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MUTLU SOFRALAR

Yeni yıl sofraların vazgeçilmezlerinden olan
Yılbaşı koleksiyonu, modern ve yenilikçi tasarım anlayışı ile 

etkileyici sunumlara imza atıyor.

Yılbaşı sofraları ışıltısız olmaz!
Görkemli sofraların hayal edildiği bu özel gün için
Kütahya Porselen’in yeni serileri Teos ve Zeugma.



6 Parça  Kase Seti

FO06KS850R04Ürün Kodu

FRIG
6 Parça  Çukur Tabak

TS06CKS850R04Ürün Kodu

TEOS

6 Parça  Pasta Seti

ZG06PS60210795Ürün Kodu

ZEUGMA
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Her servis tabağının içine
misafirlerinizin isimlerinin
yazıldığı kartlar koyabilir,

Kristalin ışığı kıran göz alıcı
yansımaları ile masanızın
renk kombinasyonları ne 

Gecenin ilerleyen saatlerinde
sıcak içeceklerinizi yudumlarken
çay ve kahve sunumlarınızı da

Yılbaşı gecesine mumlar
her daim çok yakışır.

Sadece masanızın sunumunda değil

Yılbaşı masanızda temalı süsler 
kullanın. Sofranızın orta kısmında 
kullanabileceğiniz minimal

Kar taneleri yılbaşı
atmosferinize sıcaklık
katacaktır.

Masa düzenlemesinde mutlaka
mum ışıltısına özellikle yer
verin. Mumlarınızı yılbaşı

misafirlerinizin kendilerini daha
özel hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

olursa olsun kadeh ve karaflarda
kristal seçebilirsiniz.

sofranızın temasına uygun dekoratif
objeler ile tamamlayabilirsiniz.

ölçülerde ki yılbaşı ağacınızı da bu
temalı küçük objelerle donatın.

Yılbaşı masanıza yerleştireceğiniz
küçük hediye paketlerinizi kar
taneleriye süsleyebilirsiniz.

ortamınıza uygun altın ve metal
şamdanlarla sergileyin.
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Masanızın temasını
evinizin bütünü ile
birlikte düşünmeli,

Supla, yılbaşı sofranızı
tamamlayıcı bir parçadır.
Porselenlerinizin şıklığı

Yeni yılda alışılagelmiş çam
ağaçları yerine altın veya 
gümüş objeler devasa

seçeceğiniz aksesuarlar ve renkler 
ile sofranızı hazırladığınız mekanla
uyumlu hale getirmelisiniz.

klasik bir supla veya porselen bir 
supla ile de tamamlayabilir veya 
yılbaşını sembolize edecek
malzemelerle de süsleyebilirsiniz.

büyüklükte ki çam ağaçlarından
daha etkili olabilirler.
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evinizin çeşitli köşeleri için de mum
ışığının etkisinden faydalanabilirsiniz.





Doğal renklerden mi hoşlanıyoruz? Trendleri mi takip
ediyorsunuz, yoksa ışıltılı lüksten vazgeçemiyor musunuz? 

“Yılbaşında evdeyiz” diyenlerdenseniz sizde en yakın satış 
noktalarımıza uğrayarak yeni yılda unutulmaz sofralar

hazırlamak için hemen kendi takımınızı oluşturun, yılbaşında
misafirlerinizi büyüleyici bir sofra ile karşılayın.
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6 Parça  Servis Seti

ZG06SS60011896Ürün Kodu

ZEUGMA



6 Parça Pasta Seti

ZG06PS60011896Ürün Kodu

ZEUGMA





SICAK  YUDUMLAR

İnsanlara kendilerini iyi hissettiren kırmızı ve yeşilin pozitif enerjileri, 
huzur ve neşe saçıyor. Bu uyumlu iki renk, Kütahya Porselen

yorumuyla zeugma fincanlarda buluştu. Özel günlerde
Kütahya Porselen 2’li fincan takımları hediye edin, sevdiklerinizin 

hayatlarına renk ve mutluluk katın.

4 Parça  Kahve Fincan Takımı

ZG04KT03011896Ürün Kodu

ZEUGMA
4 Parça  Çay Fincan Takımı

ZG04CT03011896Ürün Kodu

ZEUGMA

2 Parça  Kahve Fincan Takımı

EZ01MG03011896Ürün Kodu

TOLEDO
2 Parça  Kahve Fincan Takımı

FRS02MGS1111907Ürün Kodu

FOREST
2 Parça Kahve Fincan TakımıKahve Fincan Ta

FOREST









4 Parça  Kupa Seti

FRS04MGSNK54020Ürün Kodu





4 Parça  Kahve Fİncan Seti

TL04KT541P10751Ürün Kodu

TOLEDO

4 Parça  Çay Fincan Seti

TL04CT541P10751Ürün Kodu

TOLEDO

“





İHTİŞAMLI SOFRALAR

“Lüks sofra tasarımlarından hoşlananlar için ihtişamı
zarafetle buluşturan bir seri Capri. Bu seriyi altın

aksesuarlarla harmanlayabilir sevdiklerinize unutulmaz bir 
yılbaşı sofrası hazırlayabilirisiniz.”



Hayran bırakan kıvrımlar, zarif form, kendinden kabartma ve 
estetik duruş... Kütahya Porselen’in özel teknoloji

harikası yeni koleksiyonu “Capri” ile yılbaşı geceniz asil bir 
görünüm kazanacak.



24 Parça  Yemek Takımı

NPMOD24Y2883451Ürün Kodu

CAPRİ

24 Parça  Yemek Takımı

NPMOD24Y2883447Ürün Kodu

CAPRİ











PORSELEN, ARKASINDA

VARSA PORSELENDİR.

FABRİKA
Kütahya Porselen San. A.Ş

Kütahya Seramik Organize Sanayi Bölgesi
Çalca Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı N0:97/1

Merkez/KÜTAHYA

kurumsal.kutahyaporselen.com   ·   iletisim@kutahyaporselen.com.tr
T: +90 274 225 01 50   ·   F: +90 274 225 01 56


