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Traditional and modern, classic and unique, elegant and practical. All the various glass
items from the Krosno 2020 trend catalogue are perfect complements to the table, which
is where we gladly reach for new flavors, enjoy moments shared with our loved ones, and
enjoy the everyday life. In each of the ten collections, nothing is accidental – although they
are very different, all of them are based on the knowledge of glass that we have acquired
for almost 100 years, in combination with innovative designs.cel
Tradycyjne i nowoczesne, klasyczne i nietypowe, eleganckie i praktyczne. Różnorodne
szklane elementy z katalogu trendów na 2020 rok od Krosna to idealne dopełnienie stołu,
przy którym chętnie sięgamy po nowe smaki, cieszymy się wspólnymi chwilami z bliskimi
i rozkoszujemy codziennością. W każdej z dziesięciu kolekcji nic nie jest przypadkowe
– choć bardzo się różnią, łączy je zdobywana przez blisko 100 lat wiedza o szkle oraz
nowatorski design.
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GLASS IN THE LAND OF SENSES
Glass is one of the most important materials in the human world, affecting all of our six
senses... Serving as both practical tableware and a beautiful table decoration, the Empire
collection items or the unconventional dishes from the Avant-Garde line are eye-catching
and hypnotizing. The glassware from the Fjord collection may be a unique gift with its
distinctive convexities, and the exclusive Noble with handmade cuts gently caresses the
fingertips each time you touch the glass or carafe. Whenever there are Krista glasses on
the table during the party, inspired by the elegant shape of flourishing tulips, your interesting
conversations are bound to be accompanied by a warm sound of glass. The aromas of love
drinks will be reviving and stimulating during a romantic evening as the drinks will be poured
into Caro or Splendour glasses, designed in accordance with the current geometric trends.
Finally, the sweet, bitter, sour, and sometimes spicy and salty taste of cocktails, alcohol
drinks, and other beverages will be fully released, on black and red letter days alike, thanks
to the glasses, carafes and jugs from the Venezia and Harmony lines.
All of your five senses – and the sixth: aesthetic one – will be spoiled by the crystalware from
the handmade Romance collection, which was created with the unique needs and tastes of
those who wish to fully enjoy life in mind.

SZKŁO W KRAINIE ZMYSŁÓW
Szkło to jeden z najważniejszych materiałów w świecie człowieka, oddziałujące na aż sześć
jego zmysłów… Będące równocześnie praktyczną zastawą i przepiękną ozdobą stołu
elementy kolekcji Empire lub nieszablonowe naczynia z linii Avant-Garde, przyciągają wzrok
i hipnotyzują. Podarowane w prezencie szkło z kolekcji Fjord wyróżnia się wypukłościami,
a ekskluzywne Noble o ręcznie wykonanych szlifach przy każdym dotknięciu szklanki
czy karafki pieści delikatnie opuszki palców. Gdy podczas przyjęcia na stole znajdują się
kieliszki Krista, inspirowane eleganckimi, rozkwitającymi tulipanami, można być pewnym, że
ciekawym rozmowom będzie towarzyszył ciepły dźwięk szkła. Zapach miłosnych napojów
ożywi i pobudzi podczas romantycznego wieczoru, gdy te nalane będą do zaprojektowanych
zgodnie z panującymi obecnie geometrycznymi trendami szklanek i kieliszków Caro lub
Splendour Wreszcie słodki, gorzki, kwaśny, a czasem ostry i słony smak koktajli, alkoholi
i innych napojów uwolni się w pełni na co dzień i od święta dzięki szklankom, kieliszkom,
karafkom i dzbankom z linii Venezia i Harmony.
Wszystkie pięć zmysłów – a także ten szósty: estetyczny– rozpieszczą krystaliczne naczynia
z ręcznie wykonanej kolekcji Romance, które powstały z myślą o wyjątkowych potrzebach
i gustach wszystkich tych, którzy w pełni chcą cieszyć się życiem.
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ROMANCE
COLLECTION
The Romance collection encompasses
a wide range of handmade glass products
distinguished by their beautiful design and
elegant form preserved in a classic style.
This line features a jug, carafe, fruit bowl,
and vase, as well as various glasses and
stemware which, when combined, form
a sophisticated and harmonious whole. Each
product possesses a decorative element in
the form of a twisted optical pattern which
produces beautiful reflections of light. The
Romance collection is a combination of
finesse, grace, and timeless beauty which
will impress both at family dinners and grand
receptions.

Kolekcja Romance to cała gama wytwarzanych ręcznie wyrobów szklanych, charakteryzujących się pięknym wzornictwem i
elegancką formą utrzymaną w klasycznym
stylu. W linii znajdują się: dzbanek, karafka,
salaterka, wazon oraz różnego rodzaju kieliszki i szklanki, które w połączeniu tworzyć
będą wyrafinowaną i pełną harmonii całość.
Każdy z wyrobów posiada element dekoracyjny w postaci optyku skręconego, w którym pięknie odbijają się refleksy świetlne.
Kolekcja Romance to połączenie delikatności i wdzięku z ponadczasowym pięknem,
która doskonale sprawdzi się zarówno na
rodzinnym obiedzie, jak i uroczystym przyjęciu.

VODKA GLASS
KIELISZEK DO WÓDKI
FERT: F073346004009020
H 130 mm
50 mm
40 ml 1.4 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F073346027022020
H 208 mm
75 mm
270 ml 9.1 oz

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F073346032020020
H 222 mm
83 mm
320 ml 10.8 oz

CHAMPAGNE GLASS
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F073346017020050
H 213 mm
60 mm
170 ml 5.8 oz

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE

WHISKY GLASS
SZKLANKA DO WHISKY
FERT: F185151032014020
H 96 mm
84 mm
320 ml 10.8 oz

HIGHBALL GLASS
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F185151038018020
H 156 mm
67 mm
380 ml 12.9 oz

DECANTER
KARAFKA DO WINA
FERT: F091423100017020
H 210 mm
165 mm
1000 ml 33.8 oz

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE

JUG
DZBANEK
FERT: F053780160017020
H 230 mm
200 mm
1600 ml 54.1 oz

BOWL
SALATERKA
FERT: F193737022003020
H 116 mm
220 mm

VASE
WAZON
FERT: F23B209030002020
H 300 mm
126 mm

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE
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The Avant-garde line is marked by elegance and exceptional
style. It combines interesting design and functionality, while its
outstanding shape distinguishes it from other glassware. This line
is perfectly shaped to serve all kinds of products and to enhance
the celebration of their taste.

Linia Avant-garde cechuje się elegancją i wyjątkowym stylem.
Łączy w sobie ciekawe wzornictwo i funkcjonalność, a niespotykany
kształt czarek wyróżnia ją na tle całego asortymentu. Szkło z tej
kolekcji jest idealnie dopasowane do serwowanych produktów,
dzięki czemu pozwala odpowiednio celebrować ich degustację.

AVANT-GARDE
COLLECTION

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F579917049038600
H 240 mm
99 mm
490 ml 16.6 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F579917039032490
H 233 mm
89 mm
390 ml 13.2 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F579917046010140
H 218 mm
102 mm
460 ml 15.6 oz

CHAMPAGNE GLASS
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F579917018043570
H 248 mm
65 mm
180 ml 6.1 oz

BEER GLASS*
KIELISZEK DO PIWA
FERT: F57A764042013420
H 206 mm
94 mm
420 ml 14.2 oz

COCKTAIL GLASS
KIELISZEK DO KOKTAJLI
FERT: F579917023003110
H 170 mm
107 mm
230 ml 7.8 oz

DRINK GLASS
POKAL DO DRINKÓW
FERT: F750293030035250
H 190 mm
70 mm
300 ml 10.1 oz

MARGARITA GLASS
KIELISZEK DO MARGARITY
FERT: F578545027028210
H 169 mm
114 mm
270 ml 9.1 oz

HIGHBALL GLASS
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F68B042054003040
H 150 mm
79 mm
540 ml 18.3 oz

TUMBLER
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F68B042038002040
H 100 mm
90 mm
380 ml 12.9 oz

DECANTER
KARAFKA DO WINA
FERT: F094513180005030
H 272 mm
240 mm
1800 ml 60.9 oz

JUG
DZABNEK
FERT: FDZ4104100015340
H 205 mm
183 mm
1000 ml 33.8 oz

FRUIT BOWL*
PATERA
FERT: FSA5380024009020
H 205 mm
240 mm

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE

* Periodically available
Dostępny okresowo
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SPLENDOUR
COLLECTION

The Splendour collection is the very essence of modern style and
perfect craftsmanship embodied in glass, which attracts the eye with
its elegance and perfect proportions. Products in this line are marked
by a slender shape, subtly closing at the top, which perfectly intensifies
the sensations while savouring the drink. It is a perfect choice for
people who love to delight in the flavour of their drinks, beverages and
refreshments served in elegant glasses.
Kolekcja Splendour to kwintesencja nowoczesnego stylu i perfekcji
wykonania ujęta w szkle, które przyciąga uwagę swoją elegancją
i idealnymi proporcjami. Wyroby z tej linii charakteryzują się smukłą
formą z subtelnym zwężeniem u góry, co doskonale podkreśla
szlachetny charakter degustowanych trunków. To doskonały wybór dla
osób, które doceniają walory smakowe i zapachowe alkoholi, napojów
i przekąsek podanych w eleganckim szkle.

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F578187086010120
H 255 mm
115 mm
860 ml 29.1 oz

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F578187030071P80
H 238 mm
88 mm
300 ml 10.1 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F578187020048C10
H 227 mm
79 mm
200 ml 6.8 oz

CHAMPAGNE GLASS
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F578187021059H90
H 247 mm
75 mm
210 ml 7.1 oz

WATER GLASS
KIELISZEK DO WODY
FERT: F578187050052960
H 247 mm
95 mm
500 ml 16.9 oz

LIQUEUR GLASS
KIELISZEK DO LIKIERU
FERT: F578187006016310
H 154 mm
50 mm
60 ml 2 oz

HIGHBALL GLASS
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F688596048060F50
H 155 mm
80 mm
480 ml 16.2 oz

TUMBLER
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F688596040061M80
H 109 mm
89 mm
400 ml 13.5 oz

BEER GLASS
SZKLANKA DO PIWA
FERT: F68A784040014460
H 200 mm
78 mm
400 ml 13.5 oz

BEER GLASS
SZKLANKA DO PIWA
FERT: F689879050014240
H 235 mm
75 mm
500 ml 16.9 oz

NIGHT SET
KOMPLET NOCNY
FERT: FKP1087000001010
H 200 mm
92 mm 600 ml 20.3 oz
H 82 ml
75 mm 200 ml 6.8 oz

JUG
DZBANEK
FERT: F052227120010010
H 227 mm
210 mm
1200 ml 40.6 oz

FRUIT BOWL
PATERA
FERT: FSA5394025006010
H 90 mm
250 mm

FRUIT BOWL
PATERA
FERT: FSA5394020006010
H 166 mm
200 mm

HANDMADE

HANDMADE

HANDMADE
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The Harmony series is synonymous with elegance that will shine both
as a beautiful and practical enrichment of everyday rituals and as tasteful
glassware for special occasions.

HARMONY

Kolekcja Harmony to synonim elegancji, która świetnie sprawdzi się zarówno
jako piękne i praktyczne urozmaicenie codziennych rytuałów, a także jako
gustowne szkło na wyjątkowe okazje.

COLLECTION

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F579601045010150
H 229 mm
92 mm
450 ml 15.2 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F579270037006250
H 224 mm
87 mm
370 ml 12.5 oz

GIN&TONIC
KIELISZEK DO GIN I TONIC
FERT: F579689070001010
H 210 mm
115 mm
700 ml 23.7 oz

MARTINI GLASS
KIELISZEK DO MARTINI
FERT: F579270024501010
H 185 mm
113 mm
245 ml 8.3 oz

HIGHBALL GLASS
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F68B367023002020
H 136 mm
60 mm
230 ml 7.8 oz

COGNAC GLASS
KIELISZEK DO KONIAKU
FERT: F579270055041270
H 152 mm
106 mm
550 ml 18.6 oz

JUG
DZBANEK
FERT: FDZ4108180012290
H 220 mm
205 mm
1800 ml 60.9 oz

DECANTER
KARAFKA DO WINA
FERT: F097055160002010
H 270 mm
160 mm
1600 ml 54.1 oz

HANDMADE

HANDMADE

CHAMPAGNE GLASS
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F579270018019850
H 242 mm
65 mm
180 ml 6.1 oz

CHAMPAGNE COUPE
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F57B575024002020
H 170 mm
112 mm
240 ml 8.1 oz

STEMLESS WINE GLASS
SZKLANKA DO WINA
WFERT: F686376050077BF0
H 123 mm
90 mm
500 ml 16.9 oz

STEMLESS WINE GLASS
SZKLANKA DO WINA
FERT: F686376058014190
H 136 mm
94 mm
580 ml 19.6 oz

BEER GLASS
POKAL DO PIWA
FERT: F750594050028730
H 195 mm
93 mm
500 ml 16.9 oz

BEER GLASS
POKAL DO PIWA
FERT: F750594033027850
H 177 mm
82 mm
330 ml 11.2 oz

WINE SET OF 3 PCS
KOMPLET DO WINA 3-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP0895000002010
H 270 mm
H 229 mm

160 mm 1600 ml 54.1 oz
92 mm 450 ml 15.2 oz

PROSECCO GLASS
KIELISZEK DO PROSECCO
FERT: F57B576028004020
H 246 mm
75 mm
280 ml 9.5 oz

TUMBLER
SZKLANKA DO NAPOJÓW
FERT: F686622041019C80
H 90 mm
95 mm
410 ml 13.9 oz

WATER GLASS
KIELISZEK DO WODY
FERT: F579270057046800
H 225 mm
109 mm
570 ml 19.3 oz

CAKE STAND
PATERA NA TORT
FERT: FPA1570032007010
H 92 mm
320 mm
HANDMADE
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KRISTA

COLLECTION

Krista is one of the most well-known and prized
lines of glassware on the market. The unique,
tulip-shaped bowl of each glass is joined to the
stem with a diamond-shaped, dice element.
Thanks to this design, the stemware is not only
unique but elegant as well. In the Krista line
you can find glasses for vodka, champagne,
martinis, wine, and water. Cherish the beauty of
this collection and complete the whole set.
Krista to jedna z najbardziej znanych oraz
docenianych linii kieliszków na rynku. Unikatowy,
rozchylany kształt czarki kieliszka w kształcie
tulipana, łączy się z nóżką z formowaną na
kształt diamentu kostką. Dzięki temu kieliszki
są nie tylko wyjątkowe, ale również eleganckie.
W linii Krista znajdziesz kieliszek do wódki,
szampana, martini, wina oraz wody. Doceń
piękno tej kolekcji i skompletuj całą linię.

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F576030022086EJ0
H 181 mm
87 mm
220 ml 7.4 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F576030015566BJ0
H 168 mm
80 mm
150 ml 5.1 oz

MARTINI GLASS
KIELISZEK DO MARTINI
FERT: F576030017020500
H 167 mm
117 mm
170 ml 5.8 oz

CHAMPAGNE FLUTE
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F576030015080CX0
H 203 mm
70 mm
150 ml 5.1 oz

VODKA GLASS
KIELISZEK DO WÓDKI
FERT: F576030005057770
H 135 mm
57 mm
50 ml 1.7 oz

BOWL
CZARKA
FERT: F540243038029500
H 132 mm
115 mm
380 ml 12.9 oz
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CARO

COLLECTION

WHISKY SET OF 7 PCS*
KOMPLET DO WHISKY 7-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP0704000006010
H 196 mm
H 110 mm

110 mm 750 ml 25.4 oz
88 mm 280 ml 9.5 oz

HANDMADE

The original shape and elegance of the Caro
glasses, carafes, and whisky set will draw the
attention of every connoisseur of top shelf
spirits. Caro embodies the harmony of form
and crystal-clear glass. Deserving of special
attention are the carafes featuring lapped
corks that preserve the aroma of alcohol
for extended periods. The timeless design,
superb quality, and precise production of this
collection make it not only an ideal present for
lovers of hard alcohol but also a practical and
tasteful complement to your lounge room.

WHISKY CARAFE
KARAFKA DO WHISKY
FERT: F092101100009010
H 220 mm
97 mm
1000 ml 33.8 oz
HANDMADE

WHISKY CARAFE
KARAFKA DO WHISKY
FERT: F092426075019010
H 196 mm
110 mm
750 ml 25.4 oz

WHISKY GLASS
SZKLANKA DO WHISKY
FERT: F187236028012020
H 110 mm
88 mm
280 ml 9.5 oz

HANDMADE

HANDMADE

Oryginalny kształt oraz elegancja szklanek,
karafek i zestawu do whisky z linii Caro przyciągną uwagę każdego konesera trunków z
najwyższej półki. Caro to harmonia formy i
szkła o krystalicznej przejrzystości. Na szczególną uwagę zasługują karafki, których bryła
zwieńczona jest docieranym korkiem, pozwalającym na długo zachować aromat przechowywanych alkoholi. Ponadczasowy design,
najwyższa jakość i precyzja wykonania sprawiają, że szkło z tej kolekcji jest doskonałym
prezentem dla amatorów mocniejszych alkoholi, a także praktycznym i gustownym uzupełnieniem Twojego salonu.

WHISKY CARAFE
KARAFKA DO WHISKY
FERT: F092222075016010
H 192 mm
100 mm
750 ml 25.4 oz
HANDMADE

* Periodically available
Dostępny okresowo
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EMPIRE

COLLECTION

LIQUER SET OF 7 PCS*
KOMPLET DO LIKIERU 7-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP0225000005010
H 346 mm
H 145 mm

70 mm
50 mm

300 ml 10.1 oz
30 ml 1 oz

HANDMADE

LIQUEUR CARAFE*
KARAFKA DO LIKIERU
FERT: F095193030006010
H 346 mm
70 mm
300 ml 10.1 oz

LIQUEUR GLASS*
KIELISZEK DO LIKIERU
FERT: F078383003007010
H 145 mm
50 mm
30 ml 1 oz

HANDMADE

HANDMADE

* Periodically available
Dostępny okresowo

The decanter, glasses, and liqueur set of the Empire collection combine beauty and functionality
in products designed to serve tinctures and liqueurs. Worthy of particular attention is the slender
body of these products, crafted from the highest
quality glass of crystal clear transparency. Handmade with attention to every detail, these glasses
provide an extraordinary visual experience. Lend
your interior a regal touch and delight your guests with exquisite alcohols served in exceptionally
beautiful and elegant Empire glassware.

Karafka, kieliszki oraz zestaw do likieru z kolekcji
Empire to połączenie piękna i funkcjonalności,
przeznaczone do serwowania likierów i nalewek.
Na szczególną uwagę zasługuje ich nowoczesna,
smukła bryła, wykonana ze szkła o najwyższej
jakości i krystalicznej przejrzystości. Ręczna
produkcja, z dbałością o każdy detal, zapewnia
doznania wizualne na najwyższym poziomie.
Nadaj swojemu wnętrzu królewskiego charakteru
i zachwyć swoich gości wybornymi trunkami
podanymi w wyjątkowo pięknym i eleganckim
szkle z linii Empire.
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The Fjord collection includes glasses, carafe,
and a whisky set, all of which were created with
lovers of this drink in mind. This exclusive line
is produced from the highest quality glass with
attention to every detail. The collection delights
with its designer shape featuring characteristic
indentations reminiscent of ice crystals. Fjord
glassware is tasteful as well as practical,
reflecting the interior design predilections of the
most demanding consumers.

W kolekcji Fjord znajdują się szklanki, karafka
oraz zestaw do whisky, które powstały z myślą
o miłośnikach tego trunku. Ta ekskluzywna linia
została wykonana z najwyższej jakości szkła, z
dbałością o każdy detal. Zachwycają swoją designerską bryłą z charakterystycznymi wgłębieniami przywodzącymi na myśl kryształki lodu. Fjord
to gustowne, a zarazem praktyczne wyroby, który
odzwierciedlą wnętrzarskie upodobania najbardziej wymagających konsumentów.

FJORD

COLLECTION

WHISKY SET OF 7 PCS
KOMPLET DO WHISKY 7-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP0927000003010
H 265 mm
H 93 ml

120 mm 950 ml 32.1 oz
88 mm 300 ml 10.1 oz

WHISKY CARAFE
KARAFKA DO WHISKY
FERT: F096763095006010
H 265 mm
120 mm
950 ml 32.1 oz

WHISKY GLASS
SZKLANKA DO WHISKY
FERT: F68A864030003030
H 93 mm
88 mm
300 ml 10.1 oz

HANDMADE

WATER SET OF 7 PCS*
KOMPLET DO WODY 7-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP1060000001010
H 200 mm
H 93 mm

160 mm 1000 ml 33.8 oz
88 mm 300 ml 10.1 oz

JUG*
DZBANEK
FERT: F054831100001010
H 200 mm
160 mm
1000 ml 33.8 oz
HANDMADE

* Periodically available
Dostępny okresowo
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NOBLE

COLLECTION
The Noble collection is an unusual combination
of crystal clear glass with the exceptional
craftsmanship of our glass masters.
The elegant shape of the carafe and glasses
harmonizes with the geometric pattern of handground grid, making the glassware an ideal
company for noble alcohols, from whisky to light
or strong liqueurs.
The manual production, with its minuteness and
precision, provides highest-level visual sensations
by merging the glass and the drink into a thrilling
whole.
Kolekcja Noble to niezwykłe połączenie
krystalicznej przejrzystości szkła oraz wyjątkowego
kunsztu pracy mistrzów.
Elegancki kształt karafki i szklanek harmonizuje
z geometrycznym wzorem ręcznie szlifowanej
kratki, sprawiając, że szkło z tej kolekcji jest
idealnym towarzystwem dla szlachetnych alkoholi
od whisky po lekkie i mocne likiery.
Ręczna produkcja dzięki swojej szczegółowości
i precyzji, zapewnia doznania wizualne na
najwyższym poziomie, scalając szkło i trunek w
jedną, poruszającą całość.

WHISKY SET OF 7 PCS*
KOMPLET DO WHISKY 7-CZĘŚCIOWY
FERT: FKP0840000003010
H 250 mm
H 98 mm

95 mm 1000 ml 33.8 oz
81 mm 280 ml 9.5 oz

HANDMADE

WHISKY CARAFE*
KARAFKA DO WHISKY
INDEX: 1 X 09-3206-1000
H 250 mm
95 mm
1000 ml 33.8 oz

WHISKY GLASS*
SZKLANKA DO WHISKY
INDEX: 6 X 18-2989-0280
H 98 mm
81 mm
280 ml 9.5 oz

HANDMADE

HANDMADE

* Periodically available
Dostępny okresowo
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Venezia is a series of classic, tall stem glassware
which will add a sparkle of sophistication to your
tableware. The line consists of selected multipurpose glasses designated for water, wine,
vodka, champagne, martinis and liqueur. Enrich
your home collection with the Venezia line and
give your tableware a note of elegance.

Venezia to seria klasycznych kieliszków na
wysokiej nóżce, które ozdobią każdy stół i dodadzą mu wytworności. To wyselekcjonowane
produkty o szerokim zastosowaniu: do wody,
wina, wódki, szampana, martini i likieru. Wzbogać swoją domową kolekcję szkła o kieliszki
z linii Venezia i nadaj swojej zastawie nutkę
elegancji.

VENEZIA
COLLECTION

RED WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
CZERWONEGO
FERT: F5754130350C5000
H 215 mm
87 mm
350 ml 11.8 oz

WHITE WINE GLASS
KIELISZEK DO WINA
BIAŁEGO
FERT: F575413025058000
H 207 mm
79 mm
250 ml 8.5 oz

LIQUEUR GLASS
KIELISZEK DO LIKIERU
FERT: F575413007016000
H 160 mm
62 mm
70 ml 2.4 oz

VODKA GLASS
KIELISZEK DO WÓDKI
FERT: F575413005018000
H 149 mm
50 mm
50 ml 1.7 oz

CHAMPAGNE FLUTE
KIELISZEK DO SZAMPANA
FERT: F575413020094000
H 225 mm
60 mm
200 ml 6.8 oz

WATER GLASS
KIELISZEK DO WODY
FERT: F575413048047000
H 207 mm
102 mm
480 ml 16.2 oz

MARTINI GLASS
KIELISZEK DO MARTINI
FERT: F575413015050000
H 167 mm
116 mm
150 ml 5.1 oz
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Closing the door to your house, slow down for a moment and
take a deep breath. Whether alone or in company – you definitely
deserve to relax after a long day. Let your senses awaken by
inviting the elegant and modern Krosno glassware into your
interior.

Zamykając za sobą drzwi domu, zwolnij na chwilę i weź głęboki
oddech. Samotnie czy w towarzystwie – z pewnością zasługujesz
na relaks po długim dniu. Pozwól rozbudzić swoje zmysły,
zapraszając do swoich wnętrz eleganckie i nowoczesne szkło
marki Krosno.

TRANSPARENCY

DURABILITY

RESISTANCE

TONE

LEAD FREE
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KROSNO.COM
KROSNO.COM.PL

28

KROSNO.COM

