana, Poland
is the biggest chinaware manufacturer in Europe, with a 15 000 ton
annual production capacity.

Our own Implementation Centre provides the company with ability
of creating products with very complicated shapes. Also various production tooling and equipment elements are developed in our factory.
“LUBIANA SA” offers around 2500 products in 39 designs and over
4500 decorations. Probably no other chinaware manufacturer in the
world can present so well developed and wide offer.
We invite you to get acquainted with our products and to cooperate with us.

Aranżacja dań: Restauracja „Pod Łososiem” Gdańsk
The visualisation of dishes taken in Polish traditional restaurant „Pod Łososiem” (Gdansk, Poland).
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Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

285 mm (nr 3640)

230 mm (nr 3623)

Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
280 mm (nr 3638)
Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
190 mm (nr 3619)
Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
220 mm (nr 3629)

Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
150 mm (nr 3616)

370 mm (nr 3646)

Półmis
Dish
Plate
370 mm (nr 3660)

Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
250 mm (nr 3625)

Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,60 I (nr 3611)

Fason przeznaczony do gastronomii, z pewnością znajdzie również swoich wielbicieli
wśród użytkowników domowych.
The design intended for gastronomy will certainly find full appreciation also among
many household users.
Gourmet eine Serie wie gemacht für die Gastronomie, wird sicher auch seine Liebhaber
im Haushaltsbereich finden.

