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INTRYGUJE KSZTAŁTEM

UWODZI KOLOREM

ZNIEWALA OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

BIG IVORY IDEA – koncepcja kreatywnej 
ceramiki reklamowej. 
Uwaga: Idea rozprzestrzenia się szybko.

SURPRISED BY THE FORM

INTRIGUED BY THE SHAPE

SEDUCED BY THE COLOURS

ENSLAVED AT FIRST SIGHT

BIG IVORY IDEA – creative concept
of advertising quality ceramics.
Attention: Big Ivory Idea spread very fast.

KREUJEMY NOWE SPOJRZENIE NA KUBEK!

Mamy naturalne pragnienie otaczania się pięknymi przedmiotami, 
instynktownie wiedząc, że podnoszą one jakość naszego życia. Z my-
ślą o Was stworzyliśmy IVORY. Pracując nad kolekcją kierowaliśmy 
się zasadami: piękno i funkcjonalizm, minimalizm i najwyższej
jakości wzornictwo. Zaprojektowaliśmy autorską linię ceramiki,
która nie tylko spełnia funkcjonalną rolę, zachwyca kreatywnym 
designem, ale również dostarcza pozytywnych emocji.

Różnicując Wasze odczucia podzieliliśmy kolekcję na pięć linii: Classic 
Line, Good Form, Lucky Charm, Perfect Combination, Economy Line.

W każdym dziale zamknęliśmy nieco inną dawkę kreatywności,
nieschematycznych rozwiązań i radości jaką odczuliśmy pracując
nad IVORY.YY

A COMPLETELY NEW COONCEPT IN PROMOTIONAL CERAMICS

We all have natural affinity and desire for beautiful and aesthetic
objects, instinctively aware of their life – enhancing qualities.
Guided by factors like Functionality, Minimalism, and Top Quality
Design, we have created a truly original and ground breaking col-
lection. Our collection is not only guaranteed to fascinate but also
arouses positive emotions.

To cater to your individual taste and preferences, we have divided
our entire collection into five unique lines: Classic Line, Good Form,
Lucky Charm, Perfect Combination, Economy Line.

Each line has a little different dose of creativity, non-schematic
ideas and solutions done with exquisite delight!

KREATYWNA*
FORMA CERAMIKI
CREATIVE FORMS OF CERAMICS

projekt graficzny i przygotowanie katalogu: Mateusz Obarek, Radosław Pazdrijowski, Damian Zaprucki

Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) 
– proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych 
idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi 
już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne to myślenie 
prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. 
Alternatywna, bardziej codzienna defi nicja kreatywności mówi, 
że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

Creativity (attitude, from latin creatus – creative) – a mental 
process which appeal to create new ideas, conceptions or new 
association, link with existing ideas and conceptions. Creative 
thinking means the thinking which leads to gaining original 
and relevant solutions. The other meaning of creativity it is 
ability to create something new. 

1 zwykły kubek

2 proces twórczy

3 kreatywna forma ceramiki

regular mug

creative forms of ceramics

regular process
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symbol opis description str.

149 Master

średnica: 
góra ok. 88 mm
dół ok. 55 mm
wysokość: ok. 103 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 88 mm
bottom approx. 55 mm
height: approx. 103 mm
capacity: approx. 300 ml

35

150 Basic
średnica: ok. 82 mm
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 82 mm
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 300 ml

37

151 Media

średnica: 
góra ok. 88 mm
dół ok. 71 mm
wysokość: ok. 84 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 88 mm
bottom approx. 71 mm 
height: approx. 84 mm
capacity: approx. 300 ml

36

152 Active

średnica: 
góra ok. 77 mm
dół ok. 56 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 77 mm
bottom approx. 56 mm
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

36

140 Vox

średnica: 
góra ok. 82 mm
dół ok. 59 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 82 mm
bottom approx. 59 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

9

141 Forte

średnica: 
góra ok. 85 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 85 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

23

142 Kingsize

średnica: 
góra ok. 89 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 131 mm
pojemność: ok. 500 ml

diameter:
upper approx. 89 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 131 mm
capacity: approx. 500 ml

17

138
niepowtarzalne wzory

NOWOŚCI / NEWS symbol opis description str.

153 Paris

średnica: 
góra ok. 80 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 135 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter:
upper approx. 80 mm
bottom approx. 61 mm
height: approx. 135 mm
capacity: approx. 350 ml

15

154 Venezia

średnica: 
góra ok. 79 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 123 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 79 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 123 mm
capacity: approx. 300 ml

15

155 Madrid

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 93 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 93 mm
capacity: approx. 300 ml

14

156 Milano

średnica: 
góra ok. 83 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 82 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter:
upper approx. 83 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 82 mm
capacity: approx. 250 ml

14

157 Face-Mug

średnica: 
góra ok. 88 mm
dół ok. 68 mm
wysokość: ok. 83 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 88 mm
bottom approx. 68 mm 
height: approx. 83 mm
capacity: approx. 300 ml

26

158 To Go

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 135 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter:
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 135 mm
capacity: approx. 250 ml

25

159 E-Mug

średnica: 
góra ok. 84 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 84 mm
bottom approx. 61 mm
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

26

160 Color Concept

średnica: góra ok. 76 mm
dół ok. 47 mm
wysokość: ok. 88 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek: średnica ok. 135 mm

diameter: upper approx. 76 mm
bottom approx. 47 mm 
height: approx. 88 mm
capacity: approx. 210 ml
saucer: length approx. 135 mm

24
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symbol opis description str.

143 Frozen
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 250 ml

39

144 Glass basic
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 250 ml

40

145 Frozen bell
średnica: ok. 90 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 90 mm
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

39

146 Glass bell
średnica: ok. 90 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 90 mm
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

40

147 Frozen fog
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml

39

148 Glass fog
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml

40

100 Idea

średnica:
góra ok. 71 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 156 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter:
upper approx. 71 mm 
bottom approx. 60 mm
height: approx. 156 mm
capacity: approx. 400 ml

21

101 Elegant

średnica:
góra ok. 70 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 133 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 70 mm
bottom approx. 61 mm
height: approx. 133 mm
capacity: approx. 300 ml

22

102 Emotion

średnica:
góra ok. 72 mm
dół ok. 57 mm
wysokość: ok. 115 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 72 mm
bottom approx. 57 mm
height: approx. 115 mm
capacity: approx. 300 ml

19

103 Novel

średnica:
góra ok. 90 mm 
dół ok. 53 mm
wysokość: ok. 125 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter:
upper approx. 90 mm
bottom approx. 53 mm 
height: approx. 125 mm
capacity: approx. 350 ml

32

105 Mac

średnica:
góra ok. 73 mm 
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 134 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx 73 mm
bottom approx. 49 mm
height: approx. 134 mm
capacity: approx. 300 ml

31

106 Ivory

średnica:
góra ok. 80 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 107 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 80
bottom approx. 61 mm
height: approx. 107 mm
capacity: approx. 300 ml

13

107 Top

średnica: ok. 76 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml
oraz średnica: ok. 84 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter: upper approx. 76 mm
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml
and diameter: upper approx. 84 mm
height: approx. 113 mm
capacity: approx. 400 ml

10

108 Evergreen

średnica: ok. 76 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml
oraz średnica: ok. 84 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter: upper approx. 76 mm
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml
and diameter: upper approx. 84 mm
height: approx. 113 mm
capacity: approx. 400 ml

10

111 Vision

średnica:
góra ok. 83 mm
dół ok. 55 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 330 ml

diameter:
upper approx. 83 mm
bottom approx. 55 mm 
height: approx. 113 mm
capacity: approx.  330 ml

18

symbol opis description str.

112 Mystik

średnica: 
góra ok. 72 mm
dół ok. 40 mm
wysokość: ok. 131 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 72 mm
bottom approx. 40 mm
height: approx. 131 mm
capacity: approx.  300 ml

33

113 Comfort

średnica: 
góra ok. 71 mm 
dół ok. 45 mm
wysokość: ok. 132 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 71 mm
bottom approx. 45 mm 
height: approx. 132 mm
capacity: approx. 300 ml

19

115 Real

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

12

116 Classic

średnica: 
góra ok. 81 mm
dół ok. 52 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml 

diameter:
upper approx. 81 mm
bottom approx. 52 mm 
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml

11

117 Viva

średnica: 
góra ok. 75 mm
dół ok. 72 mm
wysokość: ok. 125 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter:
upper approx. 75 mm
bottom approx. 72 mm 
height: approx. 125 mm
capacity: approx. 350 ml

11

118 Minimac

średnica: 
góra ok. 69 mm
dół ok. 39 mm
wysokość: ok. 85 mm
pojemność: ok. 100 ml

diameter:
upper approx. 69 mm
bottom approx. 39 mm
height: approx. 85 mm
capacity: approx. 100 ml

31

119 Event

średnica: 
góra ok. 76 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 122 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 76 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 122 mm
capacity: approx. 300 ml

22

120 Daily

średnica: 
góra ok. 87 mm
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 118 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 87 mm
bottom approx. 49 mm 
height: approx. 118 mm
capacity: approx. 300 ml

32

128 Combi

średnica: 
góra ok. 82 mm
dół ok. 59 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter:
upper approx. 82 mm
bottom approx. 59 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

23

133 Memory

średnica: 
góra ok. 94 mm
dół ok. 47 mm
wysokość: ok. 68 mm
pojemność: ok. 250 ml
spodek: średnica ok. 130 mm

diameter:
upper approx. 94 mm
bottom approx. 47 mm 
height: approx. 68 mm
capacity: approx. 250 ml
saucer: length approx. 130 mm

12

134 Trio

filiżanka: 
średnica: góra ok. 82 mm
dół ok. 58 mm
wysokość: ok. 70 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek: średnica ok. 152 mm
łyżeczka: długość ok. 126 mm

cup:
diameter: upper approx. 82 mm
bottom approx. 58 mm 
height: approx. 70 mm
capacity: approx. 210 ml
saucer: length approx. 152 mm
spoon: length approx. 126 mm

24

138 Eve

średnica: góra ok. 81 mm
dół ok. 58 mm
wysokość: ok. 73 mm
pojemność: ok. 200 ml
spodek: średnica ok. 158 mm

diameter: upper approx. 81 mm
bottom approx. 58 mm 
height: approx. 73 mm
capacity: approx. 200 ml
saucer: length approx. 158 mm

33

139 Vision plus

średnica: góra ok. 86 mm
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 75 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek: średnica ok. 155 mm

diameter: upper approx. 86 mm
bottom approx. 49 mm
height: approx. 73 mm
capacity: approx. 210 mm
saucer: length approx. 155 mm

18

ZAMÓWIENIA SPECJALNE / SPECIAL ORDERS

137 Duet

dzbanek:
średnica: góra ok. 69 mm 
dół ok. 53 mm
wysokość: ok. 102  mm
pojemność: ok. 480 ml
filiżanka:
średnica: góra ok. 102 mm
dół ok. 72 mm
wysokość: ok. 62  mm
pojemność: ok. 280 ml

jug:
diameter: upper approx. 69 mm
bottom approx. 53 mm
height: approx. 102 mm
capacity: approx. 480 ml
cup:
diameter: upper approx. 102 mm
bottom approx. 72 mm 
height: approx. 62 mm
capacity: approx. 280 ml

42
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CLASSIC 
LINE

Harmonia całości – to nas urzeka od zawsze. Idealne proporcje, 
wymiary, kolor w granicach ściśle określonych, bez nadużyć. Classic Line 
stanowi doskonałą propozycję upominków biznesowych. 

Wholesome harmony – This has always fascinated us. Ideal 
proportions, dimensions, within strictly defined colour. An excellent 
proposition for business gifts.

CLASSIC 
LINE

140

140 Vox *
średnica: 
góra ok. 82 mm
dół ok. 59 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 82 mm
bottom approx. 59 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

222 mm x 55 mm

200 mm x 18 mm

10
 m

m
 x 

50
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 50 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

*  Kubek 140 Vox pomarańczowy, żółty, czarny szkliwiony jest również w środku.
Mug 140 Vox Yellow, Orange, Black is all yellow, orange, black – both inside and outside.
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107 Top *

średnica: ok. 76 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml
oraz

4średnica: ok. 84 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter: upper approx. 76 mm
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml
and
diameter: upper approx. 84 mm
height: approx. 113 mm
capacity: approx. 400 ml

108 Evergreen

średnica: ok. 76 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml
oraz
średnica: ok. 84 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter: upper approx. 76 mm
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml
and
diameter: upper approx. 84 mm
height: approx. 113 mm
capacity: approx. 400 ml

117 Viva *
średnica: 
góra ok. 75 mm
dół ok. 72 mm
wysokość: ok. 125 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter: 
upper approx. 75 mm
bottom approx. 72 mm 
height: approx. 125 mm
capacity: approx. 350 ml

116 Classic

średnica: 
góra ok. 81 mm
dół ok. 52 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 81 mm
bottom approx. 52 mm 
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml

108

107

116

117

*  Kubek 117 Viva Brown szkliwiony jest również w środku.
Mug 117 Viva Brown is all brown – both inside and outside.

*  Kubek 107 Top Black szkliwiony jest również w środku.
Mug 107 Top Black is all black – both inside and outside.

208 mm x 95 mm

14
 m

m
 x 

13
5 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 14 mm x 135 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 60 mm

220 mm x 123 mm

10
 m

m
 x 

11
0 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 110 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 55 mm

215 mm x 70 mm

10
 m

m
 x 

10
0 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

208 mm x 95 mm

14
 m

m
 x 

13
5 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 14 mm x 135 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 60 mm
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106

115 Real

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

133 Memory

średnica: 
góra ok. 94 mm
dół ok. 47 mm
wysokość: ok. 68 mm
pojemność: ok. 250 ml
spodek:
średnica: ok. 130 mm

diameter: 
upper approx. 94 mm
bottom approx. 47 mm 
height: approx. 68 mm
capacity: approx. 250 ml
saucer:
length: approx. 130 mm

106 Ivory

średnica: 
góra ok. 80 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 107 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 80
bottom approx. 61 mm
height: approx. 107 mm
capacity: approx. 300 ml

133

115

252 mm x 101 mm

10
 m

m
 x 

10
0 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 110 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm

245 mm x 29 mm

40 mm x 30 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 70 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 40 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm

14
 m

m
 x 

10
5 

m
m

221 mm x 90 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 14 mm x 105 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm
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15

156 Milano

średnica: 
góra ok. 83 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 82 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: 
upper approx. 83 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 82 mm
capacity: approx. 250 ml

155 Madrid

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 93 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 93 mm
capacity: approx. 300 ml

155

156
240,0 mm x 40,0 mm 

nadruk na uchu / imprint on the handle: 13 mm x 95 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 230 mm x 20 mm 

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 40 mm 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

255,0 mm x 40,0 mm 

210,0 mm x 40,0 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 15 mm x 115 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 260 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 40 mm 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

154 Venezia

średnica: 
góra ok. 79 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 123 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 79 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 123 mm
capacity: approx. 300 ml

153 Paris

średnica: 
góra ok. 80 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 135 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter: 
upper approx. 80 mm
bottom approx. 61 mm 
height: approx. 135 mm
capacity: approx. 350 ml

153

154 220,0 mm x 80,0 mm 

185,0 mm x 40,0 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 110 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 220 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm

230,0 mm x 134,0 mm 

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 120 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 230 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

NOWOŚĆ / NEW

MATOWA KOLEKCJA / MATTE COLLECTION

NOWOŚĆ / NEW

MATOWA KOLEKCJA / MATTE COLLECTION



142 
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142 Kingsize

średnica: 
góra ok. 89 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 131 mm
pojemność: ok. 500 ml

diameter: 
upper approx. 89 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 131 mm
capacity: approx. 500 ml

LUCKY 
CHARM

Lucky Charm – jak urok fasonów przekonywujących Cię o słuszności 
decyzji. Wymowny urok detalu gwarantuje iż czeka Cię niezapo-
mniana przygoda.

An Enchanting style that is worth your while. Eloquent and 
charming details to ensure an unforgettable experience.

240,0 mm x 50,0 mm

60,0 mm x 60,0 mm 10
 m

m
 x 

12
0 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 120 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm



113

102

18
LUCKY 
CHARM
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111 Vision

średnica: 
góra ok. 83 mm
dół ok. 55 mm
wysokość: ok. 113 mm
pojemność: ok. 330 ml

diameter: 
upper approx. 83 mm
bottom approx. 55 mm 
height: approx. 113 mm
capacity: approx. 330 ml

139 Vision plus

średnica: 
góra ok. 86 mm
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 75 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek:
średnica: ok. 150 mm

diameter: 
upper approx. 86 mm
bottom approx. 49 mm
height: approx. 73 mm
capacity: approx. 210 mm
saucer:
length: approx. 150 mm

139

111

113 Comfort

średnica: 
góra ok. 71 mm, 
dół ok. 45 mm
wysokość: ok. 132 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 71 mm, 
bottom approx. 45 mm 
height: approx. 132 mm
capacity: approx. 300 ml

102 Emotion

średnica: 
góra ok. 72 mm
dół ok. 57 mm
wysokość: ok. 115 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 72 mm
bottom approx. 57 mm
height: approx. 115 mm
capacity: approx. 300 ml

205 mm x 55 mm

65 mm x 60 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 35 mm x 30 mm x 15 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

200 mm x 88 mm

8 
m

m
 x 

11
5 

m
m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 8 mm x 115 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 80 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm

12
 m

m
 x 

11
5 

m
m195 mm x 75 mm

182 mm x 18 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 12 mm x 115 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

229 mm x 39 mm

170 mm x 18 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 70 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 35 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm



20
PERFECT 
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PERFECT 
COMBINATION

Oryginalne zestawienie pozornie odległych materiałów jak drewno, 
metal z porcelaną stworzyło niesamowity efekt. Odległe stało się 
bliskie. Zaskakująca integracja form porcelanowych i zestawień 
kolorystycznych. Jeżeli pragniesz się wyróżnić, wybierz kolekcję 
Perfect Combination.

An original blend of completely unlikely materials such as wood, 
metal with porcelain creates an amazing effect. Outstanding 
mix of porcelain forms and subtle colour combinations that 
stands out! If you like to stand out, Perfect combination is just 
right for you!

100 Idea

średnica:
góra ok. 71 mm 
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 156 mm
pojemność: ok. 400 ml

diameter: 
upper approx. 71 mm 
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 156 mm
capacity: approx. 400 ml

100

201 mm x 148 mm

10
 m

m
 x 

90
 m

m

wycięcie 20 mm x 34 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm



200 mm x 104 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: Brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak /not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

227 mm x 87 mm

186 mm x 21 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

128 Combi

średnica: 
góra ok. 82 mm
dół ok. 59 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 82 mm
bottom approx. 59 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

141 Forte

średnica: 
góra ok. 85 mm
dół ok. 54 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 85 mm
bottom approx. 54 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

222 mm x 55 mm

200 mm x 18 mm

10
 m

m
 x 

50
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 50 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

22
PERFECT 
COMBINATION 
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101 Elegant

średnica: 
góra ok. 70 mm 
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 133 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 70 mm
bottom approx. 61 mm
height: approx. 133 mm
capacity: approx. 300 ml

119 Event

średnica: 
góra ok. 76 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 122 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 76 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 122 mm
capacity: approx. 300 ml

119

101 128

225 mm x 40 mm

55 mm x 65 mm

10
 m

m
 x 

70
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 70 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 100 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 30 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

141



158 To Go*

średnica: 
góra ok. 90 mm
dół ok. 60 mm
wysokość: ok. 135 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: 
upper approx. 90 mm
bottom approx. 60 mm 
height: approx. 135 mm
capacity: approx. 250 ml

250,0 mm x 118,0 mm 

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 240 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 50 mm

24
PERFECT 
COMBINATION 
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134 Trio

zestaw trzyelementowy
filiżanka:
średnica: góra ok. 82 mm
dół ok. 58 mm
wysokość: ok. 70 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek: średnica ok. 152 mm
łyżeczka: długość ok. 126 mm

three-element set
cup:
diameter: upper approx. 82 mm
bottom approx. 58 mm 
height: approx. 70 mm
capacity: approx. 210 ml
saucer: length approx. 152 mm
spoon: length approx. 126 mm

160 Color Concept

średnica: góra ok. 76 mm
dół ok. 47 mm
wysokość: ok. 88 mm
pojemność: ok. 210 ml
spodek: średnica ok. 135 mm

diameter: upper approx. 76 mm
bottom approx. 47 mm 
height: approx. 88 mm
capacity: approx. 210 ml
saucer: length approx. 135 mm

134

160 158

NOWOŚĆ / NEW

NOWOŚĆ / NEW

THERMO COLLECTION

*  Kubek z podwójnymi ściankami z porcelany, które dłużej utrzymują wewnątrz temperaturę napojów. Izolację wzmacnia szczelna, silikonowa pokrywka.
Double-walled mug. Porcelain walls  maintain the temperature inside the drinks for a long time. The tight silicone lid reinforces the isolation.

236 mm x 54 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 30 mm x 70 mm

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 50 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

180,0 mm x 40,0 mm 

210,0 mm x 40,0 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 90 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 200 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm



157 Face-Mug*

Kubek z porcelany + porcelanowa 
łyżeczka + silikonowa przykrywka
średnica: góra ok. 88 mm
dół ok. 68 mm
wysokość: ok. 83 mm
pojemność: ok. 300 ml

Mug made of porcelain 
+ porcelain spoon + silicon lid 
diameter: upper approx. 88 mm
bottom approx. 68 mm 
height: approx. 83 mm
capacity: approx. 300 ml

159 E-Mug**

Kubek z silikonową przykrywką 
i silikonowym spodem 
średnica: góra ok. 84 mm
dół ok. 61 mm
wysokość: ok. 105 mm
pojemność: ok. 300 ml

Mug with silicone lid 
and silicone bottom
diameter: upper approx. 84 mm
bottom approx. 61 mm 
height: approx. 105 mm
capacity: approx. 300 ml

PIOTR STOLARSKI
PROJEKTANT / DESIGNER

250,0 mm x 80,0 mm 

nadruk na uchu / imprint on the handle: 8 mm x 75 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 240 mm x 20 mm 

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 55 mm 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 50 mm

240,0 mm x 90,0 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 5 mm x 80 mm 
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 230 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: brak / not available

159

157

26 27

IVORY: Piotr opowiedz mi trochę o pracy projektanta, zawsze 

mnie to zastanawia.

PIOTR: Projektowanie polega na rozwiązywaniu jakiegoś problemu, 
który jest wypadkową funkcji i formy przedmiotu zderzonych z wła-
sną wyobraźnią. No wiesz, są jeszcze oczekiwania klienta i odbiorcy 
gotowego produktu. Zawsze jest to wyzwanie, bez względu na 
stopień skomplikowania projektowanego przedmiotu.

IVORY: Rozumiem, że kiedy pojawia się pomysł chcesz po-

wiedzieć „eureka”, czy tak to wygląda? Nagle masz wizję 

– jest pomysł i już po prostu wykonujesz? Przepraszam Cię 

za moja ignorancję jeśli źle myślę…

PIOTR: Pomysły rzeczywiście często wpadają do głowy w najmniej 
oczekiwanym momencie, jednak w większości przypadków pomysł 
na projekt wynika ze wstępnych założeń i w jakiś sposób jest wystu-
diowany. I muszę tu dodać, że to wszystko dopiero początek długiej 
drogi projektowej. Często też pierwszy szkic w niczym nie przypo-
mina ostatecznego projektu. Po drodze pojawiają się problemy 
technologiczne i przekładanie pewnej idei na rzeczywistość.

IVORY: To ciekawe co mówisz. Tak sobie wyobrażam, że 

pewnie nie bez znaczenia jest co projektujesz, prawda? 

Piotr, a jak zareagowałeś gdy okazało się, że będziesz pro-

jektować kolekcję Ivory?

PIOTR: Porcelana jest bardzo ładnym i wdzięcznym materiałem, 
więc zabrałem się do pracy z wielką przyjemnością. Kolekcja Ivory 
okazała się wyzwaniem. Chciałem stworzyć rozpoznawalną i ory-
ginalną kolekcję, a jednocześnie musiałem uwzględnić jej funkcję 
reklamową. Projekty miały być wyraziste, ale nie chciałem, żeby 
były zbyt dominujące i przesadnie rozrzeźbione; kolekcja musiała 
też być w miarę możliwości spójna. Najbardziej skoncentrowałem 
się na dziale Perfect Combination – tu szukałem ciekawych, sub-
telnych połączeń koloru z bielą porcelany. Szukałem dodatkowego 
elementu, który mógłby znaleźć się na kubku – tak powstał słynny 
już „wieszaczek” na kubku 100 IDEA.

IVORY: Przyznaję dział perfekt combination jest wyjątkowy, 

zaskakuje formą i pomysłem, jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tej części naszej pracy!

PIOTR: Tak – jestem pewien, że powstało coś naprawdę ciekawego.

IVORY: Piotr gdybym jutro zadzwoniła do Ciebie i powiedziała 

robimy nowa kolekcję… mam już nowy brief, byłbyś gotów? :)

PIOTR: Zdecydowanie tak! Projektowanie Ivory było bardzo ciekawe 
i pasjonujące – chętnie podejmę kolejne wyzwania.

IVORY: I’m curious, tell me something about the work 

of a designer.

PETER: Design is basically solving a problem when functionality 
and patterns of object meet our own imagination. As you know, 
there are client’s expectations and end user’s needs, which must 
be taken into consideration. It’s always a challenge no matter how 
complicated or simple the project is.

IVORY: Do I understand that when an idea comes to mind, 

you have an ‘Aha moment’. Is that how it goes? Suddenly you 

have a vision, an idea, and just go ahead and do it. Forgive 

my ignorance if I’m wrong…

PETER: Ideas actually comes to mind In the least expected mo-
ments. But In most cases, major idea for a project is due to some 
initial assumptions and in other ways educated. I must also add 
that all of these is just a beginning of a long project process. Most 
Often, the first draft in no way resembles the final draft. In the 
process, there are some problems technical in nature and of transla-
tion of certain ideas into reality.

IVORY: What you are saying is interesting. I imagine for sure that 

what you are working on is by no means insignificant, right?

But tell me Piotr, how did you react when it turned out that 

you were going to work on this collection?

PETER: Porcelain is a very nice and graceful material so I decided to 
take on this project with great pleasure. It was challenging because 
I wanted to create an original collection and at the same time, I had 
to take into account its advertising features. This project had to 
be distinctive but I did not want to be too dominant and overtly 
excessive; the collection had to be as consistent as possible. I was 
most concentrated on Perfect Combination – Here I was looking for 
interesting, subtle connections with colours and porcelain. I was 
also looking for additional elements that could be on a mug, like 
the now famous “hangar-on-mug” idea.

IVORY: I must admit that Perfect Combination is unique, amaz-

ing in form and idea. We are very pleased with this job.

PETER: I am sure that This turned out to be very interesting.

IVORY: If I’ll call you tomorrow that we are doing a New col-

lection, and that I already have a brief, will you be ready?

PETER: Absolutely! Designing this collection for Ivory was 
very interesting and exciting – I’ll willingly undertake another 
challenge.

WYWIAD
INTERVIEW

STUDIO PROJEKTOWE GOGO ZOSTAŁO ZAŁOŻONE W 2005 ROKU PRZEZ MARYSIĘ MAKOWSKĄ I PIOTRA STOLARSKIEGO. TWORZYMY WŁASNY AUTORSKI DIZAJN. 
UCZESTNICZYMY W WIELU KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH WYSTAWACH. NASZYM OSTATNIM OSIĄGNIĘCIEM BYŁA NAGRODA JURY’S FAVOURITE SELECTION NA
DMY INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL 2008 W BERLINIE.

NOWOŚĆ / NEW

THERMO COLLECTION

*  Silikonowe przykrywki pasują także do kubeczków: 103 Novel, 115 Real, 149 Master, 151 Media, 155 Madrit.
Silicone lids fit also to the mugs: 103 Novel, 115 Real, 149 Master, 151 Media, 155 Madrit.

**  Silikonowe przykrywki pasują także do kubeczków: 108 Evergreen (pojemność 400 ml), 111 Vision,120 Daily, 140 Vox, 149 Master. 
Silicone lids fit also to the mugs: 108 Evergreen (capacity 400 ml), 111 Vision,120 Daily, 140 Vox, 149 Master.

Silikonowe elementy posiadają atest do kontaktu z żywnością. / Silicone components are certified for food contact.

2

Dostępne przykrywkiD t k ki / Available lids

Dostępne przykrywkik k / Available lids



KREATYWNA CERAMIKA REKLAMOWA



203 mm x 80 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 15 mm x 70 mm

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 25 mm

30
GOOD 
FORM

31

GOOD 
FORM

Doskonała forma w niebanalnej oprawie. Ciekawa geometria kształ-
tów, kolory idealnie podkreślające fasony ceramiki. Kombinacja 
form przyjaznych dla oka odbiorcy.

Perfect forms In unique frames. Interesting geometry of shapes, 
colours, perfectly highlighted ceramics design. Made to please 
the eyes.

105

118

118 Minimac

średnica: 
góra ok. 69 mm
dół ok. 39 mm
wysokość: ok. 85 mm
pojemność: ok. 100 ml

diameter: 
upper approx. 69 mm
bottom approx. 39 mm 
height: approx. 85 mm
capacity: approx. 100 ml

105 Mac

średnica: 
góra ok. 73 mm
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 134 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx 73 mm
bottom approx. 49 mm
height: approx. 134 mm
capacity: approx. 300 ml

214 mm x 59 mm

180 mm x 61 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 80 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm



261 mm x 115 mm

10
 m

m
 x 

85
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 85 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 18 mm x 130 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm

32
GOOD 
FORM
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103 Novel

średnica: 
góra ok. 90 mm 
dół ok. 53 mm
wysokość: ok. 125 mm
pojemność: ok. 350 ml

diameter: 
upper approx. 90 mm
bottom approx. 53 mm 
height: approx. 125 mm
capacity: approx. 350 ml

120 Daily

średnica: 
góra ok. 87 mm
dół ok. 49 mm
wysokość: ok. 118 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 87 mm
bottom approx. 49 mm 
height: approx. 118 mm
capacity: approx. 300 ml

112 Mystik

średnica: 
góra ok. 72 mm
dół ok. 40 mm
wysokość: ok. 131 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 72 mm
bottom approx. 40 mm 
height: approx. 131 mm
capacity: approx.  300 ml

138 Eve

średnica: 
góra ok. 81 mm
dół ok. 58 mm
wysokość: ok. 73 mm
pojemność: ok. 200 ml
spodek:
średnica: ok. 158 mm

diameter: 
upper approx. 81 mm
bottom approx. 58 mm 
height: approx. 73 mm
capacity: approx. 200 ml
saucer:
length: approx. 158 mm

103 112

190 mm x 75 mm 

180 mm x 18 mm

10
 m

m
 x 

85
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 85 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 80 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm

120

247 mm x 117 mm

10
 m

m
 x 

95
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 95 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 110 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 35 mm

222 mm x 70 mm

10
 m

m
 x 

65
 m

m

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 65 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 20 mm x 90 mm
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 40 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 45 mm

138
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ECONOMY 
LINE

Linia produktów stworzona z myślą o klientach, którzy potrzebują 
dobrej jakości porcelany w korzystnej cenie. Uniwersalne fasony, duże 
powierzchnie zdobienia to atuty wyróżniające modele.

The line of products create for customers who need good quality of 
porcelain in advantageous price. Universal shapes and large area of 
the imprints there are the the trumps distinguishing models.

149 Master

średnica:
góra ok. 88 mm 
dół ok. 55 mm
wysokość: ok. 103 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 88 mm 
bottom approx. 55 mm 
height: approx. 103 mm
capacity: approx. 300 ml

149

230 mm x 55 mm

205 mm x 35 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 105 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 220 mm x 20 mm 
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available 

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 40 mm



250,0 mm x 50,0 mm 

240,0 mm x 35,0 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 15 mm x 95 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 230 mm x 20 mm

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 50 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 55 mm

ECONOMY
LINE
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150 Basic
średnica: ok. 82 mm 
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 82 mm 
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 300 ml

151 Media

średnica: 
góra ok. 88 mm
dół ok. 71 mm
wysokość: ok. 84 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 88 mm 
bottom approx. 71 mm 
height: approx. 84 mm
capacity: approx. 300 ml

152 Active

średnica: 
góra ok. 77 mm 
dół ok. 56 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: 
upper approx. 77 mm 
bottom approx. 56 mm 
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

150
152

151
220 mm x 90 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle: 10 mm x 105 mm
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: 210 mm x 20 mm 

nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: 50 mm
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 60 mm

150



143 Frozen
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 250 ml

145 Frozen bell
średnica: ok. 90 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 90 mm
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

147 Frozen fog
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml

147

145

143

14
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144 Glass basic
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 95 mm
pojemność: ok. 250 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 95 mm
capacity: approx. 250 ml

146 Glass bell
średnica: ok. 90 mm
wysokość: ok. 100 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 90 mm
height: approx. 100 mm
capacity: approx. 300 ml

148 Glass fog
średnica: ok. 80 mm
wysokość: ok. 128 mm
pojemność: ok. 300 ml

diameter: approx. 80 mm
height: approx. 128 mm
capacity: approx. 300 ml
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148

146

144

IVORY ALIANS / IVORY ALLIANCE
KUBKI Z KOLEKCJI IVORY W TOWARZYSTWIE ZNANYCH MAREK /

MUGS FROM IVORY COLLECTION IN A COMPANY OF WELL – KNOWN BRANDS

Z wielką przyjemnością przedstawiamy zestawy inspirowane marką Gerlach. 
Jest ona dedykowana ludziom wyjątkowym, ceniącym sobie jakość, elegancję 
i styl. Od 250 lat obecna na europejskich stołach. Wyjątkowe wzornictwo nadaje 
spotkaniom przy stole odpowiednią atmosferę i smak. Gerlach to marka będąca 
przykładem konsekwencji i wytrwałości w promowaniu europejskiej jakości, czego 
potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia.

With a great pleasure we prezent Gift sets inspired by Gerlach Brand. 
It is dedicated to everyone who appraciate quality, elegance an style. 
For 250 years it has been present on european tables. An outstanding design 
gives get togethers meeting proper atmosphere and taste. Gerlach is an 
example of Brand which consequently and perseveringly promowe euro pean 
quality – what is proved by numerous awards.

102 Emotioon

średnica: 
góra ok. 72 mm
dół ok. 57 mm
wysokość: ok. 115 mm
pojemność: ok. 310 ml

diameter: 
upper approx. 72 mm
bottom approx. 57 mm
height: approx. 115 mm
capacity: approx. 310 ml

Łyżeczka / Spoon Flame
elegancka łyżeczka do herbatyl k ł ż k d h b t
długość: 150 mm

elegant spoon for tea
length: 150 mm.

NOWOŚĆ / NEW
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137 Duet

dzbanek:
średnica: góra ok. 69 mm
dół ok. 53 mm
wysokość: ok. 102  mm
pojemność: ok. 480 ml
filiżanka:
średnica: góra ok. 102 mm 
dół ok. 72 mm
wysokość: ok. 62  mm
pojemność: ok. 280 ml

jug:
diameter: upper approx. 69 mm
bottom approx. 53 mm 
height: approx. 102 mm
capacity: approx. 480 ml
cup:
diameter: upper approx. 102 mm 
bottom approx. 72 mm 
height: approx. 62 mm
capacity: approx. 280 ml

137

110 mm x 40 mm

Dzbanek / Jug
nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available

nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: brak / not available
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available

nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm

300 mm x 40 mm

Filiżanka / Cup
nadruk na uchu / imprint on the handle: brak / not available
nadruk wewnątrz na ścianie / imprint on the inside rim: brak / not available
nadruk wewnątrz na dnie / imprint on inside bottom: brak / not available
nadruk od spodu / imprint on outside bottom: 30 mm

ZAMÓWIENIA SPECJALNE
SPECIAL ORDERS

INFORMACJA TECHNICZNA / TECHNOLOGIA
TECHNICAL INFORMATION / TECHNOLOGY

INFORMACJA TECHNICZNA

Wytyczne techniczne projektów: 

Format 

– plików graficznych: cdr, eps lub ai.

Fonty 

–  wszystkie czcionki zamienione na krzywe lub czcionki dołączone 
do plików graficznych.

Kolory

– sugerujemy określenie kolorów wg wzornika Pantone,
– bitmapy w CMYK.

Rozdzielczość

– projektów rastrowych 300 dpi,
– plików podglądowych jpg 72 dpi.

Dobór kolorów nadruku 

Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie 
mogą być dokładnie porównane do tego wzornika. Dopuszcza się 
odstępstwo koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika Pantone.

TECHNICAL INFORMATION

Projects technical directives

Accepted Image Formats

– graphics file: cdr, eps lub ai.

Fonts

–  all text should be converted to outlines or curves or all fonts must 
be included with your file.

Colours

–  we recommend to determine colours according to Pantone 
colour scale,

– bitmaps in CMYK.

Resolution

–  four-colour process and continuous-tone images with 300 dpi 
at actual size,

–  preview files JPG 72 dpi.

Selections of imprints colour

The ceramics paint colours don’t have marking Pantone and they 
can’t be exactly compared to this colour pattern book. Deviation of 
colour in two degrees scale of Pantone is permitted.

TECHNOLOGIA

Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym IVORY dysponuje nowo-
czesnym parkiem maszynowym, który usprawnia proces produkcyjny 
i podnosi jakość wyrobów.

Stosowana technologia wypału ceramiki reklamowej charaktery-
zuje się dużą wydajnością, co pozwala na sprawną i dużą ilościowo 
realizację zamówień.

Technologia Ivory jest przyjazna dla środowiska i pozwala oszczę-
dzać energię elektryczną. 

Trwałość nadruku

Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane 
w temperaturze 800-840 °C. 
Gwarantuje to ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych 
i działania mechaniczne, jak drapanie, szorowanie. 

Nadruki na szkle są wypalane w temperaturze 550-620 °C, sugeru-
jemy zmywanie ręczne.

TECHNOLOGY

Due to high investments IVORY has the latest in modern machinery 
which streamlines the production process and increases the quality 
of products.

Our Applied Technology allows for efficient output. Consequently 
we are able to effectively realize huge order quantities, even for the 
most demanding customers. 

Our technology is Energy efficient and environmentally friendly

Imprint durability

Printing on ceramic articles are done in temperatures between 
800-840 °C.
This guarantees high durability of imprints (resistant to dishwash-
ers, chemicals, mechanical wear like scratching and rubbing etc.)

Imprints on glass are done in temperatures between 550-620 °C. 
We recommend hand-washing.
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OPAKOWANIA
PRODUCT PACKING

Oferujemy opakowania wykonane z białej mikrofali, dostępne w dwóch 
rodzajach: forma zamknięta i z okienkiem.

We offer packaging made of white carton, available in two options: 
with or without window.

Opakowanie (numer) / 
Packing (number)

Rozmiar / Size Kubek / Mug Opakowanie (numer) / 
Packing (number)

Rozmiar / Size Kubek / Mug

001
długość / length: 11,0 cm
szerokość / width: 10,0 cm
wysokość / height: 11,0 cm

106 Ivory, 108 Evergreen (300 ml),
107 Top (300 ml), 115 Real,
128 Combi, 140 Vox, 141 Forte,
149 Master, 150 Basic, 143 Frozen,
144 Glass Basic, 145 Frozen Bell, 
146 Glass Bell

010
długość / length: 10,5 cm
szerokość / width: 7,5 cm
wysokość / height: 14,0 cm

101 Elegant, 112 Mystik, 
113 Comfort, 119 Event

002
długość / length: 13,5 cm
szerokość / width: 9,0 cm
wysokość / height: 12,0 cm

107 Top (400 ml), 151 Media, 
108 Evergreen (400 ml) 011

długość / length: 20,0 cm
szerokość / width: 12,0 cm
wysokość / height: 9,0 cm

111 Vision (dwupak)

003
długość / length: 11,0 cm
szerokość / width: 7,5 cm
wysokość / height: 12,0 cm

102 Emotion 012
długość / length: 20,0 cm
szerokość / width: 15,5 cm
wysokość / height: 8,5 cm

100 Idea, 105 Mac,
118 Minimac (dwupak)

004
długość / length: 11,5 cm
szerokość / width: 8,0 cm
wysokość / height: 13,0 cm

117 Viva, 147 Frozen Fog,
148 Glass Fog 013

długość / length: 16,5 cm
szerokość / width: 17,0 cm
wysokość / height: 12,0 cm

133 Memory

005
długość / length: 12,5 cm
szerokość / width: 9,0 cm
wysokość / height: 12,0 cm

109 Efect, 111 Vision 014
długość / length: 20,0 cm
szerokość / width: 15,5 cm
wysokość / height: 9,5 cm

126 Imago, 132 Harmony, 
147 Frozen Fog, 148 Glass Fog

006
długość / length: 17,0 cm
szerokość / width: 16,5 cm
wysokość / height: 11,0 cm

138 Eve, 139 Vision Plus,
103 Novel, 134 Trio

001

005

002

011006

003

012

010

004

014013

GALERIA OPAKOWAŃ
PACKING GALLERY

Przykładowe realizacjePrzykładowe realizacje Example realizations
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