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INFO
Všetky práce sú ručne odlievané z limoges porcelánu. Každý kus je
originálne dekorovaný a preto nenájdete dva rovnaké kusy. Drobné
odlišnosti medzi jednotlivými produktami nie sú chybou.
All works and products are hand-crafted from limoges porcelain. There
are no two same pieces, because each dish is specially embellished.
Small differecnces between same type of products can appear.

SI.LI.BASICS COLLECTION
je nová kolekcia porcelánového riadu určeného pre denné použitie.
Misky, tanieriky, tácka, či stojan na vajíčko môžu byť využité nielen
ako raňajkový servis, ale počas celého dňa. Servírovať môžete sladký
koláč k poobednej káve, alebo aj slané pohostenie k večeru strávenému
s priateľmi. Basics je o fantázii – je len na vás, ktoré prvky sady si
vyberiete a ako ich budete používať. Sada je ručne odlievaná z
porcelánu, glazovaná každý kúsok je dekorovaný originálnym spôsobom.

TÁCKA/ TRAY

32cm x 23cm x 2cm
40€
OKRÚHLY TANIERIK/ OVAL PLATE
Ø11cm x 1cm
12€
HRANATÝ TANIERIK/ SQUARE PLATE
10,5cm x 8cm x 1,5cm
12€
MISKA XS/ BOWL XS - coming soon!
Ø10cm x 4cm
18€
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MISKA S/ BOWL S
Ø10cm x 6,5cm/300ml
18€
MISKA M/ BOWL M
Ø10cm x 12cm/300ml
18€
MISKA L/ BOWL L - coming soon!
DIMENSIONS
18€
KÁVOVÁ ŠÁLKA/ PRESSO CUP
Ø6cm x 5,5cm/100ml
13€
ČAJOVÝ POHÁR/ TEA CUP
Ø9cm x 10cm/250ml
15€
DRŽIAK NA VAJÍČKA/ EGG HOLDER - coming soon!
dimensions:
12€
BASICS COMBO SET
Vyberte a nakmbinujte si sadu basics podľa svojich predstáv.
Od piatich kusov Vám poskytneme zľavu 5%, od desiatich kusov 10% a od
dvadsať kusov Vám dáme na celý nákup zľavu až 15%!!!
Ceny sú uvádzané vrátane obalových materiálov, nezahŕňajú náklady
spojené s prepravou.
/
Choose and mix your own basics set. From five pieces 5% off final price,
from ten pieces 10% off final price and from twenty pieces 15% off final
price!!!Included packaging cost, excluded shipment.

