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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.

“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.
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.
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.

s a i l i n g

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

NOWOŚĆ NOVELTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.
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Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

260 mm (nr 4012)

200 mm (nr 4010)

Talerz płytki
Plate flate
Teller flach
200 mm (nr 4011)

Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 I/190 mm (nr 2104, 4013)

Fason Sailing to najnowsza propozycja w ofercie. Produkty tej linii wyróżnia nieregularny kształt i delikatny
relief, podkreślający ich wyjątkowy charakter. To połączenie elegancji i wspomnienia nadmorskich wojaży.
Oryginalne łuki przywodzą na myśl żagle w łopocie lub lekko pomarszczoną przez morskie fale taflę wody.
Doskonale sprawdzi się zarówno w hotelach i restauracjach, jak również na stołach wszystkich entuzjastów
porcelany z charakterem.
The Sailing design is the latest proposal in the offer. Products of that line are distinguished by irregular shape
and delicate relief enhancing their exceptional character. This is a combination of elegance and reminiscence
of sea voyages. Original arcs bring the memories of slatting sails or of a sheet of water slightly fretted by sea
waves. It will fit perfectly for use in hotels and restaurants as well as on the tables of all lovers of porcelain
with character.
Die Fasson Sailing ist der neuste Vorschlag im Angebot. Die Produkte von dieser Linie werden durch eine
unregelmäßige Gestalt und ein sanftes Relief, das deren einzigartigen Charakter hervorhebt, ausgezeichnet.
Es ist eine Kombination aus Eleganz und Erinnerungen von den Reisen an die See. Originelle Bögen erinnern
an die Segel beim Flattern oder an die durch Seewellen leicht gefaltete Wasseroberfläche. Sie wird sich ideal
sowohl in Hotels und Restaurants als auch auf den Tischen von allen Enthusiasten des Porzellans mit einem
Charakter bewähren.

