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Povestea Axa Porcelaine a început acum mai bine de 20 de ani, în Alba Iulia, un oraș cu o lungă tradiție 
în fabricarea porțelanului fin în România. Am pornit la drum ca o mică afacere de familie, cu multă pasiune, 
dedicare și pricepere în arta porțelanului, și am reușit ca în primii ani să ne facem remarcați pe piața din 
România și din Europa, datorită calității produselor noastre, a design-ului funcțional și actual, dar mai ales 
datorită flexibilității și puterii de adaptare constantă la noile tendințe și cerințe ale pieței.

Materiile prime calitative, utilizarea rețetei proprii în procesul de producție și echipa de specialiști Axa 
Porcelaine asigură o calitate ridicată a produselor noastre, și un grad de alb net superior.

Oferim clienților noștri soluții complete și integrate pentru aranjarea mesei, precum și posibilitatea creării 
de noi produse la cerere. Portofoliului nostru de peste 600 de produse din porțelan i se alătură gama extinsă 
de pahare din sticlă și cristalin și tacâmuri din inox, prin parteneriatul strategic încheiat cu compania franceză 
Guy Degrenne.

Relațiile de colaborare cu clienții noștri, branduri de renume local și internațional, sunt de cele mai multe 
ori de lungă durată, dovedind calitatea constantă a produselor și serviciilor pe care le oferim.

Axa Porcelaine înseamnă pasiune pentru design, formă și calitate, alături de priceperea și dedicarea echipei 
noastre, elemente care se regăsesc cu grijă în fiecare produs de porțelan pe care îl realizăm.

despre noi
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about us
Axa Porcelaine’s story began more than 20 years ago, in Alba Iulia, a city with a long tradition in the 

production of fine porcelain in Romania. We started as a small family business, with great passion, dedication 
and skill in the art of porcelain, and in the first years we managed to make ourselves noticed on both 
Romanian and European markets, due to the quality of our products, the functional and modern design, 
but mostly because of the flexibility and constant capability to adapt to new trends and market demands.

The quality of our products and the superior degree of whiteness are insured by combining high-quality 
raw materials with using our own recipe in the production process and Axa Porcelaine’s team of specialists.

We offer our customers complete and integrated tableware solutions, while also offering the possibility 
of creating new products on request. Our portfolio of over 600 porcelain products joins the extensive range 
of glasses, crystal glasses and stainless steel cutlery, through the strategic partnership with the French 
company Guy Degrenne.

The majority of our relationships with the customers, both local and international brands, are long-term 
collaborations, proving the constant quality of the products and services we offer.

Axa Porcelaine stands for passion for design, shape and quality, along with the skill and dedication of our 
team. These are the elements we put into every porcelain product we carefully manufacture.
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5Bucharest

# 500-1R
farfurie desert
dessert plate

20.5 cm

# 500-2R
farfurie adâncă

deep plate
22.5 cm / 450 ml

# 500-3R
farfurie întinsă

plain plate
25.5 cm

# 500-9R
farfurie suport
service plate

30 cm

# 501-5
bol salată
salad bowl

13,5 cm / 290 ml

# 500-7R
salatieră

salad dish
25 cm

# CF500
ceașcă & farfurie cappuccino

cappuccino cup & saucer
110 ml

# 500-11R
platou I
tray I

23x16x3 cm

# 500-12R
platou II
tray II

30.5x20x3,5 cm
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7Dublin

# 501-0R
farfurie jour
jour plate
17.5 cm

# 501-1R
farfurie desert
dessert plate

19.5 cm

# 501-3R
farfurie întinsă

plain plate
25.5 cm

# 501-9R
farfurie suport
service plate

29 cm

# 501-2R
farfurie adâncă

deep plate
23.5 cm / 450 ml

# 501-7R
castron
bowl

25x8 cm / 2100 ml

# 501-21R
sosieră
saucer

L 16 cm / 390 ml

# 630R
bol

bowl
11.5 cm / 250 ml

# 631R
bol

bowl
15 cm / 610 ml

# 504R
platou
tray

36x24x4 cm

# CF119R
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
90 ml



8



9San Marino

# 501/0
farfurie jour
jour plate
17.5 cm

# 501/1
farfurie desert
dessert plate

19 cm

# 501/2
farfurie adâncă 

deep plate
23 cm (450 ml)

# 501/8
farfurie întinsă

plain plate
23 cm

# 501/3
farfurie întinsă

plain plate
26 cm

# 501/9
farfurie suport
service plate

29 cm

# 501
platou
tray

17x12x2.7 cm

# 502
platou
tray

23x16x3 cm

# 503
platou
tray

30x20x4 cm

# 504
platou
tray

36x24x4.3 cm

# 505
salatieră

salad dish 
14x14 cm (250 ml)

# 506
salatieră

salad dish 
22x22 cm (1000 ml)

# 501/4
farfurie suport
service plate

30.5 cm

# 501/5
bol salată
salad bowl

13 cm (290 ml)

# 501/6
bol ciorbă
soup bowl

16 cm (320 ml)

# 501/10
castron
bowl

21.5 cm (920 ml)

# 501/7
castron
bowl

26 cm (1650 ml)

# 501/11
supieră & capac
soup tureen & lid

4200 ml
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11San Marino

# 501/16
suport șervețele
napkin holder

# 501/17
presărătoare sare

salt shaker

# 501/18
presărătoare piper

pepper shaker

# 501/19
sticlă ulei / oțet

oil / vinegar bottle

# 501/20
solniță

salt cellar

# 501/21
sosieră
saucer

17 cm (390 ml)

# 501/22
sosieră
saucer

11 cm (100 ml)

# 501/23
sosieră
saucer

8 cm (50 ml)

# 501/24
suport ou
egg holder

# 501/25
scrumieră
ashtray
10 cm

# 501/12
cană ceai
tea pot
1790 ml

# 501/13
cană cafea
coffee pot

1550 ml

# 501/14
căniță lapte

creamer
200 ml

# 501/15
doză zahăr
sugar holder

# CF 119
ceașcă & farfurie 

espresso
espresso cup & saucer

90 ml

# CF 219
ceașcă & farfurie 

cappuccino
capp. cup & saucer

180 ml
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13Paris

# 510/0
farfurie jour
jour plate

17 cm

# 510/1
farfurie desert
dessert plate

22 cm

# 510/2
farfurie adâncă

deep plate
24 cm (430 ml)

# 510/3
farfurie întinsă

plain plate
27 cm

# 510/4
farfurie suport
service plate

31 cm

# 510/5
bol salată
salad bowl

12.5 cm (330 ml)

# 510/6
bol ciorbă
soup bowl

14 cm (500 ml)

# 510/7
castron
bowl

26 cm (1750 ml)

# 510/8
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
90 ml

# 510/9
ceașcă & farfurie cappuccino

cappuccino cup & saucer
220 ml

# 510/10
ceașcă ceai

tea cup
350 ml

# 510/11
ceașcă & farfurie ciocolată
chocolate cup & saucer

400 ml
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15Paris

# 510/12
salatieră

salad dish
14.5 cm (140 ml)

# 510/13
salatieră

salad dish
22 cm (500 ml)

# 510/14
salatieră

salad dish
25 cm (850 ml)

# 510/15
platou triunghi
triangular tray

16 cm

# 510/16
platou triunghi
triangular tray

21 cm

# 510/17
platou triunghi
triangular tray

30 cm

# 510/18
platou triunghi
triangular tray

35 cm

# 510/19
platou triunghi
triangular tray

40 cm

# 510/20
sticlă ulei / oțet

oil / vinegar bottle

# 510/21
presărătoare sare

salt shaker

# 510/22
presărătoare piper

pepper shaker

# 510/23
scrumieră triunghiulară 

cu piciorușe
triangular ashtray on feet

12 cm

# 510/24
scrumieră triunghiulară

triangular ashtray
11.5 cm
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17Berlin

# 520/0
farfurie jour
jour plate

16 cm

# 520/1
farfurie desert
dessert plate

20 cm

# 520/7
farfurie întinsă

plain plate
23 cm

# 520/2
farfurie adâncă 

deep plate
23.5 cm (500 ml)

# 520/3
farfurie întinsă

plain plate
27 cm

# 904
platou
tray

35x23x4 cm

# 905
platou
tray

39x26x4 cm

# 906
platou
tray

44x30x5 cm

# CF 130
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
80 ml

# CF 230
ceașcă & farfurie 

cappuccino
cappuccino cup & saucer 

180 ml

# 520/4
farfurie suport
service plate

32.5 cm

# 520/6
bol ciorbă
soup bowl

14.5 cm (550 ml)

# 901
platou
tray

23x14x3.5 cm

# 902
platou
tray

27x18x3 cm

# 903
platou
tray

31x21x3.5 cm
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19Viena

# 530/0
farfurie jour
jour plate

16 cm

# 530/1
farfurie desert
dessert plate

22 cm

# 530/4
farfurie adâncă

deep plate
22 cm (550 ml)

# 530/5
farfurie adâncă

deep plate
25 cm (450 ml)

# 530/11
bol oval lasagna

lasagna oval bowl
24 cm (750 ml)

# 530/6
bol

bowl
13 cm (230 ml)

# 530/8
pahar & farfurie cappuccino
cappuccino cup & saucer

140 ml

# 530/7
pahar espresso
espresso cup

70 ml

# 530/2
farfurie întinsă

plain plate
26 cm

# 530/3
farfurie suport
service plate

30 cm

# 530/10
farfurie pizza
pizza plate 

32 cm

# 530/12
platou suport lasagna
lasagna service tray

27 cm

# 530/13
platou
tray

36 cm
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21Praga

# 540/0
farfurie jour
jour plate

17 cm

# 540/1
farfurie desert
dessert plate

22 cm

# 540/2.1
farfurie adâncă 

deep plate
26 cm (520 ml)

# 540/3
farfurie întinsă

plain plate
27 cm

# 540/4
farfurie suport
service plate

32 cm

# 540/5
bol salată
salad bowl

13 cm (370 ml)

# 540/12
ceașcă & farfurie 

espresso
cup & saucer

90 ml

# 540/13
ceașcă & farfurie 

cappuccino
cup & saucer

180 ml

# 540/14
scrumieră pătrată 

8 locașuri
square ashtray 
8 places 9.5 cm

# 710
platou
tray

16x10x2.2 cm

# 711
platou
tray

22x17x2.7 cm

# 712
platou
tray

28x21x3.5 cm

# 713
platou
tray

34x24x3.7 cm

# 540/6
bol ciorbă
soup bowl

14 cm (550 ml)

# 540/7
castron ciorbă

soup bowl
26 cm (2000 ml)

# 540/8
salatieră pătrată

salad dish
12 cm (100 ml)

# 540/9
salatieră pătrată

salad dish
23 cm (700 ml)

# 540/10
salatieră pătrată

salad dish
29 cm (1350 ml)

# 540/11
salatieră pătrată

salad dish
32 cm (2000 ml)
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23Moscova

# 560/21
fructieră

fruit stand
20 cm

# 560/20
fructieră

fruit stand
26 cm

# 560/19
fructieră

fruit stand
32.5 cm

# 560/10
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
80 ml

# 560/11
ceașcă & farfurie cappuccino

cappuccino cup & saucer
160 ml

# 560/12
ceașcă & farfurie cacao

cocoa cup & saucer
430 ml

# 560/16
ceainic
teapot
1050 ml

# 560/13
căniță lapte

creamer
250 ml

# 560/15
doză zahăr
sugar holder
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25Roma

# 591/1
farfurie paste
pasta plate

29.5 cm (interior 20.5 cm)

# 591/2
capac farfurie paste
lid for pasta plate

21.5 cm

# 591/7
farfurie pizza
pizza plate 

27 cm

# 591/3
farfurie paste 
pasta plate

30.5 cm (interior 17.5 cm)

# 591/5
farfurie paste triunghiulară

triangular pasta plate
31 cm

# 591/6
farfurie paste pătrată
square pasta plate

31 cm

# 591/4
farfurie pizza
pizza plate

32 cm
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27London Tea

ceainic Star
Star tea pot 

1100 ml

ceașcă & farfurie Star
Star tea cup & saucer 

290 ml

set complet Style
Style complete set

ceașcă & farfurie Style
Style tea cup & saucer 

290 ml

ceainic suprapus Style
Style teapot

520 ml

ceainic suprapus Elegance
Elegance teapot

660 ml

ceașcă & farfurie Elegance
Elegance tea cup & saucer 

300 ml

set complet Elegance
Elegance complete set

ceainic Luxury
Luxury tea pot

630 ml

coaster
coaster 
10 cm

suport plic ceai
tea bag holder

11.5 cm

set complet Clear
Clear complete set

infuzor & capac Clear
Clear strainer & lid
h 5 cm / 9.4 cm

ceașcă ceai Clear
Clear tea cup

350 ml
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29Amsterdam

# CFP 125
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
90 ml

# CFP 225
ceașcă & farfurie cappuccino

cappuccino cup & saucer
250 ml

# C 325
ceașcă ceai

tea cup
350 ml

# CFP 425
ceașcă & farfurie ciocolată
chocolate cup & saucer

410 ml

# CF 125
ceașcă & farfurie 

espresso
espresso cup & saucer

90 ml

# CF 225
ceașcă & farfurie 

cappuccino
cappuccino cup & saucer

250 ml

# CF 425
ceașcă & farfurie 

ciocolată
chocolate cup & saucer

410 ml

# CF 102
ceașcă & farfurie 

espresso
espresso cup & saucer

80 ml

# CF 202
ceașcă & farfurie 

cappuccino
cappuccino cup & saucer

170 ml

# CF 402
ceașcă & farfurie ciocolată
chocolate cup & saucer

410 ml

# CF 103
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
80 ml

# CF 103
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
80 ml

# CF 203
ceașcă & farfurie 

cappuccino
capp.cup & saucer

210 ml

# C 303
ceașcă ceai

tea cup
300 ml



30Amsterdam

# CF 131
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
70 ml

# CF 231
ceașcă & farfurie cappuccino

capp. cup & saucer
180 ml

# C 331
ceașcă ceai

tea cup
260 ml

# CF 431
ceașcă & farfurie ciocolată

choco. cup & saucer
380 ml

# CF 170
ceașcă & farfurie espresso

espresso cup & saucer
80 ml

# CF 270
ceașcă & farfurie cappuccino

cappuccino cup & saucer
210 ml

# C 370
ceașcă ceai

tea cup
370 ml

# CF 470
ceașcă & farfurie ciocolată 
chocolate cup & saucer

430 ml

# CF 126
ceașcă & farfurie 

espresso
espresso cup & saucer

90 ml

# CF 226
ceașcă & farfurie 

cappuccino
capp. cup & saucer 

250 ml

# CF 426
ceașcă & farfurie 

ciocolată
choco. cup & saucer 

410 ml

# CF 127
ceașcă & farfurie 

espresso
espresso cup & saucer

90 ml

# CF 227
ceașcă & farfurie 

cappuccino
capp. cup & saucer 

250 ml

# CF 427
ceașcă & farfurie 

ciocolată
choco. cup & saucer

410 ml



31Amsterdam

# 435/1
ceașcă ceai

tea cup
290 ml

# 435/2
ceașcă ceai

tea cup
330 ml

# 435/3
ceașcă ceai

tea cup
430 ml

# 914
ceașcă ceai

tea cup
140 ml

# 915
ceașcă ceai

tea cup
230 ml

# 025
căniță lapte

creamer
40 ml

# 050
căniță lapte

creamer
50 ml

# 015
căniță lapte

creamer
40 ml

# 015/2
căniță lapte

creamer
80 ml

# 060
căniță lapte

creamer
100 ml

# 060
filtru pentru cafea

coffee filter
mărimea 4 / size 4
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33Boluri / Bowls

# 628
bol 

bowl
6 cm (30 ml)

# 650
bol 

bowl
7 cm (50 ml)

# 629
bol 

bowl
9 cm (70 ml)

# 630
bol 

bowl
12 cm (250 ml)

# 660
bol 

bowl
13 cm (300 ml)

# 661
bol 

bowl
14 cm (520 ml)

# 631
bol 

bowl
15 cm (370 ml)

# 632
bol 

bowl
16.5 cm (500 ml)

# 632/2
bol 

bowl
16.5 cm (620 ml)

# 570/6
bol 

bowl
16 cm (170 ml)

# 570/7
bol 

bowl
20 cm (500 ml)

# 570/8
bol 

bowl
24 cm (750 ml)



34Boluri / Bowls

# 730
castron pătrat 
square bowl

10.5x10.5x3.5 cm (90 ml)

# 731
castron pătrat 
square bowl

16x16x6 cm (470 ml)

# 732/2
castron pătrat 
square bowl

19x19x8.5cm (1000 ml)

# 732
castron pătrat 
square bowl

22x22x7.5 cm (1600 ml)

# 733
castron pătrat 
square bowl

28x28x8 cm (3300 ml)

# 743
bol cu mânere 

bowl with handles
5 cm

# 626/1
bol cu mânere

bowl with handles
11 cm (250 ml)

# 627/1
capac pentru bol cu mânere

lid for bowl with handles
# 626/1

# 626
bol cu mânere

bowl with handles
13 cm (400 ml)

# 627
capac pentru bol cu mânere

lid for bowl with handles
# 626

# 692
bol pătrat 

square bowl
10x10x2.5 cm

# 625/1
bol supă-cremă

cream soup bowl
11 cm (450 ml)



35Boluri / Bowls

ramekin 
ramekin

11 cm (240 ml)

# 876
bol oval 

oval bowl
16x11x5.5 cm (180 ml)

# 875
bol oval 

oval bowl
20x16x6.5 cm (420 ml)

# 874
bol oval

oval bowl
23x21x8 cm (800 ml)

# 620
castron
bowl

13x7 cm (300 ml)

# 621
castron
bowl

18x8 cm (850 ml)

# 622
castron
bowl

24.5x10 cm (2200 ml)

# 623
castron
bowl

30x11 cm (3800 ml)

# 645
ravieră pătrată
square bowl
12 cm (210 ml)

# 646
ravieră dreptunghiulară

rectangular bowl
16.5x11.5 cm (280 ml)

# 640
ravieră dreptunghiulară

rectangular bowl
19x12 cm (320 ml)

# 550/3
consommé
bowl & plate

10 cm (220 ml) & 16 cm
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37Platouri / Trays

# 614
bol cuptor
oven bowl

15x15x4 cm (270 ml)

# 615
bol cuptor
oven bowl

18x18x4.5 cm (460 ml)

# 616
bol

bowl
14x3,5 cm (150 ml)

# 617
bol

bowl
16x4 cm (300 ml)

# 618
bol

bowl
18x4,5 cm (380 ml)

# 619
bol

bowl
20x4 cm (620 ml)

# 619.1
bol

bowl
26x4 cm (640 ml)

platou plan
plain tray
22.5x16 cm

platou plan
plain tray
28x18.5 cm

platou plan
plain tray
36.5x23 cm

platou plan
plain tray

44.5x23.5 cm



38Platouri / Trays

# 867/1
osieră

bone dish
10x8x2 cm

# 868/1
platou
tray 

23x15x2 cm

# 867/2
osieră

bone dish
14.5x10x2 cm

# 868/2
platou
tray

27x20x3 cm

# 862/1
platou
tray

25x9x2.5 cm

# 862/2
platou
tray

32x15x2.7 cm

# 862/3
platou
tray

38x20x3 cm

# 777
platou
tray

34 cm

# 778
platou „papion”
„bow tie” tray

36 cm



39Platouri / Trays

# 853
gondolă 3 locașuri

gondola 3 compartments
29x8 cm

# 854
platou
tray

29x8 cm

# 873
platou 3 locașuri

tray 3 compartments
18.5x6 cm

# 850
platou triunghi
triangle tray 
31x31x31x2 cm

# 852
platou triunghi
triangle tray
11x11x11x2.5 cm

# 863 bol bowl 6 cm (30 ml)
# 861 sosieră sauce bowl 7x7 cm (40 ml)
# 856 platou pătrat square tray 13x13 cm
# 855 platou suport service tray 29x29 cm
# 857 platou suport service tray 13x26 cm

# 859 platou divided 13x26 cm
 compartimentat service tray
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41Accesorii / Accessories

# 501
olivieră 

pe suport porțelan
round olivier 

on porcelain carrier

# 510
olivieră triunghiulară 
pe suport porțelan
triangular olivier on 

porcelain carrier

# 580
olivieră octogonală 
pe suport porțelan 
octogonal olivier 

on porcelain carrier

Big One Alka
ceașcă & farfurie 

cup & saucer
15 cm (3000 ml)

Big One Dimello 
ceașcă & farfurie 

cup & saucer
15 cm (2450 ml)

Big One Illy
ceașcă & farfurie 

cup & saucer
15 cm (3000 ml)

inel șervețel oval
oval napkin ring 

5 cm

suport tacâmuri
cutlery carrier

12.5 cm

# 690
linguriță aperitiv
appetizer spoon

# 641
suport meniu
menu holder

# 654
suport șervețel / zahăr
napkin / sugar holder

ploscă
flask

h 8.5 cm (380 ml)

linguriță condimente 
triunghiulară

triangular condiment 
spoon 7 cm

linguriță condimente 
rotundă

round condiment 
spoon 6.2 cm

linguriță sosieră & 
suport linguriță
saucer spoon & 
spoon carrier
5.5 cm / 6 cm

inel șervețel clasic
classic napkin ring

8.5 cm

inel șervețel rotund
round napkin ring 

5 cm

inel șervețel rotund
round napkin ring 

3 cm
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43Promisiunea noastră / Our Promise
Vă oferim soluții complete, integrate, pentru aranjarea mesei, 

putând alege vesela din peste 600 de produse individuale din 
porțelan. Paharele din sticlă și cristalin și tacâmurile din inox le 
oferim în urma parteneriatului strategic cu compania franceză 
Guy Degrenne.

Întotdeauna veți găsi în noi un partener flexibil, produsele 
noastre putând fi comandate atât în gamă, cât și individual, 
indiferent de numărul de bucăți. În plus, vă oferim posibilitatea 
de a crea noi produse la cerere, precum și consultanță de 
specialitate în alegerea soluției optime.

Produsele Axa Porcelaine

Toate produsele noastre sunt realizate din porțelan dur, 
obținut din materii prime importate din Germania și Cehia pentru 
a asigura un nivel înalt de calitate. Realizate după rețeta proprie, 
produsele au un grad de alb ridicat și oferă un nivel maxim de 
igienă, datorită porozității aproape egală cu zero a porțelanului, 
dar și o rezistență mecanică mare în utilizarea zilnică.

Produsele noastre sunt concepute pentru a permite o 
depozitare cât mai economică, iar dimensiunile acestora se 
încadrează în standardele europene pentru alimentație publică.

We offer complete, integrated solutions for tableware, giving 
you the possibility to choose from over 600 individual porcelain 
products. We also offer glasses, crystal glasses and stainless 
steel cutlery, through a strategic partnership with the French 
company Guy Degrenne.

You will always find in us a flexible partner, our products 
can be ordered both as a set or individual, regardless of the 
number of pieces. In addition, we offer you the possibility to 
create new products on request, and also our specialty advice 
in choosing the best solution for you.

Axa Porcelaine’s products

All our products are made of hard porcelain, produced from 
raw materials imported from Germany and the Czech Republic 
to ensure a high level of quality. Manufactured using our own 
recipe, the products have a high degree of whiteness and they 
offer the highest level of hygiene, porcelain porosity being close 
to zero, and high mechanical resistance in daily use.

Our products are designed to allow economical storage, 
and the sizes are according to the European standards for 
food preparation.
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Produsele noastre pot fi personalizate sau decorate prin 

decalcomanie arsă la 800 °C, procedeu care oferă calitate și durabilitate 
desenului aplicat.

Recomandările noastre pentru personalizare

Recomandăm ca dimensiunea personalizării să se încadreze între 
1,5–4 cm (în funcție de dimensiunea produsului), iar amplasarea 
acesteia să fie în zone cât mai plane ale produsului, cu vizibilitate 
sporită, evitându-se zonele cu model în relief. Oferim consultanță și 
simulări în procesul de personalizare, precum și mostre la cerere.

Pentru a asigura o calitate superioară a personalizării, recomandăm 
utilizarea de grafică vectorială (element grafic), cu un număr redus de 
culori (1-2 culori), evitând compozițiile complexe, de tipul fotografiilor. 
Formatele acceptate pentru predarea graficii sunt .eps, .ai, .cdr.

Our products can be personalized or decorated by on-glaze 
decoration at 800 °C, a process that insures quality and durability to 
the decoration applied.

Our recommendations for customization

We recommend that the size of the graphic to be 1.5 up to 4 cm 
(depending on product size) and its location should be in visible areas 
of the product, on smooth surface, avoiding the embossed areas. We 
can assist you in the personalization process by offering consultancy, 
graphic simulations and samples on request.

To ensure the quality of personalization, we recommend the use 
of vector graphics (graphic element), a reduced number of colors (1-2 
colors), avoiding complex compositions, such as photos. Supported 
formats for delivering graphics are .eps, .ai, .cdr.

*



curățate / spălate 
în mașina de spălat vase

dishwasher safe

aspect lustruit și lucios

sleek & glossy appearance

sigur pentru alimente

food contact safe

rezistente la acțiune chimică

chemicals resistance

utilizate în cuptorul cu microunde

microwave safe

proiectate pentru a fi 
funcționale

designed to be functional

utilizate în frigider sau congelator

refrigerator / freezer safe

rezistente la abraziune

abrasion proof

produse speciale pentru cuptor, testate 
până la o temperatură de 200 °C.

products for oven use, tested up to a 
temperature of 200 °C.

rezistență crescută la ciobire

high chip resistance
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AxA PORCeLAIne
5 IedereI St., AlbA IulIA 510082, romAnIA

t: +40 258 818 901; f: + 40 258 818 900
contAct@AxAporcelAIne.ro

www.axaporcelaine.ro
www.facebook.com/axaporcelaine1991
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