
Produse
nou lansate



axaporcelaine.ro

curățate / spălate în curățate / spălate în 
mașina de spălat vasemașina de spălat vase

utilizate în cuptorul utilizate în cuptorul 
cu microundecu microunde

utilizate în frigider utilizate în frigider 
sau congelatorsau congelator

testate până la o testate până la o 
temperatură de 200 °Ctemperatură de 200 °C

Filtrul din Porțelan pentru Cafea

Vă prezentăm cel mai nou și trendy produs dedicat cafelei – filtrul din porțelan pentru cafea, 
apreciat de întreaga industrie de cafea și barista! Prin utilizarea acestui produs, clientul va 
cunoaște o nouă experiență a cafelei care se prepară exact sub ochii săi. Utilizarea filtrului 
crește stimularea senzorilor olfactivi și vizuali, permițându-i clientului să ia parte la întregul 
proces de creare a cafelei.

Filtrul standard este mărimea 4, însă sunt disponibile mai multe mărimi, la cerere.
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Suport compartimentat Trio

Poate cel mai versatil produs din portofoliul Axa Porcelaine, suportul compartimentat trio 
pentru snacks-uri se dovedește foarte util în orice situație. Poate fi utilizat pentru cuvert, 
snack-uri sau gustări diverse, amouse-bouche sau delicatese în miniatură, fiind foarte potrivit 
atât pe bar, cât și la masă. Este o variantă inedită de prezentare a oricărei combinații pentru 
clienți dvs. Datorită dimensiunii reduse, este facil de mânuit, având înălțimea de 12,5 cm, iar 
compartimentele de doar 11,5 cm în diametru. Este produs din porțelan de cea mai bună 
calitate, durabil, potrivit pentru spălare la mașina de spălat vase.

ref. # 

Completează gamele de produse:

San Marino, Berlin, Viena
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Set Olivieră 6 piese

Setul olivieră complet, de 6 piese, este 
practic și totodată o piesă de decor 
deosebită pentru masă: ulei și oțet, sticle de 
220 ml, agitatoare sare și piper reîncărcabile 
și suport pentru scobitori.

Produs din porțelan alb de înaltă calitate, 
acest set poate fi perfect adăugat la prânzul 
sau cina fiecărui restaurant.
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San Marino, Berlin, Viena

Disponibil și
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Ceai pentru 2

Acest set de ceai elegant pentru 2 
persoane, include un ceainic de 380 
ml cu 2 căni și 2 farfurioare. Fiecare 
cană are 180 ml ceea ce face ca 
aceasta să fie alegerea perfectă 
pentru a vă bucura de un ceai în doi.

Toate piesele sunt realizate din 
porțelan alb de înaltă calitate, care 
garantează un serviciu de lungă 
durată.

ref. # 1065

Completează gamele de produse:

San Marino, Berlin, Viena, London Tea
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Farfurie pentru paste

Restaurantele își vor dori acest produs din porțelan de cea mai bună calitate și un design unic, pentru 
a etala arta culinară clienților lor. În plus, spațiul suplimentar pe masă este un bonus, deoarece această 
farfurie are un diametru de 28 cm.

Deși am numit-o farfurie de paste, acest articol poate avea de fapt o multitudine de utilizări, de la salate 
la supe cremă, la deserturi fantezie și, desigur, paste
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Completează gamele de produse:

Roma
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