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A Oxford Mag, que em 2015 chega 
à sua quarta edição, nasceu com o 
objetivo de apresentar a empresa 

Oxford. Muito mais do que mostrar 
os produtos, queremos revelar as 
inspirações e as referências que 

usamos para atingir nossa missão 
maior: encantar você.

Nas páginas a seguir, volte no tempo 
com as tendências dos “loucos anos 

20”, veja dicas de como preparar 
belas recepções de final de ano, 

conheça a visão futurista do designer 
Karim Rashid e saiba mais sobre o 

mundo dos cristais artesanais. E não 
é só isso! Tem ainda a praticidade 
dos produtos com receitas e toda 
a originalidade da estampa Ikat, 
tendência de moda e design que 

virou decoração para pratos.
Esperamos que você aprecie o nosso 

conteúdo e lhe desejamos uma 
ótima leitura!

COORDENADORA DE MARKETING
CLAUDINEIA BASILIO

REDATORA
KARINA BORGUESAN



MAGAZINE

MUITO PRAZER,
SOMOS A OXFORD!

EDITORIAL

A NOVA

DA PORCELANA

Nossa história começou há mais 
de 60 anos, na cidade de São 
Bento do Sul, em Santa Catarina, e 
atualmente somos a maior fabricante 
de porcelana e cerâmica de mesa 
da América Latina. Produzimos 
aparelhos de jantar, chá, café, 
complementos, taças e copos de 
cristal através das seguintes marcas: 

Oxford Porcelanas
Feita especialmente para a mulher 
moderna que vive na correria 
do cotidiano, mas não abre mão 
do bom gosto e inovação. Os 
produtos de beleza única valorizam 
os desejos e a personalidade de 
uma nova geração de mulheres. 
Mulheres de atitude que possuem 
sede por novidades e estão sempre 
antenadas e ligadas no mundo 
fashion. Qualidades que as tornam 
extremamente preocupadas com os 
pequenos detalhes, até mesmo de 
uma boa refeição.

Oxford Crystal
Especial como você. Produzida 
inteiramente de forma artesanal, passa 
a ser uma obra de arte lapidada para 
melhorar a degustação das mais variadas 
bebidas. Requinte, luxo e bom gosto 
reunidos em taças e copos com brilho 
intenso que encantam os mais exigentes 
desejos. 

Oxford Daily
Produtos projetados para o dia-a-dia 
da mulher contemporânea que busca 
qualidade em tudo que a rodeia. Essa 
marca jovem e atual combina com 
qualquer momento, dando um toque de 
alegria e criatividade às refeições. Através 
das cores e do clima pop, as louças Daily 
encantam as caprichosas e modernas, 
mulheres da nova geração que são a 
força do nosso país.

Biona
A marca amiga das tradicionais mulheres 
brasileiras, sendo parte do cuidado 
com a família. Unindo a qualidade e a 
acessibilidade, as louças Biona possuem 
a praticidade que toda mulher precisa. 
Uma linha que conta com decorações 
alegres e voltadas para a família. As 
imagens aplicadas nas louças remetem 
ao cotidiano, passando uma sensação de 
segurança e dedicação.
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JAZZ
cód.9219*

linha FLAMINGO



REVISTA

CRYSTAL

EDITORIAL

NOVIDADES

CRISTAL

MORO NUM PAÍS TROPICAL

OXFORD

FEITO À MÃO,
FEITO ARTE!

página 96

página 40

MAGAZINE

     Conheça as referências que nos 

guiam na criação de porcelanas 

e cristais. Veja também as nossas 

novidades para o segundo 

semestre e as dicas para deixar 

sua mesa sempre bonita para 

receber familiares e amigos.

     Para proporcionar as melhores 

experiências de degustação, a 

Oxford Crystal foi em busca da 

técnica artesanal da fabricação de 

cristais. E apresenta ao mercado 

suas peças únicas, trabalhadas 

com perfeição por mestres-

vidreiros.

     Fomos buscar na tropicalidade brasileira a inspiração 

para o editorial da Oxford Mag #04. Cores vivas e alegres 

se misturam a um visual descontraído e moderno que é a 

cara do nosso país!

PORCELANAS

A NOVA

DA PORCELANA
página 08

     Nós, da Oxford, que sempre 

buscamos inovação e qualidade, 

levamos para o mercado uma nova 

geração de porcelanas: peças que 

unem design e tecnologia com 

sustentabilidade. Um novo conceito 

em louças de mesa!
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GERAÇÃO



GOURMET

DAILY

PORCELANAS

NO DIA-A-DIA 

PROFISSIONAIS

DA NOVA
BRASILEIRA

página 66

página 72

     Um ambiente profissional, seja 

ele formal ou descontraído, exige 

praticidade e sofisticação. Por isso, 

os produtos da Linha Gourmet 

se destacam pela qualidade, 

resistência, funcionalidade e 

elegância.
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KARIM RASHID

DESIGN COM
PERSONALIDADE

página 32

     Famoso pela visão futurista e pela 
criatividade, Karim Rashid é um dos 
maiores designers do nosso tempo. 
Através de traços geniais e exclusivos, 
o artista deixa um pouco da sua 
personalidade em cada nova criação.

COMPLEMENTOS

PRÁTICOS E
FUNCIONAIS

página 50

     Nem só de pratos e xícaras vive uma cozinha. As travessas, 

tigelas e demais complementos também têm papéis importantes 

na composição de uma mesa. Além de decorativos, eles ainda 

proporcionam mais praticidade e comodidade.

     Produtos alegres, coloridos e 

modernos, que unem beleza e 

praticidade. Feitos especialmente 

para a nova geração de brasileiras: 

mulheres contemporâneas que 

buscam qualidade em tudo o que 

as rodeia.

BIONA

FAZ BONITO
TODO DIA

página 84

     Louças tradicionais com 

decorações alegres e suaves. 

Feitas especialmente para o dia-

a-dia das mulheres clássicas, que 

não abrem mão do conforto e da 

praticidade na hora de montar a 

mesa e servir a as refeições.
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Ao contrário de outros grandes 
movimentos artísticos da época, que 
tinham um cunho mais político, social 
ou filosófico, o Art Déco era apenas 
decorativo, como seu próprio nome 
sugere. Ele influenciou toda a sociedade da 
época, mas apenas nos quesitos design e 
decoração, sem interferir em áreas como a 
política e a filosofia.
O estilo Art Déco é o completo oposto de 
seu principal antecessor, o Art Nouveau. 
Enquanto esse último abusava de formas 
orgânicas e de linhas sinuosas, o Art Déco 
se mantém numa categoria mais “clean”, 
ou mais “limpa”, pode-se assim dizer. 
Suas produções são repletas de desenhos 
geométricos, traços retos e circulares 
estilizados e, também, composições 
abstratas.

      Uma verdadeira revolução cultural, 
social e industrial: assim podemos 
definir os chamados “loucos anos 20”. 
Além das inúmeras transformações 
econômicas e comportamentais, 
também surgiram mudanças 
importantes no campo das artes. Uma 
delas foi o nascimento de um estilo 
artístico marcante, presente até hoje 
na moda, no design e em algumas das 
obras arquitetônicas mais importantes 
do mundo. Conheça agora o “Art Déco”, 
a inspiração da Oxford Porcelanas para 
desenvolver a decoração dessas belas 
peças da Linha Flamingo!

O termo Art Déco é a abreviação da 
expressão francesa arts décoratifs, ou, 
em português, artes decorativas. 

FLAMINGOLINHA



DÉCO 
cód.9218*

linha FLAMINGO

“AS FORMAS CLÁSSICAS DA LINHA 
FLAMINGO ALIADAS AO REQUINTE 
DA DECORAÇÃO DÉCO PROMETEM 
ENCANTAR E SURPREENDER À 
MESA. UMA LOUÇA NOBRE E 
SOFISTICADA!”
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* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.

Toda decoração desenvolvida aqui na 
Oxford resgata um momento, seja de uma 
cena de um  filme, das tendências nos 
holofotes das passarelas, de um registro 
de viagem, de uma visita a um museu, 
enfim são tantas coisas na vida que podem 
ser temas completamente inspiradores 
para um designer. Além de uma estética 
agradável na decoração da mesa, “o contar 
uma história” faz toda diferença! Ou diga 
que não é interessante, que após alguém 
elogiar a sua porcelana, você poder dizer 
que é da marca Oxford e contar sobre a 
fonte de inspiração! A decoração Déco foi 
desenvolvida com muito carinho, através 
de uma pesquisa sobre vitrais que resultou 
numa paleta de cores harmônica e num 
geometrismo elegante. E sabe o que é 
mais gratificante dentro desse universo do 
design na Oxford? É ver essas decorações 
presentes nos momentos especiais das 
nossas consumidoras!

Cristiane Pereira, criadora da 
decoração Déco

Dessa forma, a vida cotidiana da população foi 
invadida pelo movimento. A moda, o design, 
o cinema e, principalmente, a arquitetura 
adotaram o estilo. Dois exemplos famosos de 
obras arquitetônicas em Art Déco são o edifício 
Chrysler, de Nova Iorque, e o Cristo redentor, 
localizado no Rio de Janeiro.
Outras edificações também adotaram o Art 
Déco, como as igrejas, por exemplo. Além da 
estrutura em si, os vitrais também receberam 
fortes traços desse estilo. E foi justamente 
nesses vitrais coloridos e exuberantes que a 
Oxford Porcelanas foi buscar a inspiração para 
criar a Flamingo Déco!

COM A PALAVRA,

A DESIGNER:

A predominância de linhas retas e de formas 
geométricas representa toda a simplicidade 
do movimento Art Déco. As cores, suaves e 
delicadas, fazem referência aos tons usados 
nos vitrais. Já os traços de ouro, que contornam 
a decoração, são um símbolo do sentimento 
de prosperidade que reinava durante toda a 
década de 1920, especialmente nos Estados 
Unidos, antes da fatídica crise de 1929 após a 
quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque.



Detalhe

LINHA
FLAMINGO

WHITE
      A pureza da cor branca é perfeita para os 
clássicos, que preferem deixar o destaque da 
refeição para a comida servida.

cód. 9201

ISABEL cód. 9208*

SOFIA cód. 9209*

DIAMOND cód. 9210*
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      Excelente indicação para quem quer dar um 
toque mais atual às tradições, ou para aqueles 
que apreciam uma sofisticação mais discreta.

      O clássico filete dourado da decoração deixa 
essa louça atemporal, requintada e interessante 
em qualquer tempo.

      O padrão geométrico em linhas finas na 
composição “branco sobre branco” e o filete em 
prata compõem uma decoração clean e sofisticada.

DIANA cód. 9400

      Uma decoração que inspira delicadeza e suavidade 
através de desenhos de flores e borboletas. A mistura 
ideal de leveza e sofisticação!

NOVO

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.



JAZZ cód. 9219*

SÃO BASÍLIO cód. 9217*

DÉCO cód. 9218*

      Formas clássicas se unem a traços de nobreza e 
elegância nas louças da Linha Flamingo. Um modelo 
ideal para quem prima por bom gosto e requinte na 
hora de montar a mesa e servir as refeições. 

JOIA BRASILEIRA cód. 9220*
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CZARINA cód. 9216

      Inspirada no museu de arte Hermitage, de 
São Petersburgo, na Rússia, a decoração Czarina 
tem cores suaves e o esplendor do ouro fosco.

      A ilustração se baseia nos vitrais em estilo 
Art Déco e traz cores suaves ostentadas por 
linhas em ouro.

      Decoração inspirada nas cores das pedras 
brasileiras: ametista, amazonita e ágata rosa. O toque 
de nobreza fica por conta dos traços em ouro.

      As formas e cores das cúpulas da catedral de 
São Basílio, localizada em Moscow, na Rússia, são 
reproduzidas nas peças dessa louça magnífica.

      A Linha Flamingo Jazz reflete toda a 
personalidade de uma época memorável: 
a glamourosa década de 1920!

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.

NOVO

NOVO

NOVO



A imensidão territorial faz do Brasil 
um país de contrastes. Contrastes 
culturais, sociais, econômicos 
e... climáticos! Por herança da 
colonização europeia, adotou-se 
a divisão do ano em 4 estações 
distintas: primavera, verão, outono 
e inverno. Bem, distintas apenas 
no Sul do Brasil, pode-se dizer. 
Na terra da Oxford Porcelanas as 
estações possuem características 
diferenciadas, próximas do que 
acontece nos países de Hemisfério 
Norte: a primavera é a estação das 
flores, o verão é do calor e dos dias 
mais longos, o outono é um período 
de temperaturas amenas e de folhas 
caídas e o inverno é a época mais 
fria do ano. Já nas regiões do Norte 
e Nordeste do país, nem tudo é tão 
claro assim. Por lá, é mais comum 
a divisão do ano em apenas dois 
períodos: da seca e das chuvas.
Entretanto, mesmo em locais que 
não possuem essa divisão de 
estações muito clara, sabe-se que

DIANA 
cód.9400

linha FLAMINGO
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“PARA RENOVAR A CASA E DEIXAR 

UM CLIMA DELICADO E SUAVE, 

OS TEMAS FLORAIS SÃO ÓTIMAS 

OPÇÕES!”

      Motivos florais são sempre uma ótima 
opção de tema para decorações. Símbolos 
da primavera, as flores representam a 
renovação, a delicadeza, a doçura e a 
naturalidade. A Oxford Porcelanas buscou 
captar toda essa beleza e harmonia da 
estação mais florida do ano para criar uma 
louça que mescla leveza e sofisticação. 
Saiba mais sobre a Linha Flamingo Diana.

que tal apostar nas flores e frutas 
naturais para ornamentar a mesa para 
aquela refeição especial? Uma louça 
com essa temática pode incrementar a 
decoração. Na Linha Flamingo, formas 
clássicas se unem a traços de nobreza 
e elegância. É um modelo ideal para 
quem prima por bom gosto e requinte. 
E a decoração Diana, inspirada na 
beleza da primavera, proporciona 
leveza e encanto através dos desenhos 
de flores e borboletas. Garantia de uma 
mesa graciosa e sofisticada!

a primavera é o período das flores. Elas representam a renovação. Depois do período de frio e 
de pouco sol, o clima se torna mais agradável e as árvores podem, enfim, florescer e dar frutos. 
Para renovar a casa e deixar um clima delicado e suave, os temas florais são ótimas opções. 
Mesmo à mesa, é possível criar composições singelas e meigas. Ao invés de arranjos artificiais, 

FLAMINGOLINHA
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      Brincando com as formas, a Linha Loop dá um 
toque de ludicidade à mesa. Seu design ovalado é 
inusitado e proporciona leveza e movimento para 
todas as ocasiões. 

LINHA
LOOP

TOSS cód. 2828

WHITE cód. 2500

      O branco é sempre um clássico. Ele é versátil 
e pode ser combinado com outros tons para a 
composição de uma mesa moderna e alegre.

LACE cód. 2829

      Os desenhos da decoração Lace buscaram 
inspiração na delicadeza das rendas e dos 
bordados presentes em vestidos de noiva.

      O design inusitado da Linha Loop fica ainda mais 
irreverente com as formas lúdicas da decoração Toss. 
Para dar um toque atual às refeições!

NOVO



COPACABANA 
cód.2401

linha QUARTIER

      No esplendor dos anos 20, surgia 
uma das maiores estilistas de todos os 
tempos: Coco Chanel. Numa época em 
que as mulheres estavam presas 
a espartilhos apertados, a designer 
surgiu com peças revolucionárias, 
que colocavam o conforto em 
primeiro lugar.
Entre as suas grandes contribuições 
para a moda feminina, destacam-se as 
criações do clássico “pretinho básico” , 
do tailleur e, é claro, de uma das duplas 
mais queridinhas da moda, do design e 
da arquitetura: preto e branco.
Inspirada pela combinação perfeita 
entre essas cores, a Oxford Porcelanas 
foi buscar referências em um dos 
ícones do nosso país para desenvolver 
esse lindo Quartier: Copacabana, a 
“princesinha do mar” do Rio de Janeiro. 
A combinação de cores clássica e 
atemporal dialoga com a irreverência 
e ousadia do prato quadrado, uma 
atração à parte para qualquer refeição!

PRINCESINHA DE
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QUARTIERLINHA
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WHITE cód. 2000

      A cor branca é um verdadeiro clássico! 
Atemporal e versátil, ela combina com qualquer 
composição de mesa.

BAMBOO cód. 2416

      Na ilustração do modelo Bamboo a 
natureza marca presença. Garantia de leveza e 
sofisticação para todas as refeições.

LINES cód. 2443

      O modelo Lines foi buscar inspiração nos 
traços da arte abstrata moderna, criando uma 
composição contemporânea e ousada.

SQUEEZE cód. 2447

      Um prato quadrado com padrões 
geométricos. Linhas retas que se unem para criar 
um louça que esbanja modernidade.

LINHA
QUARTIER
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COPACABANA cód. 2401

      Inspirada na famosa dupla preto e branco, 
presente na moda, no urbanismo e no design 
desde os tempos de Coco Chanel.

RED cód. 2015

      A cor vermelha, repleta de vivacidade e 
energia, promete levar muito mais entusiasmo 
para o momento da refeição. BLACK cód. 2006

      A cor preta, famosa por ser básica e 
sofisticada, é ideal para aqueles que apreciam 
requinte e discrição.

TATTOO cód. 2414

      O modelo Tattoo aposta em uma ilustração 
alegre e atual: flores, borboletas e traços 
comumente usados em desenhos de tatuagens.      Irreverência e modernidade postas à mesa. Os 

pratos e xícaras em formas quadriláteras dão um 
toque arrojado e original para qualquer decoração.
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      Um design inovador, completamente fora do comum: 
assim podemos descrever, resumidamente, a linha Shift, 
desenvolvida com exclusividade para a Oxford Porcelanas 
por Karim Rashid. Conheça agora um pouco do processo de 
produção desse incrível modelo!

Karim Rashid é praticamente sinônimo de inovação. E isso 
pode ser comprovado pelas suas peças em porcelana. Além 
das decorações para os jogos de chá e jantar, o designer 
também criou um formato de pratos e xícaras exclusivo: 
o Shift. 
Se analisarmos o significado da palavra em inglês, veremos 
o quanto a escolha desse nome faz sentido. Shift significa, 

entre outras coisas, “deslocar, alterar, mudar de posição”. E foi 
realmente isso o que aconteceu com o fundo dos pratos: 
Ele foi “deslocado”, saiu do lugar comum e caiu na mais 
completa inovação.
A Oxford Porcelanas, que muito investiu em pesquisa e 
tecnologia, hoje consegue fabricar esse tipo de peça, que 
é completamente diferenciado. As máquinas modernas 
usadas no processo de produção conseguem gerar louças 
diferenciadas, verdadeiras novidades do segmento de mesa.
O Shift Black, além do design contemporâneo, conta ainda com 
a sofisticação e o requinte da cor preta, que deixa qualquer 
composição de mesa mais nobre e elegante.

SHIFT

BLACK 
cód.9304

linha SHIFT

SHIFTLINHA
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WHITE cód. 9300

      Toda a ousadia do prato quadrado aliada 
à versatilidade e pureza da cor branca. Um 
verdadeiro curinga para qualquer decoração.

FUSION cód. 9333

      Formas abstratas e cores suaves: duas das 
maiores características do design de Karim 
Rashid em evidência na Linha Shift Fusion.

KOIL cód. 9332

      Excepcional, ousada, moderna. A decoração 
Koil sai do lugar comum para criar uma louça 
única, com um contorno inovador.

BLACK cód. 9304

      Para os que apreciam peças com design 
inovador, mas não abrem mão da discrição. A cor 
preta, além de democrática, esbanja sofisticação.WISK cód. 9331

      Mais uma decoração fora do lugar comum. A 
inovação no contorno dos pratos realçada pela 
dupla perfeita: preto com branco.

LINHA
SHIFT

      A Coleção Shift possui um formato inovador, 
desenvolvido com exclusividade para a Oxford 
Porcelanas pelo famoso designer americano 
Karim Rashid. 



       Toda a nobreza e toda a sofisticação da 
Linha Soleil ganham um toque de tradição com a 
decoração Village. A clássica paisagem campestre 
inglesa, um ícone das louças de mesa, vem se 
perpetuando há décadas e sobrevivendo a todas 
as inovações no mundo do design. E não há como 
negar: ela é nostálgica, atemporal e extremamente 
sóbria. Um verdadeiro clássico carregado de toda a 
imponência britânica.
E, se for para falar de imponência, não se pode 
ignorar a presença do azul cobalto nessa decoração. 
Essa cor foi, durante muito tempo, uma das únicas 
tonalidades usadas para a decoração das peças 
de porcelana.
A Ásia Antiga foi o grande berço da produção de 
cerâmica e porcelana no mundo. Lá, foram criadas 
as técnicas de produção e de pigmentação desses 
itens. Durante muito tempo, as cores usadas na 
decoração e mesmo no corpo das peças ficaram 
limitadas aos tons de marrom, verde, vermelho e 
amarelo.  Mais tarde, com a evolução da técnica e 
a descoberta de novos materiais, chegou-se à uma 
massa de porcelana de cor branca, que mantinha 
a tonalidade clara mesmo depois da passagem 
pelo forno. Isso aumentou as possibilidades de 
decoração e de coloração.

IMPONÊNCIA E
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“INAUGURAVA-SE, NAQUELE 
MOMENTO, A ERA DAS 
PORCELANAS “AZUL E BRANCO”, 
QUE POR MUITO TEMPO 
DOMINARAM O MERCADO E 
SE ESTABELECERAM COMO 
CLÁSSICAS, SENDO ATÉ HOJE 
UM SÍMBOLO DE TRADIÇÃO E DE 
HISTÓRIA.”

Junto a esse episódio, ocorreu também um fato 
de grande relevância para a história da porcelana: 
a descoberta do azul cobalto. O cobalto é um 
elemento químico metálico de cor cinza, usado, 
entre outras coisas, para produzir o tom de azul 
que, inclusive, leva o seu nome. O óxido de cobalto 
foi encontrado na Pérsia e se espalhou por outras 
regiões da Ásia. A coloração azul cobalto, feita à 
base de arsênico, tinha uma fixação perfeita sobre 
as peças de porcelana, o que fez com que ela se 
tornasse figurinha repetida nos itens produzidos a 
partir de então. Inaugurava-se, naquele momento, 
a era das porcelanas “Azul e Branco”, que por muito 
tempo dominaram o mercado e se estabeleceram 
como clássicas, sendo até hoje um símbolo de 
tradição e de história.

VILLAGE
cód.4018

linha SOLEIL

SOLEILLINHA



Leve esse ícone do mundo das porcelanas para a sua casa 
e monte um verdadeiro duelo de clássicos à mesa, com 
a presença das formas nobres da Linha Soleil unidas à 
imponência da cor azul cobalto. O Soleil Village fica bem com 
qualquer tipo de decoração. Se na sua casa predominam os 
móveis modernos e de design futurista, não se preocupe. O 
Village fará um contraste interessante com esse ambiente 

contemporâneo. Já se ela for mais rústica e tradicional, essa 
louça vai deixar o ambiente ainda mais interessante e clássico.
Esperamos que você tenha apreciado a leitura e as nossas 
dicas. Entretanto, sempre gostamos de lembrar: tendências 
só fazem sentido quando causam o seu bem–estar e o seu 
conforto. Coloque-os em primeiro lugar e sua casa estará 
sempre linda. E conte sempre com a Oxford Porcelanas!
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WHITE CLASSIC cód. 9801

      O branco é perfeito para quem gosta de 
deixar o destaque da refeição para os alimentos 
servidos.

KATHERINE cód. 9814*

      A cor branca ornamentada com filetes prateados 
compõe uma louça discreta, porém elegante, perfeita 
para uma decoração leve e clean.

VICTÓRIA cód. 9812*

      O ouro, símbolo de luxo e riqueza, marca 
presença de maneira delicada nessa decoração. Na 
medida para quem busca nobreza e discrição.

LINHA
SOLEIL

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.



APARELHO DE JANTAR - 40 PEÇAS 
12 pratos rasos / 12 pratos fundos / 12 pratos sobremesa / 2 travessas  

1 Saladeira / 1 Sopeira

Disponível na decoração 9801

CONJUNTO CAFÉ - 14 PEÇAS 
6 XÍCARAS DE CAFÉ / 6 PIRES / 1 BULE / 1 AÇUCAREIRO

      As formas clássicas que nunca saem de moda 

ganham uma releitura moderna e sofisticada na Linha 

Soleil. Garantia de uma mesa harmoniosa com aquele 

toque aristocrata de nobreza.
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VILLAGE cód. 4018

      Nessa decoração, uma linda e clássica 
paisagem campestre resgata a história dos 
costumes ingleses.

HAIA cód. 9815*

      Um tulipa interage com traços de ouro em 
movimentos que acompanham o relevo do 
prato. Uma louça altiva e majestosa!

      Para servir um café com muito mais requinte 
e sofisticação. A tonalidade branca garante 
versatilidade e leveza.

Disponível nas decorações 9815* / 9801

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.



NO RITMO DO 

      A sensação de bem-estar proporcionada pela prática de um exercício físico é o que motiva muitas pessoas a mexerem seus 
corpos. No caso da dança, essa sensação de bem-estar é ainda maior, é quase euforia. Não é à toa que as academias que oferecem 
essa modalidade estão tendo turmas cheias em cada aula. E engana-se quem pensa que esse amor por ritmos é de agora. A prática 
da dança como forma de exercício físico ou de diversão é de longa data. Nas linhas a seguir, você vai saber mais sobre o Lindy Hop, 
um ritmo contagiante nascido em meio aos dançantes e animados anos 20!
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COUPLINHA



Sua consagração aconteceu no Savoy, o primeiro salão 
de bailes do Estados Unidos a aceitar que negros e 
brancos dançassem juntos. Dali, o Lindy Hop foi levado 
para o mundo. Com uma mistura de passos retirados 
das danças típicas africanas e de outros sons em alta 
no período, como o Jazz, o Charleston, o sapateado e o 
breakaway, o ritmo é considerado o primeiro precursor 
do swing. 
Existem pessoas, inclusive no Brasil, que ainda hoje 
preservam o Lindy Hop através de grupos de dança, 
festivais, workshops e apresentações culturais. 
Inclusive, o ritmo sofreu poucas ou quase nenhuma 
adaptação e mantém a originalidade que o fez tão 
famoso nas décadas de 1920 e 1930. Originalidade essa 
que inspirou a Oxford Porcelanas na criação desse 
modelo da Linha Coup. A decoração Lindy Hop busca 
expressar toda a alegria e o entusiasmo contagiantes 
dessa dança, através de cores vivas e modernas. Além 
disso, as formas usadas remetem ao estilo Art Déco, 
outro ícone da década de 1920 que influenciou toda a 
sociedade da época.
A Coup é considerada a linha mais “clean” da Oxford 
Porcelanas. Seu design é simples, natural e suave. É 
ideal para aqueles que apreciam louças mais clássicas 
na hora de montar a mesa e servir as refeições. Com 
a decoração Lindy Hop, as formas ingênuas das peças 
da Linha Coup ganham um toque de vivacidade e 
alegria, ideal para compor vários tipos de decoração, 
do estilo moderno ao vintage. Inspire-se com a Oxford 
Porcelanas e leve o embalo do Lindy Hop para seus 
momentos em família ou com os amigos!
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A dança é uma manifestação cultural que 
nos diz muito sobre determinada época 
ou local. Normalmente, um ritmo reflete a 
personalidade de uma sociedade. No final 
dos “loucos anos 20” e começo dos anos 
30, os Estados Unidos viveram períodos 
distintos: primeiramente de prosperidade 
elevada e, mais tarde, com a quebra da Bolsa 
de Valores de Nova Iorque, de grande crise 
econômica. E esse contraste não foi visível 
apenas na economia. A sociedade e a música 
também tinha lá suas diferenças. Enquanto 
algumas festas das classes mais abastadas 
eram embaladas ao som de Jazz, a periferia 
unia os sons e começava a criar seus 
próprios passos, com seu próprio gingado.
Nesse período, a segregação racial também 
era intensa e os negros tinham direitos 
bem limitados. Na maioria dos casos, eles 
não podiam sequer frequentar os mesmos 
lugares ou exercer as mesmas profissões que 
os brancos. Além disso, suas moradias eram, 
majoritariamente, localizadas nos bairros de 
periferia das grandes cidades dos Estados 
Unidos. Pois, justamente no Harlem, um dos 
bairros negros mais famosos de Nova Iorque, 
surgiu um ritmo que fez história por sua 
originalidade: o Lindy Hop.

“A DECORAÇÃO LINDY HOP BUSCA 
EXPRESSAR TODA A ALEGRIA E 
O ENTUSIASMO CONTAGIANTES 
DESSA DANÇA, ATRAVÉS DE CORES 
VIVAS E MODERNAS.”

LINDY HOP 
cód.4639

linha COUP



LINHA
COUP
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WHITE cód. 4812

      A pureza da cor branca deixa a mesa leve, 
fazendo com que o destaque da refeição seja a 
comida servida.

BLANC cód. 4787

      Rosas brancas discretas criam uma 
decoração romântica que agrada aos que 
valorizam uma mesa delicada e suave.

BIA cód. 4621

      A decoração com belas flores vermelhas 
deixa o aparelho ainda mais delicado e promete 
alegrar as refeições.

DUST cód. 4622

      Os traços abstratos em cores alegres prometem 
deixar a mesa mais jovial e moderna. Ideal para 
quem aprecia decorações no estilo “pop”.
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LUSITANA cód. 4988*

      Inspirado em releituras de azulejos portugueses, 
esse modelo une o azul cobalto, um ícone do mundo 
das porcelanas, com filetes de ouro.

TWIGGY cód. 4709

      A decoração de traços dançantes, que passeiam 
pelas peças de maneira despretensiosa e divertida, 
promete deixar a mesa mais leve e lúdica.

BLACK cód. 4924

      A cor preta é básica, versátil, neutra e, ao 
mesmo tempo, muito sofisticada. Fica linda com 
qualquer composição de mesa!

      Os traços inspirados na Art Déco mesclados 
com cores vivas e atuais fazem dessa louça uma 
atração à parte em qualquer refeição!

LINDY HOP cód. 4639

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.

      Suavidade e requinte em total equilíbrio: assim 
é a Linha Coup. O design clean dessa louça inspira 
naturalidade e leveza para qualquer tipo de mesa.

NOVO

NOVO



      Ousadia e sofisticação podem, sim, andar lado 
a lado. É o que mostra a Linha Plateau: pratos e 
xícaras em formatos inovadores que surpreendem 
e encantam na hora das refeições.
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LINHA
PLATEAU

“PARA OS MODERNOS, QUE GOSTAM DA MISTURA DE CORES, UM COMPOSÉ DE PEÇAS 

BRANCAS E PRETAS PODE SER UMA ÓTIMA ALTERNATIVA. SABE-SE QUE O CASAMENTO 

DESSAS DUAS CORES É UM DOS MAIS BEM-SUCEDIDOS E FELIZES, TANTO NA MODA 

QUANTO NA DECORAÇÃO. MISTURE AS PEÇAS E INOVE NA APRESENTAÇÃO!”

PRETO NO BRANCO, BRANCO NO PRETO!

WHITE cód. 9702

      A louça na cor branca figura como 
coadjuvante da refeição, deixando o 
protagonismo para a comida servida. BLACK cód. 9704

      O design ousado e a sofisticação da cor 
preta proporcionam ainda mais requinte para a 
composição de uma mesa.

RED cód. 9706

      A cor vermelha, repleta de vivacidade e 
energia, dá um toque de entusiasmo e alegria 
para qualquer decoração.



      Para aqueles que sempre se 
perguntaram por que, durante tanto 
tempo, só foram fabricados pratos 
redondos, a resposta é simples: 
porque as máquinas existentes até 
então só conseguiam gerar pratos 
redondos. Não era uma opção 
das indústrias e nem das pessoas 
que compravam louças. Era pura 
limitação tecnológica.
A Oxford Porcelanas, sempre 
buscando inovar e diferenciar seu 
portfólio de produtos, investiu 
muito em pesquisa e tecnologia 
para apresentar ao mercado 
suas arrojadas criações de linhas 
retas. Hoje, os pratos quadrados 
e retangulares estão encantando 
os apaixonados por design e 
inovação. O Plateau Red, além do 
formato peculiar, tem ainda toda a 
intensidade da cor vermelha. Uma 
louça perfeita para aqueles que 
querem ousar na maneira de servir.
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OUSADIA

PLATEAULINHA



      Há uma frase clichê, mas típica dos meses finais do ano, que 
descreve bem a primeira sensação que temos ao perceber que 
já vem chegando o Natal e o Ano-Novo: “Nossa, como o tempo 
passa rápido”! E ele passa mesmo, na verdade ele voa. E quando 
você se dá conta, já está na hora daquela correria para fazer a 
compra de presentes, arrumar a decoração da casa e organizar os 
preparativos para as ceias e os almoços em família.
É claro que nem tudo é correria. Essa época do final de ano 
também é deliciosa. O coração de todo mundo é invadido pelos 
melhores sentimentos e só o que se quer é estar entre os entes 
queridos. Também é um tempo de renovação, de repensar o 
que já foi e de revigorar as esperanças para os dias que virão a 
seguir. E, é claro, não podemos esquecer das festas, das pessoas 
reunidas, das refeições maravilhosas e dos abraços calorosos.
Nesse período, cada detalhe é preparado com carinho e atenção. 
A gente sempre quer que tudo esteja perfeito. O presente 
comprado tem que agradar, a decoração tem que ser impecável, 
a árvore de Natal tem que estar luminosa, a ceia tem que ser 
incrível e a mesa... ah, a mesa! Ela precisa de lindas porcelanas 
para servir essa ceia tão maravilhosa. E também de belas taças e 
copos de cristais para proporcionar aos convidados as melhores 
experiências de degustação das bebidas.
Para deixar tudo organizado com antecedência, a Oxford 
Porcelanas preparou algumas sugestões de louças e taças que 
vão encantar os convidados. Esperamos que você aprecie as 
nossas dicas e que tenha um lindo e memorável final de ano!

É TEMPO DE

edição #04
OXFORD MAGpág.30

FLAMINGO / LOOPLINHA



      Nossa sugestão é de inovação: fugir do 
tradicional vermelho e apostar em algo novo. 
Os tons de azul são sempre uma boa opção 
para qualquer decoração. Atemporais, eles 
formam belas composições com o ouro, o 
prata e o branco.
Quanto à louça, nossa indicação é o Loop 
White. Brincando com as formas, essa linha 
dá um toque de ludicidade à mesa. Seu design 
ovalado é inusitado e proporciona leveza e 
movimento para todas as ocasiões. Nos cristais, 
a Linha 250 Bienal, inspirada na arquitetura de 
São Paulo, em especial no Pavilhão Bienal, casa 
da maior e mais importante mostra de arte 
do país. Uma composição de mesa luxuosa e 
carregada de elementos culturais!

      Esse é aquele período famoso pelas 
promessas e resoluções de ano-novo e, 
principalmente, pelas simpatias feitas para 
atrair coisas boas. Há quem aposte na cor 
da roupa, coma lentilhas, pule ondas ou 
carregue coisas consigo na passagem da 
meia-noite. Enfim, para os supersticiosos, 
que acreditam no poder das cores, que tal 
iluminar a mesa com toques de dourado? 
Se ele atrai riqueza ou não, não podemos 
afirmar. Só podemos garantir que ele é 
luxuoso e requintado. Nossa sugestão é a 
Linha Flamingo Sofia, uma clássica louça 
branca com filete em ouro. Nos cristais, a  
Linha 600 Classic, inspirada no delicado 
desenho de uma gota de água!

INOVANDO NA 
CEIA DE NATAL

FELIZ 
ANO-NOVO!
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      O estilo, a postura, a visão futurista e a criatividade 
fazem de Karim Rashid um designer sem igual. Saiba 
mais sobre a vida e as criações desse verdadeiro artista 
do nosso tempo.

Filho de pai egípcio e mãe inglesa, Karim nasceu em 
1960 no Cairo, Egito, mas foi criado no Canadá. Lá, ele 
obteve a sua primeira formação em design industrial em 
1982, na Carleton University de Ottawa. Mais tarde, o 
aperfeiçoamento foi feito na Itália, considerada um dos 
polos mundiais do design.
Hoje, o artista é uma referência em criatividade e seus 
números impressionam. Ele atua nas mais diversas áreas 
do design industrial em cerca de 40 países. Já contabiliza 
mais de 3.000 criações e 300 prêmios conquistados. 
O estilo único, as roupas sempre em cores claras, a 
postura e a paixão com que fala de sua profissão são 
suas marcas registradas.
Além disso, o designer coloca um pouco de sua 
personalidade em tudo o que passa por suas mãos 
cheias de talento. Seus traços futuristas e inovadores são 
singulares e inconfundíveis. Karim é único, assim como 
todas as suas criações. Nas peças desenvolvidas com 
exclusividade para a Oxford, o artista busca trazer mais 
beleza e funcionalidade para o cotidiano.

RASHID
DESIGN COM PERSONALIDADE



WHITE cód. 9300

SQUEEZE cód. 2447
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DUST cód. 4622

TOSS cód. 2828

COUP

LOOP

QUARTIER

SHIFT

RASHID

      Toda a ousadia do prato quadrado aliada 
à versatilidade e pureza da cor branca. Um 
verdadeiro curinga para qualquer decoração.

      Um prato quadrado com padrões 
geométricos. Linhas retas que se unem para criar 
um louça que esbanja modernidade.

      Os traços abstratos em cores alegres prometem 
deixar a mesa mais jovial e moderna. Ideal para 
quem aprecia decorações no estilo “pop”.

      O design inusitado da Linha Loop fica ainda mais 
irreverente com as formas lúdicas da decoração Toss. 
Para dar um toque atual às refeições!



BLACK cód. 9304

WISK cód. 9331

FUSION cód. 9333

KOIL cód. 9332
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SHIFT

SHIFT

SHIFT

SHIFT

RASHID

      Excepcional, ousada, moderna. A decoração 
Koil sai do lugar comum para criar uma louça 
única, com um contorno inovador.

      Para os que apreciam peças com design 
inovador, mas não abrem mão da discrição. A cor 
preta, além de democrática, esbanja sofisticação.

      Mais uma decoração fora do lugar comum. A 
inovação no contorno dos pratos realçada pela 
dupla perfeita: preto com branco.

      Formas abstratas e cores suaves: duas das 
maiores características do design de Karim 
Rashid em evidência na Linha Shift Fusion.



      Fiel à sua premissa de colocar 
beleza nos objetos do cotidiano das 
pessoas, Karim Rashid dá um toque de 
vivacidade e entusiasmo para a Linha 
Coup com a decoração Dust. Nessa 
criação, desenvolvida com exclusividade 
para a Oxford Porcelanas, cada prato e 
xícara recebe traços abstratos em cores 
diferentes. Uma louça perfeita para 
quem aprecia decorações no estilo “pop”, 

coloridas e modernas. 
Leve mais alegria para a sua cozinha, 
combinando as peças do Coup Dust 
com outros artigos do designer, como 
as canecas Knukles e as Moringas Glob, 
ou com outros objetos de tons alegres e 
contemporâneos. A parceria da Oxford 
Porcelanas com Karim Rashid coloca 
o melhor do design internacional ao 
seu alcance.

COUP

KARIM RASHID PARA LINHA COUP
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COUP DUST
cód.4622

KARIM RASHID



270ml

0698

9300

0428

0426

0409
9304

cód. H08A

0222

0221

369P

371P

372P

370P

BERRY

STRAW

WISK

CHURN

KURDLE

FUSION

0832 93049300 0698

 cód. 9304

cód. 9300

CANECAS
KNUKLES

TIGELA
SHIFT
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CANECA KNUKLES

700ml - 17 cm

cód. H12A
TIGELA SHIFT

380ml

cód. H08B
CANECA KNUKLES

270ml

cód. H08A
CANECA KNUKLES

RASHID



PURE
cód. 9300

KURRANT
cód. 0698

SPRIG
cód. 0428

MORINGA GLOB
      A moringa é um tipo de recipiente 
que serve para armazenar água. 
Tradicionalmente, ela era feita de 
barro e moldada manualmente. 
Hoje, entretanto, já existem versões 
modernas da jarra, como as de 
porcelana, por exemplo. Não se sabe 
ao certo de onde ela surgiu, mas 
é senso comum que a tradição de 
guardar água e outras bebidas em 
recipientes de barro é praticamente 
milenar. No Brasil, a origem da 
moringa também é incerta, mas 
sabe-se que ela é uma peça bastante 
presente no artesanato das regiões 
Nordeste e Sudeste, especialmente 
em Minas Gerais.

“A MORINGA GLOB, PROJETO 
EXCLUSIVO DE KARIM RASHID 
PARA A OXFORD PORCELANAS, 
POSSUI UM FORMATO MODERNO 
E IRREVERENTE, QUE DEIXA ATÉ 
O SIMPLES ATO DE ARMAZENAR 
ÁGUA MAIS CRIATIVO E 
FUTURISTA.”

MORINGA
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RASHID

MORINGA GLOB
900ML

KARIM RASHID

KARIM RASHIDLINHA



ESPUMANTE
Y07K-6500

V 225ml
H 235mm

VINHO TINTO
Y02C-6500

V 390ml
H 212mm

ÁGUA
Y01C-6500

V 460ml
H 221mm

LICOR
Y05C-6500

V 130ml
H 157mm

VINHO BRANCO
Y03C-6500

V 280ml
H 202mm

LONG DRINK
Y42K-3500

V 455ml
H 165mm

CACHAÇA
Y39K-3500

V 85ml
H 73mm

ON THE ROCKS
Y41K-3500

V 390ml
H 102mm

ÁGUA
Y01B-3500

V 295ml
H 138mm

SUCO
Y43K-3500

V 345ml
H 151mm

PIKE
cód.6500

KRIMP
cód.3500
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PIKE 6500

KRIMP 3500

“TODA A TRADIÇÃO DA 
FABRICAÇÃO ARTESANAL DE 
CRISTAIS SE UNE AO DESIGN 
CONTEMPORÂNEO E OUSADO 
DE KARIM RASHID. TUDO PARA 
PROPORCIONAR AS MELHORES 
EXPERIÊNCIAS DE DEGUSTAÇÃO 
DE BEBIDAS.”

RASHID



EDITORIAL

EQUIPE OXFORD
ADRIELE RODRIGUES

por
modelo





















     Os complementos são como 

verdadeiros acessórios para qualquer 

cozinha, seja doméstica ou profissional. 

Completam as demais linhas da Oxford 

Porcelanas e deixam a arte de cozinhar 

muito mais prazerosa!

     No mundo contemporâneo, o tempo 

é curto para tantas atividades. Nesse 

contexto, produtos versáteis, práticos e 

funcionais são essenciais para facilitar a 

vida das pessoas.



     Além da funcionalidade, a beleza e a 

qualidade também ganham destaque. A 

mulher e o homem modernos querem 

excelência técnica e uma estética 

primorosa.

     Por isso, a Oxford Porcelanas aposta 

no design e na tecnologia para produzir 

peças harmônicas e inovadoras, que 

proporcionam mais conforto, praticidade 

e comodidade para o cotidiano.



DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS

cód. C12N-180ML cód. C12M-100ML cód. C12L-50 ML
10 X 5 CM8 X 4 CM6 X 3 CM

BRANCO
9001

RAMEQUINS: TODA 
A VERSATILIDADE DOS 
PEQUENOS REFRATÁRIOS

      Para quem sempre desejou uma 
tigela refratária que fosse menor, que 
pudesse ser usada para gratinar porções 
individuais, o ramequin é a solução. A 
tigelinha, famosa por seu exterior estriado, 
vem conquistando adeptos em cozinhas 
profissionais e domésticas. Conheça toda 
a versatilidade dos Ramequins da Oxford 
Porcelanas e e veja nossas sugestões 
de receitas.

Talvez o uso mais famoso do Ramequin 
seja com o Crème Brûlée, o ilustre doce 
francês. Entretanto, a sua versatilidade 
o faz queridinho em muitas cozinhas 
ao redor do mundo. Atualmente, com a 
popularização das Finger Foods (ou comida 
para comer com as mãos), o Ramequin 
tem ganhado a função de servir os 
diversos molhos que acompanham esses 
petiscos. Além disso, com as mudanças 
na rotina das pessoas, especialmente nas 
grandes cidades onde se tem cada vez 
menos tempo para fazer uma refeição 
completa, as porções individuais de 
alimentos têm sido cada vez mais 
requisitadas. E, para tanto, as tigelas 
refratárias com capacidade menor, como 
os Ramequins, ganharam ainda mais 
espaço nas cozinhas. Seja num ambiente 
profissional ou doméstico, essa peça 
é prática e multifuncional. Veja duas 
sugestões de receitas para serem servidas 
no Ramequin:

INGREDIENTES
- 200g de polenta trufada (pode ser a 
normal de fubá)
- 500ml de caldo de legumes
- q.b. sal e pimenta

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o caldo de legumes. 
Adicione aos poucos a polenta e não pare de 
mexer para não empelotar. Tempere com sal e 
pimenta e sirva com o ragu de costela em um 
ramequin Oxford. Decore com um ramo 
de alecrim e pimenta biquinho.

INGREDIENTES
- 1/2 kg de costela bovina limpa e 
temperada
- 2 cebolas picadas
- 3 dentes de alho picados
- 100ml de vinho tinto
- 3 tomates italianos maduros (sem pele 
e picados)
- 1 folha de louro
- 1 ramo de alecrim
- 250g de passata de tomate (molho)
- 500ml de caldo de carne (natural, 
caso não tenha utilizar o tablete)
- q.b. azeite
- q.b. sal e pimenta do reino (biquinho)

MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite 
e doure a costela temperada; entre com 1 
cebola e o alho e refogue. Junte o louro e 
o caldo de carne, tampe a panela e deixe 
cozinhar em fogo médio por 30 minutos até 
que a carne esteja bem macia. Desligue o 
fogo e deixe a pressão sair, desfie a carne 
e reserve. Na mesma panela com azeite 
aquecido, doure a outra cebola, entre com 
o tomate picado e refogue por 1 minuto. 
Coloque a carne desfiada e deglaceie com 
vinho tinto; adicione a passata de tomate 
(molho), regule o sal e deixe reduzir. Reserve 
para servir com a polenta trufada.
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RAGU DE COSTELA

POLENTA TRUFADA



C12N - 392P
PATÊ DE FRANGO

C12N - 393P
PATÊ DE ATUM

C12N - 394P
PATÊ DE RICOTA

PRETOVERDE

AMARELO LARANJA

MARROM

VERMELHO

0206

02080209

02050204

0207

RAMEQUIN
linha COMPLEMENTOS

      Sempre pensando em levar mais 
praticidade para a vida das pessoas, 
a Oxford Porcelanas lançou uma série 
de produtos com receitas. Um deles é 
o Ramequin Patê. Além de ser versátil 
e multifuncional, ele ainda vem com 
deliciosas receitas de patê!
Uma boa receita é um belo motivo 
para reunir a família ou os amigos em 
volta da mesa, não é mesmo? E se 
essa receita for prática e fácil de fazer, 
melhor ainda! Sobra mais tempo para 
desfrutar da companhia das pessoas 
queridas. Pensando nisso, a Oxford 
Porcelanas criou o conjunto Ramequin 
Patê: são três tigelinhas que já vem 
com receitas.
Com a correria que vivemos hoje, 
pensar em parar para cozinhar e 
preparar uma refeição elaborada parece 
algo improvável, quase impossível. A 
palavra de ordem na cozinha da mulher 
e do homem modernos é praticidade. 
E o Ramequin Patê está aí para provar 
que uma receita simples, fácil e rápida 
pode ser deliciosa e ainda ter cara de 
receita gourmet. Com certeza, ele vai 
arrancar elogios na hora da refeição!

RAMEQUIN COM 
RECEITA DE PATÊ

INGREDIENTES
- 250g de açúcar
- 6 ovos
- 700ml de leite
- 1 colher de raspas de limão siciliano
- 1 colher de raspas de laranja
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de água
- 1 maço de hortelã

MODO DE PREPARO
Em uma tigela ou liquidificador, misture o 
açúcar, os ovos, o leite e metade das raspas 
de limão e laranja e mexa até homogeneizar. 
Distribua em ramequins Oxford e leve em 
banho-maria para assar em forno preaquecido 
a 180°C por 40 a 45 minutos. Retire do forno 
e deixe esfriar; depois coloque no refrigerador 
para gelar. Enquanto isso, prepare um caramelo 
com a medida de uma xícara de açúcar para 
meia de água e deixe reduzir. Retire o pudim da 
geladeira, cubra com o caramelo e decore com 
as raspas e a hortelã.
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DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS

10 X 5 CM - 180ML10 X 5 CM - 180ML10 X 5 CM - 180ML

PUDIM CÍTRICO COM CARAMELO

RAMEQUIN
linha COMPLEMENTOS

NOVO



TIGELA QUARTIER 
PEQUENA RED

600 ML - 14,5 CM

cód. G01W

Decoração 0409

TIGELA QUARTIER MÉDIA

2000 ML - 22,5 CM

cód. G01T

Decoração 9001

TIGELA QUARTIER MINI

120 ML - 8 CM

cód. G01V

Decoração 9001

TIGELA QUARTIER PEQUENA

600 ML - 14,5 CM

cód. G01W

Decoração 9001

TIGELA QUARTIER 
PEQUENA BLACK

600 ML - 14,5 CM

cód. G01W

Decoração 9004

TIGELA GRANDE QUARTIER

4000 ML - 31,5 CM

cód. G01Y

Decoração 9001

1 BANDEJA (RASO PLATEAU)

2 MINI TIGELA QUARTIER
1 TIGELA QUARTIER PEQUENA

CONJUNTO PETISCO - 4 PEÇAS
cód. CJ33

Decoração 9001

PETISQUEIRA
cód. C22F

Ø 30 CM - Decoração 9001

TIGELA

300 ML

cód. C12J

Decoração 9001

TIGELA GRANDE TIGELA MÉDIA

TIGELA PEQUENA TIGELA MINI

3000 ML - Ø 31,5 CM 1500 ML - Ø 25 CM

600 ML - Ø 16 CM 170 ML - Ø 09 CM

cód. C05F cód. C05E

cód. C05D cód. C12D

Decoração 9001 Decoração 9001

Decoração 9001 Decoração 9001

TIGELA COM ASA / CANECA

300 ML

cód. C12I

Decoração 9001
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PETISQUEIRAS

TIGELAS





TRAVESSA REFRATÁRIA 
RETANGULAR RASA 

2600ML 41 X 22 X 6,5 CM

 cód. C04F

Decoração 8001

TRAVESSA REFRATÁRIA 
RETANGULAR RASA 

1500ML 33 X 18 X 6,5 CM

cód. C04E

Decoração 8001

TRAVESSA REFRATÁRIA 
RETANGULAR FUNDA 
3900ML 41 X 22 X 8 CM

cód. C04G

Decoração 8001

TRAVESSA REFRATÁRIA 
RETANGULAR FUNDA

4400ML 45 X 24.5 X 8,5 CM

cód. C04I

Decoração 8001

TRAVESSA REFRATÁRIA 
PARA LASANHA

1100ML 25,5 X 19,5 X 6,5 CM

cód. C04K

Decoração 8001

cód. C04H
TRAVESSA REFRATÁRIA 

REDONDA

2100ML 32 X 8CM (Ø X ALTURA)
Decoração 8001
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TRAVESSAS
REFRATÁRIAS



      As refratárias da Oxford Porcelanas 
são muito resistentes à mudanças 
bruscas de temperatura: vão de 
ambientes frios a ambientes quentes 
e vice-versa. Além disso, podem ser 
usadas em todos os tipos de forno.

TRAVESSA REFRATÁRIA EMPILHÁVEL 
RETANGULAR PEQUENA

TRAVESSA REFRATÁRIA EMPILHÁVEL 
RETANGULAR QUADRADA 

700 ML - 20 X 15 X 4,5 CM

450 ML - 15 X 15 X 4.2 CM

cód. C40C

cód. C40F

TRAVESSA REFRATÁRIA EMPILHÁVEL
RETANGULAR GRANDE

TRAVESSA REFRATÁRIA EMPILHÁVEL 
RETANGULAR MÉDIA

3000 ML - 34,5 X 26,5 X 5,7 CM

1500 ML - 27 X 20,5 X 4,7 CM

cód. C40E

cód. C40D

Decoração 8001

Decoração 8001

 Decoração 8001

Decoração 8001

cód. C04U
TRAVESSA MOOD 30,5CM

30,5 X 23 CM

Decoração 9001

TRAVESSA LOOP

cód. C04V - 45,5 X 31 CM

cód. C04O - 57 X 40 CM

cód. V04X - 34,5 X 25,5 CM
Decoração 9001

TRAVESSA PLATEAU

45 X 30 CM

cód. C04N

Decoração 9001

TRAVESSA SOLEIL

42 X 30 CM

cód. W04A

Decoração 9801

Ø 35 CM EXT. / Ø 29 CM INT.

cód. C04J
FORMA REFRATÁRIA PARA PIZZA

Decoração 8001

Ø 35 CM EXT. / Ø 29 CM INT.

cód. C04J
FORMA REFRATÁRIA PARA PIZZA

Decoração 344P
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REFRATÁRIAS 
EMPILHÁVEIS

TRAVESSAS

TRAVESSA VENICE 31,5CM

31,5 X 18 CM

cód. C04T

Decoração 9001



PRATO ENTRADA

240ML - 30.5CM

cód. C01C

Decoração 9001

SALADEIRA SOLEIL
30CM

2000 ML - 30CM

cód. W05A

Decoração 9801

TAÇA DE SOBREMESA SOLEIL

240 ML - 12 CM

cód. W12A

Decoração 9801
FRUTEIRA QUARTIER/

PORTA DOCES E SALGADOS

FRUTEIRA COUP/
PORTA DOCES E SALGADOS

ALTURA  - 32CM

ALTURA  - 32CM

cód. CG04

cód. CG05
Decoração 9001

Decoração 9001

PRATO BASE SOUSPLAT
Ø 33,5 CM

cód. C22H

BRANCO FILETADO OURO* FILETADO PRATA*

Decoração 9001 Decoração 9035 Decoração 9037

TRAVESSA QUEIJOS 
E VINHOS

cód. C04W

Decoração 389P

30,5 X 24 CM

      Queijos e vinhos formam 
uma das combinações mais 
apreciadas em encontros 
com amigos e eventos 
gastronômicos. Práticos e 
requintados, eles são uma 
ótima pedida ao receber. Por 
isso, a Oxford Porcelanas 
listou na própria travessa o 
vinho que combina com cada 
tipo de queijo para garantir o 
sucesso da degustação.
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FRUTEIRAS

PRATO BASE
SOUSPLAT

“COM UM FORMATO INOVADOR, 
O PRATO DE ENTRADA ENCANTA 
E SURPREENDE. VERSÁTIL, ELE 
PODE SERVIR A ENTRADA, O 
PRATO PRINCIPAL E ATÉ MESMO A 
SOBREMESA!”

TRAVESSA 
QUEIJOS E 
VINHOS

* Não utilizar em micro-ondas e lava-louças.



cód. CJ01
APARELHO DE SOPA - 5 PEÇAS

Decoração 9001

cód. N10X
1 SOPEIRA - 2500ML

Decoração 9001

cód. C12H
4 TIGELAS DE SOPA - 350ML - Ø 14 CM

Decoração 9001

      Seja no inverno ou no verão, 
sopas são sempre uma boa pedida. 
Elas são versáteis e multifacetadas: 
podem ser quentes ou frias, com 
carne ou vegetarianas,  leves ou mais 
encorpadas. E para servi-las, nada 
melhor do que uma louça apropriada, 
como o Conjunto para Sopa da 
Oxford Porcelanas.

CREME DE ASPARGOS
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As sopas são um dos pratos mais 
versáteis da culinária. Há versões 
para todos os gostos, das mais 
simples às mais requintadas. Para os 
vegetarianos, sopas de legumes. Para 
quem prefere as mais encorpadas, 
uma bela canja de galinha. Para quem 
está de dieta, as sopas magras ou 
light. No inverno, dá para abusar das 
versões quentes, e no verão, dá para 
se refrescar com as frias. Enfim, são 
inúmeras as possibilidades. Não é por 
menos que esse prato é muito servido 
como entrada em jantares formais.
Por suas características peculiares, 
as sopas requerem uma louça 
apropriada, que proporcione conforto 
e segurança durante a degustação. 
O Conjunto para Sopa da Oxford 
Porcelanas foi desenvolvido de 
acordo com as particularidades 
desse prato. A sopeira favorece a 
manutenção da temperatura da sopa, 
seja ela quente ou fria, ao passo que 
as tigelas com asa oferecem mais 
segurança para a pessoa que está 
degustando.



SALEIRO
      O sal, um ingrediente quase 
indispensável na cozinha, também têm 
lá as suas artimanhas. Todo mundo que 
se arrisca na arte da culinária, sabe da 
dificuldade em mantê-lo sequinho, 
soltinho, longe da umidade. É um desafio 
e tanto! Até mesmo porque, como é de 
conhecimento geral, o sal é um produto 
que tem alto poder de absorção da 
própria umidade.
Foi pensando nesse desafio que a Oxford 
Porcelanas desenvolveu o Saleiro. Com um 
design moderno e arrojado, ele mantém o 
sal seco por muito mais tempo. A abertura 
localizada na parte frontal da peça favorece 
o arejamento do produto e minimiza a 
concentração de umidade.
Além disso, o seu formato é de fácil 
manuseio. Precisou de uma pitada a mais 
de sal? Basta alcançar o Saleiro e pegar a 
quantidade necessária. Sem tampas, sem 
empecilhos, sem complicação. Ideal para 
equipar qualquer cozinha, seja doméstica 
ou profissional, com praticidade e 
inovação.

“A ABERTURA LOCALIZADA 
NA PARTE FRONTAL DA PEÇA 
FAVORECE O AREJAMENTO 
DO PRODUTO E MINIMIZA A 
CONCENTRAÇÃO DE UMIDADE.”
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SALEIRO GRANDE BRANCO
25 X 14 cm (altura x largura)

Decoração 9001

cód. C39C

SALEIRO GRANDE PRETO
25 X 14 cm (altura x largura)

Decoração 9004

cód. C39C

SAL

SALEIRO
cód. C39C

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS



CONJUNTO CHURRASCO
8 PRATOS 28cm COM ABA + 2 TRAVESSAS LOOP 

34,5 x 25,5CM

Decoração 2826

cód. CJ71

CAIPIRA

345P

PINGA NI MIM

346P

CACHACINHA

347P ARDENTE

348P

PASSARINHO

349P

MARVADA

350P

cód. C577
EMBALAGEM CONJUNTO CACHAÇA

6 COPOS / 60ml

COMPLEMENTOS

CHURRASCO 
E CACHAÇA
      O Brasil é um país de tradições 
peculiares. Dois bons exemplos 
disso são: o nosso bom churrasco 
e a nossa “marvada pinga”. Ambos 
são considerados artigos culturais, 
representantes do país, paixão 
nacional. Para homenageá-los, a Oxford 
Porcelanas criou louças especiais, 
desenvolvidas só para eles!

Bem ou mal passado, o churrasco é 
muito mais do que um prato: ele é 
motivo pra festa e comemoração!  
Assim como a cachaça, que já é bem 
mais do que uma bebida, é sinônimo 
de alegria e diversão. Para equipar a 
churrasqueira e fazer bonito na frente 
dos amigos e da família, aposte no 
Conjunto Churrasco, um kit com 8 
pratos de bordas reforçadas e duas 
travessas maiores. Para complementar, 
use o Conjunto de Copos de Cachaça. 
São 6 copos da bebida decorados com 
frases e imagens divertidas, alusivas 
ao consumo da famosa “água que 
passarinho não bebe”. Garantia de 
praticidade e bom humor!
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cód. M02E - V04X

cód. C15H
COPO CACHAÇA



CANECA SUBMARINO
      É difícil achar alguém que seja 
imune a um delicioso chocolate. 
Mesmo quem não é muito fã dos 
doces, normalmente se rende 
às variações amargas, com mais 
concentração de cacau. De tão 
amado, o chocolate vêm ganhando 
novas versões e sendo protagonista 
de novas receitas. Uma delas é o 
Submarino de Chocolate, uma receita 
simples e fácil de fazer, ideal para 
servir de sobremesa ou para matar 
aquela vontade de um doce fora 
de hora.
Seguindo a Linha dos produtos com 
receitas, a Oxford Porcelanas criou 
a Caneca Submarino de Chocolate: 
uma caneca que já vem com a receita 
de um Submarino de micro-ondas 
desenhada dentro dela. Você vai 
poder ter esse doce em suas mãos 
na hora que quiser. Simples, prático e 
delicioso!

AMAMOS
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CANECA SUBMARINO
cód.C08E - 330 ml
Decoração 332X

COMPLEMENTOS



COFFEE TIME

390P

CAFEÍNA

391P

cód. C12I
CANECA DE RECEITA 

BOLO
300 ML

Decoração 379L

cód. C12I
CANECA DE RECEITA 

PÃO DE QUEIJO
300 ML

Decoração 330X

cód. C12I
CANECA DE RECEITA 

QUINDIM
300 ML

Decoração 331X

CAFÉ EXPRESSO
     Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Café (ABIC), o café expresso é 
aquele preparado sob pressão, em doses 
individuais feitas para serem saboreadas 
imediatamente após a extração. A sua 
degustação é quase um ritual, que começa 
na máquina e se estende até a xícara, que 
deve ser de porcelana de acordo com 
especialistas. O material destaca o sabor e 
mantém a temperatura por mais tempo. Já 
o formato deve ser esférico e com o fundo 
arredondado, o que ajuda na cremosidade 
da bebida.
A base inferior da xícara deve ser mais 
estreita do que a superior. Além de auxiliar 
na conservação da temperatura, essa 
característica estimula a percepção de 
aromas e sabores do amado cafezinho. 
Pois bem, a Oxford Porcelanas reuniu 
todas essas caraterísticas nesse conjunto 
especial, que promete fazer da hora do 
seu café a melhor do dia!

COMPLEMENTOS

RECEITAS ESPECIAIS!

HORA DO
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E07V - 6 XÍCARAS EXPRESSO
CONJUNTO CAFÉ EXPRESSO 

E06W - 6 PIRES

COMPLEMENTOS

cód. C08E
CANECA SUBMARINO

330 ML
Decoração 332X



ACOMPANHE TUDO SOBRE 
OS NOSSOS PRODUTOS
E COMPARTILHE AS 
NOVIDADES UTILIZANDO:

#OXFORDPORCELANAS

A NOVA

DA PORCELANA

/OXFORDPORCELANAS

/OXFORDPORCELANA







A Oxford Porcelanas apresenta ao 
mercado a Porcelana SuperWhite. Um 
produto inovador, que visa a junção de 

Design e Tecnologia com Sustentabilidade. 
Além de uma cor muito mais branca e 

estável, apresenta maior regularidade das 
peças e grande resistência. O design é 

versátil, vai do clássico ao moderno para 
se ajustar a qualquer perfil de ambiente 
profissional. As práticas de mineração 

certificadas, reaproveitamento de resíduos 
industriais, matérias-primas livres de 

contaminantes, uso de gás natural e chama 
oxidante, são algumas das ações que 

garantem um produto de qualidade com 
baixo impacto ambiental.

AS MELHORES PORCELANAS PARA AMBIENTES PROFISSIONAIS

O X F O R D



PRATO PASTA

29 CM

cód. M01B

Decoração 9001

PRATO FUNDO

23 CM

cód. M01A

PRATO RASO

24 CM

cód. M02A

PRATO PÃO

16,5 CM

cód. M03B

PRATO RASO

28 CM

cód. M02E
PRATO RASO

26 CM

cód. M02B

PRATO SOBREMESA

20 CM

cód. M03A

PRATO SOBREMESA

20 CM - 351g até 360g

cód. M03C

Decoração 9001

PRATO PÃO

16 CM

cód. M03D

PRATO RASO

27 CM - 796g até 815g

cód. M02C

Decoração 9001

PRATO FUNDO

23 CM

cód. M01C

Decoração 9001

PRATO RASO

26 CM

cód. M02D

Decoração 9001

PRATO SOBREMESA

18 CM

cód. M03E

PRATO CHURRASCO

32 CM - 950g até 969g

cód. M02K

Decoração 9001

PRATO RASO

27 CM

cód. M02C

Decoração 9001

PRATO SOBREMESA

20 CM

cód. M03C

Decoração 9001 Decoração 9001 Decoração 9001

Decoração 9001 Decoração 9001 Decoração 9001

Decoração 9001 Decoração 9001Decoração 9001
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GOURMET PRÓ
PESO PADRÃO

GOURMET PRÓ

GOURMET
COM ABA

O X F O R D





GOURMET

MAIS PRATICIDADE 
PARA A SUA COZINHA!
      Quanto mais opções de tigelas 
e travessas, melhor! Elas dão asas à 
imaginação e permitem uma imensa 
gama de decorações na hora de montar 
a mesa e servir as refeições. Sem falar 
na praticidade oferecida pelos vários 
formatos e tamanhos que acomodam 
todos os tipos de alimentos.
A Iogurteira da Oxford Gourmet foi 
desenvolvida especialmente para servir 
aquele iogurte cremoso com frutas 
ou cereais. O reforço no fundo ajuda 
a manter a temperatura do iogurte, 
ao passo que as bordas encorpadas 
oferecem mais resistência para o 
recipiente. Uma peça versátil e prática 
para qualquer ambiente profissional!

GOURMET

PAUSA PARA O CHÁ
      Calmante, terapêutico, preventivo, 
antioxidante, entre muitas outras 
coisas. São inúmeras as propriedades 
e os benefícios dos chás. Não à 
toa, o consumo dessa bebida vem 
crescendo no Brasil, onde cada vez 
mais pessoas se rendem aos aromas 
e sabores dos chás, seja nas versões 
quentes ou geladas. 
A Oxford Gourmet oferece xícaras 
específicas para a degustação dessa 
bebida em ambientes profissionais ou 
domésticos. Na foto, você vê a xícara 
de chá e o pires Gênova, que seguem 
as normas regulamentadoras de peso 
e medidas do INMETRO.
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TIGELA IOGURTEIRA
cód.C12Q - 300 ml
Decoração 9001

XÍCARA CHÁ GÊNOVA COM PIRES
cód.M07L / M06F - 200 ml - Ø 15 CM
Decoração 9001



CINZEIRO

8 CM

cód. C09C

Decoração 9001

TIGELA EMPILHÁVEL

300ML - Ø 12 CM

cód. C12E

Decoração 9001

TIGELA EMPILHÁVEL

400ML - Ø 13 CM

cód. C12F

Decoração 9001

MANTEIGUEIRA

40ML - Ø 6 CM

cód. C20B

Decoração 9001

MANTEIGUEIRA

85ML - Ø 8 CM

cód. C20C

Decoração 9001

TIGELA CONSOMMÉ COM ASA

400ML - Ø 13 CM

cód. C12G

Decoração 9001

XÍCARA CAFÉ GÊNOVA

75ML - Ø 12 CM

cód. M07K / M06E

Decoração 9001

XÍCARA CHÁ GÊNOVA

200ML - Ø 15 CM

cód. M07L / M06F

Decoração 9001

XÍCARA CAPUCCINO

200ML - Ø 16 CM

cód. M07F / E06D

Decoração 9001

XÍCARA CAFÉ EXPRESSO

80ML - Ø 12 CM

cód. M07G / E06W

Decoração 9001

XÍCARA CAFÉ EXPRESSO

75ML - Ø 12 CM

cód. E07V / E06W

Decoração 9001

XÍCARA CAFÉ EMPILHÁVEL

75ML - Ø 12 CM

cód. M07A / E06W

Decoração 9001

XÍCARA CHÁ EMPILHÁVEL

220ML - Ø 16 CM

cód. M07B / E06D

Decoração 9001

CANECA

330ML - Ø 9 CM - ALTURA 11CM

cód. C08E

Decoração 9001

TRAVESSA RASA 
GOURMET PRÓ

30,5 X 24 CM

Decoração 9001

COM PIRES PRÓ COM PIRES PRÓCOM PIRES

LONGO COM PIRES CURTO COM PIRES COM PIRES COM PIRES

PRATO PÃO QUARTIER

14 CM

cód. G03W

Decoração 2000

PRATO PÃO FLAMINGO

16 CM

cód. S03A

Decoração 9201

TRAVESSA RASA 
GOURMET PRÓ

26 X 21 CM

cód. C04L

Decoração 9001

TIGELA IOGURTEIRA

400ML

cód. C12R

Decoração 9001

TIGELA IOGURTEIRA

300ML

cód. C12Q

Decoração 9001

cód. C04W
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COMPLEMENTOS

XÍCARAS
E PIRES

PRATO PÃO



A Oxford Daily foi especialmente 
desenvolvida para o cotidiano da nova 
brasileira, uma mulher que sabe o que 
quer e como quer. Cheia de atitude, ela 

vem repensando hábitos do cotidiano em 
busca de equilíbrio entre a correria do 

dia-a-dia e questões vinculadas à saúde e 
sustentabilidade. Dona de um estilo leve 
e despojado, não abre mão do conforto 
e da praticidade em tudo o que a rodeia, 

mas também aprecia um toque de cor, de 
alegria e de criatividade. A sua mensagem 
é clara, expressa em seu comportamento, 

na sua personalidade, no jeito de vestir 
seu corpo e sua casa: ela busca qualidade 

de vida no mundo contemporâneo!

NO DIA-A-DIA DA 
NOVA BRASILEIRA





       A Oxford Daily trouxe para as louças uma forte 
tendência de moda e design de interiores: uma técnica 
de tingimento bastante antiga que se caracteriza por criar 
padrões de desenhos levemente manchados. Saiba 
mais sobre o Ikat, a nossa inspiração para a criação 
dessas peças.
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DOS TECIDOS PARA

A sua origem é incerta. Há quem afirme que ele surgiu 
na Indonésia, no período em que a região era conhecida 
como a Rota da Seda e os europeus exploravam o 
local para aquisição do tecido. Porém, também existem 
registros do uso dessa técnica no Oriente Médio e 
na América do Sul. A única certeza que se tem é de que o 
Ikat faz parte de uma cultura milenar que se manteve viva 
ao longo dos anos e até hoje está presente na moda, no 
design e na decoração.
O Ikat é uma técnica de tingimento  artesanal bastante 
complexa. Nela, os fios são tingidos antes da etapa de 
tecelagem. Ou seja, os desenhos já são imaginados e 
produzidos antes mesmo do tecido sequer existir. Para 
criar as ilustrações, algumas partes dos fios que não 
devem receber a coloração são protegidas com nós. E daí 
vem o possível significado da palavra Ikat, que no idioma 
da Indonésia significa “nó”.

Devido à peculiaridades do tingimento, a principal 
característica do Ikat é a criação de desenhos com as 
bordas levemente manchadas. Normalmente, as formas 
produzidas são padronagens geométricas, entretanto, 
também há figuras mais ousadas, como flores, que 
surpreendem pela complexidade.
Com os temas étnicos em alta, as estampas Ikat também 
aparecem como tendência para o vestuário, para a 
decoração de ambientes e, é claro, para o setor de 
mesa. A Oxford Daily foi buscar inspiração nessa técnica 
artesanal milenar para decorar uma linha de louças. As 
cores também têm referências históricas. As primeiras 
porcelanas da história não continham a abundância de 
cores em suas decorações como acontece hoje em dia. 
Os desenhos usados para ornamentar as peças eram, em 
sua maioria, verdes e azuis, duas cores fáceis de serem 
produzidas devido à existência de certos minérios que 
conseguiam gerar esses tons.

IKAT
cód. 6758

linha DAILY

DAILYLINHA



“A LINHA FLOREAL É LÚDICA E 
NATURAL. O SEU DESIGN CLEAN 
CONTRIBUI PARA DEIXAR A 
MESA LEVE E COM UM TOQUE 
DE JOVIALIDADE.”

Além de ser contemporânea, alegre e 
jovial, essa linha ainda carrega uma grande 
bagagem histórica e cultural. Mais do que 
enfeitar uma mesa, ela pode encantar a 
todos os convidados com a complexidade 
e perfeição de uma técnica artesanal 
milenar. Técnica essa que a Oxford Daily 
tirou dos tecidos e trouxe diretamente para 
a louça de mesa.

A Linha Floreal é lúdica e natural. O seu design clean contribui para deixar a mesa leve e com um toque de jovialidade. 
Com a decoração Ikat, as peças se tornam modernas, ficando lado a lado com uma das maiores tendências do 
momento. Além disso, essa louça pode fazer belas composições com outros artigos em azul, cinza e verde. Até mesmo 
com outros pratos ou xícaras da mesma paleta de cores. E, é claro, para não sobrecarregar a decoração e criar uma 
bela harmonia, basta combinar os pratos do Floreal Ikat com peças lisas.
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WHITE
      Ideal para quem quer deixar o destaque 
da refeição para a comida servida.

cód. 6014

YELLOW
      Para iluminar a cozinha e dar um 
toque de jovialidade para as refeições.

cód. 6025

RED
      A cor vermelha é um verdadeiro símbolo 
de energia, vivacidade e entusiasmo.

cód. 6017

BLUE
      Uma cor democrática: vai bem com 
ambientes descontraídos e tradicionais.

cód. 6026

GREEN
      Leve e atual, promete mais alegria e 
ludicidade para qualquer decoração.

cód. 6012

BLACK
      Básica e sofisticada, uma tonalidade 
curinga para compor qualquer decoração!

cód. 6015

edição #04
OXFORD MAGpág.76



MARAJÓ
      Decoração inspirada nas belas tradições 
artesanais da Ilha de Marajó, no Pará.

Cód. 6752

RENDA
      Motivos florais em vermelho e branco que 
prometem mais charme para as refeições.

cód. 6404

MILI
      Uma decoração totalmente alegre e 
vibrante, ideal para animar as refeições!

Cód. 6751

LUIZA
      Inspirada nos azulejos coloridos do 
centro histórico de São Luiz do Maranhão.

Cód. 6750

ZEBRA
      Contemporânea, essa decoração buscou 
referências na tendência animal print.

cód. 6753
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JARDIM 
DA BARRA
      A tradução de uma tendência: a 
mistura de temas tropicais com elementos 
modernos.

cód. 6755IKAT
      Tendência na moda e no design de 
interiores, o Ikat agora está na louça de mesa.

cód. 6758

NOVO

NOVO



386P 387P 388P
BRILHO E FORÇA DO CABELOPELE FIRME E SEM RUGASELIMINA INCHAÇO

RECEITAS
FUNCIONAIS
     Que frutas, verduras e legumes fazem 
bem ao corpo todo mundo já sabe. O que 
foi descoberto há pouco tempo e tem feito 
a cabeça da “geração saúde” é que alguns 
desses alimentos, quando combinados 
da maneira correta, podem alcançar 
resultados ainda melhores para a saúde e 
a estética. Assim, nasceram os poderosos 
sucos funcionais: receitas que unem frutas, 
verduras, legumes e ervas em combinações 
que prometem resultados terapêuticos 
ou estéticos.
Atenta à essa tendência, a Oxford Daily 
criou os Copos com Receitas de Sucos 
Funcionais: Elimina Inchaço, Pele Firme e 
Sem Rugas e Brilho e Força do Cabelo. Além 
de promover hábitos saudáveis, as peças 
são práticas e funcionais, pois já trazem a 
receita desenhada em seu interior. Perfeitos 
para quem busca uma vida saudável em 
meio à correria do dia-a- dia!

“PENSANDO SEMPRE EM LEVAR 
MAIS PRATICIDADE PARA O SEU 
DIA-A-DIA, A OXFORD DAILY 
CRIOU OS COPOS COM RECEITAS 
DE SUCOS FUNCIONAIS. DICAS 
PRECIOSAS LITERALMENTE EM 
SUAS MÃOS!.”

COPOS COM SUCOS
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NOVO NOVO NOVO

COPO RECEITA SUCO
cód.C15D - 300 ml

linha DAILY

DAILYLINHA



0214 0215 0216

0217 0218 0219

0824
08060675

0760
0654

0802

TIGELAS
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NOVO

NOVO

TIGELA PEQUENA
cód.A05D
600 ml - 16cm

linha DAILY

TIGELA PEQUENA BICOLOR
cód.A05D
600 ml - 16cm

linha DAILY
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CANECAS
QUARTIER

COPO GRANDE
300 ML

COPO PEQUENO
90 ML

9032

9032

9016

9016

9046

9046

9015

9015

0801

0801

9019

9019

cód. C15D

cód. C15A

COPOS

0214

0215

0216
0217

0218

0219

0802

0806

3686

3691

0654

0824

0675

0760

ONÇA

ZEBRA

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

CANECA QUARTIER COLORIDA
cód.G08A
350 ml

linha DAILY

CANECA QUARTIER SAVANA
cód.G08A
350 ml

linha DAILY

CANECA MINI QUARTIER
cód.A08T
220 ml

linha DAILY

CANECA QUARTIER BICOLOR
cód.G08A
350 ml

linha DAILY

0802

0806



317P

310P

311P

312P

315P

316P

COFFEE

MILK

TEA

NHAM

GRÃO DE CAFÉ

COFFEE GAS

0932

0931

0933

0014

0236

0654

0760

0802

0806

0824

0895

0098
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CANECA
TULIPA

NOVO

NOVO

NOVO

CANECA TULIPA BICOLOR
cód.A08F
330 ml

linha DAILY

CANECA TULIPA COLORIDA
cód.A08F
330 ml

linha DAILY

CANECA TULIPA TEMÁTICA
cód.A08F
330 ml

linha DAILY



356P

359P

361P

396P

397P395P
INSTAMUG

GAME

CANECA PARTICULAR

MATRIOSKA

TWI - TWI

UP

0801

0806

332P

318P

303B

398P
verso
398P

MISTER MUG

MAPA

XADREZ

BICE
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CANECA
EASY

CANECA
FALL

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

CANECA EASY
cód.A08O
330 ml

linha DAILY

CANECA FALL
cód.Z08A
350 ml

linha DAILY



cód. C13D - 01 TIGELA

CONJUNTO PARA MASSA - 5 PEÇAS

cód. J01A - 04 PRATOS FUNDOS
Decoração 6757

cód. J517

POPCORN
1604

SOUP
1603

362P

365P

368P 

363P

364P

366P 

367P

CAFÉ AMOR

PAIS

MAMÃE CORUJA

CHOCOLATE

MUITOS COELHOS

PAPAI NOEL STYLE

SANTA CLAUS
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      As refeições são momentos 
tipicamente familiares. É a hora 
em que todo mundo se reúne, 
ao redor da mesa, para comer e 
conversar. E que prato poderia 
ser mais família do que uma 
boa massa? Apesar de serem 
italianíssimas, as massas foram 
praticamente adotadas pelos 
brasileiros. E, de tão especiais, 
ganharam um conjunto 
de louças exclusivo, feito 
especialmente para as refeições 
em família!

PAIXÃO POR 
MASSAS

DATAS
ESPECIAIS

NOVO

NOVO

NOVO

TIGELA PEQUENA TEMÁTICA
cód.A05D
600 ml- 16 cm

linha DAILY

CANECA TULIPA
cód.A08F
330 ml

linha DAILY

EMBALAGEM P/ 
CONJUNTO PARA MASSA 



FAZ BONITO TODO DIA

Os produtos Biona são ideais 
para uso no dia-a-dia. Mulheres 

clássicas e tradicionais se 
identificam com as cores e 

decorações alegres e o design 
singelo das peças. Os jogos 
de jantar, bowls e canecas 

prometem levar mais charme e 
praticidade para o momento 

da refeição.





      A Biona também se rendeu aos encantos dos 
padrões geométricos! A nova decoração Colb aposta na 
sobriedade das linhas retas e na elegância da cor azul 
cobalto para criar uma louça inovadora e diferenciada. 
Saiba mais sobre esse lançamento!

      A principal característica da Biona 
sempre foi a aplicação de decorações 
tradicionais em suas louças. Flores, frutas, 
pássaros e borboletas predominavam em 
todas as peças. Agora, a marca resolveu 
inovar e trouxe para esse aparelho de chá 
e jantar uma decoração completamente 
diferente: um padrão geométrico que 
combina a simplicidade das linhas com a 
sofisticação do tom de azul cobalto.
Além de serem atemporais, os padrões 
geométricos são completamente 
democráticos e combinam com qualquer 
decoração, desde a mais simples até a mais 
requintada. Assim como a cor azul, que é 
muito versátil e vai bem com todos os tipos 
de ambientes!
A decoração Colb vai alegrar a cozinha e 
dar um toque mais atual para a composição 
de mesa. Tudo isso aliado à praticidade e 
naturalidade das louças Biona!
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NOVO

COLB
cód. 1645

BIONA

BIONALINHA

O LANÇAMENTO DA BIONA



MARAVILHA
      Os tons de azul e amarelo formam uma 
bela dupla na composição dessa decoração.

cód. 1571 CENA INGLESA
      Paisagens históricas em tons de azul 
compõe uma louça tradicional e clássica.

cód. 7419

      Ideal para quem prefere deixar o 
destaque da refeição para a comida servida.

BRANCO cód. 0802

TROPICAL
      As cores do Brasil prometem levar um 
pouco do clima tropical para as refeições.

cód. 1573

BELA
      Rosas delicadas interagem com um 
pássaro numa decoração graciosa e suave.

cód. 1570
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1571

7419

1570

1573
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LAVANDIN
      Feita especialmente para levar mais 
romantismo e suavidade às refeições.

cód. 1601

BEAUTY
      Uma louça alegre e graciosa, ideal para 
tornar as refeições ainda mais agradáveis.

cód. 1481

MAY
      Uma decoração romântica e delicada, 
inspirada nas cores e na beleza das flores.

cód. 1543

DÁLIA
      Inspirada na variedade de cores e formatos 
da Dália, a encantadora flor mexicana.

cód. 1541

ISIS
      Uma flor delicada e natural garante suavidade 
para qualquer composição de mesa.

cód. 1540

NOVO

1541

1543

1481

1601



       É quase impossível achar alguém 
que não conheça o perfume de 
uma lavanda. Também pudera, ela 
é uma das flores mais usadas para a 
fabricação de óleos, cremes, perfumes 
e aromatizantes. Toda a beleza e a 
suavidade dessa flor inspiraram a Biona 
na criação do Lavandin, uma linha de 
louças suave e romântica, perfeita para 
o dia-a-dia.
Também conhecida como Alfazema, 
a Lavanda é uma planta simples, 
extremamente florida, que tem um 
perfume forte e característico. A cor das 
flores é um tom de roxo tão peculiar que 
ficou conhecido por lavanda mesmo, o 
próprio nome da planta.
Antigamente, podia-se dizer que a 
lavanda era uma planta típica dos países 
do Sul da Europa e do Norte da África, 
pois ela sempre preferiu o clima frio. 
Entretanto, com todos os avanços na 
área de aperfeiçoamento genético, 
hoje existem variedades da lavanda 
que podem ser cultivadas em lugares 
de climas tropicais, como o Brasil, por 
exemplo. Essas mudanças genéticas 
também alteraram a cor das flores. É 
possível encontrar, atualmente, lavandas 
de cor branca ou azulada, que fogem 
do padrão famoso mundialmente. Para 
quem acredita que as plantas e as flores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possuem significados e são capazes 
de modificar o ambiente ao seu redor, 
diz-se que a lavanda representa a 
honestidade, a franqueza e a calma. 
A Linha Lavandin buscou captar toda 
essa essência da flor de lavanda para 
colocá-la nessa decoração da Biona. 
Ela foi feita especialmente para levar 
mais romantismo e suavidade à cozinha 
da mulher tradicional. Suas peças são 
delicadas e combinam facilmente com 
qualquer mesa, seja de café da manhã, 
almoço ou jantar.
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A BELEZA DA

LAVANDIN
cód.1601

BIONA

BIONALINHA



LILLY
      Toda a delicadeza dos lírios em uma 
decoração harmoniosa, suave e clássica.

cód. 1544

ALEGRIA
      Borboletas e plantas interagem em uma 
decoração tradicional, suave e alegre.

cód. 1268

YASMIN
      Traços de pureza, suavidade e graça que 
vão levar mais aconchego para a mesa.

cód. 1602 ROSELI
      O mix de vermelho com verde é harmônico 
e dá um toque de vivacidade às peças.

cód. 1269

      As flores de jasmim vão levar mais 
charme e graça para o momento da refeição.

JASMIM 
PRIMAVERA cód. 7461
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NOVO

1268

1269

7461

1602



1541

1543

1268

1571

1573

7419

1481

1269

7461

0802

0806

1570

1602

1601

CANECAS
AZ9

LILAC
      As flores, símbolos de suavidade, levam 
mais ternura para a composição de mesa.

cód. 1533 FANNY
      Com uma cor viva e alegre, essa 
decoração leva mais entusiasmo para a mesa.

cód. 1176
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“COMBINE AS CANECAS AZ9 
COM AS DECORAÇÕES BIONA.”

EXCLUSIVO
DISTRIBUIDORES

CANECA AZ9
cód.A08A
270 ml

BIONA



cód.6756
cód.1541

cód.1481

cód.1561

CONJUNTO FEIJOADA
cód. 6021
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17 PEÇAS / 5 PEÇAS

CONJUNTO SOBREMESA
cód. 6021

7 PEÇAS 

TIGELA
22 CM - 1.200 ML

RAMEQUINS

8X4 CM - 100 ml
6X3 CM - 50 ml

10X5 CM - 180 ml

CANECA AZ9
270 ml

      A Terracota, famosa 
pela cor avermelhada, é 
um verdadeiro ícone do 
mundo das cerâmicas. 
De tão importante, virou 
protagonista de uma linha 
de produtos. A Biona foi 
buscar inspiração nesse 
item histórico e tradicional 
para criar peças atemporais, 
feitas especialmente para 
aqueles que apreciam as 
louças clássicas, mas que não 
abrem mão do conforto e da 
praticidade no cotidiano.

TERRACOTA

CONJUNTO 
SOBREMESA

cód. 6021

TERRACOTA
cód. 6021

NOVO

CONJUNTO SOBREMESA
TIGELA - cód.C13D - 22cm
COMPOTEIRA - cód.J12A - 14cm

BIONA



      Uma deliciosa sobremesa é o 
elemento perfeito para fechar a refeição 
com chave de ouro. Além do sabor de 
dar água na boca, ela também pode 
encantar os convidados com uma 
bela apresentação. Conheça agora as 
louças práticas e delicadas que a Biona 
desenvolveu especialmente para a tão 
amada sobremesa.
Nessa maravilhosa arte de comer, 
nós, que somos apaixonados por 
gastronomia, não nos atrevemos a 
eleger um único prato preferido. Mas 
é preciso confessar uma ligeira queda 
pela sobremesa. Ela arremata a refeição 
e deixa todo mundo com aquele ar de 
satisfação. Para aqueles que não são lá 
grandes fãs de doces existem as opções 
naturais, como as frutas, que também 
são ótimas alternativas. 
Pois bem, por ser tão apreciada, a 
sobremesa tem louças especiais, 
próprias para a sua apresentação. Os 
Conjuntos Sobremesa da Biona possuem 
um formato prático e simples, que 
facilita o ato de servir. Além disso, as 
decorações são delicadas e agradáveis, 
perfeitas para os momentos em família 
ou com amigos.
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“OS CONJUNTOS PARA 
SOBREMESA DA BIONA APOSTAM 
EM FORMAS PRÁTICAS E 
FUNCIONAIS COM DECORAÇÕES 
ALEGRES E BONITAS.”

PARA DAR 

CONJUNTO SOBREMESA
TIGELA - cód.C13D - 22cm
COMPOTEIRA - cód.J12A - 14cm

BIONA

BIONALINHA



0895

       Quem, nos dias de hoje, não 
vive na correria, lutando contra 
o tempo para dar conta de tudo? 
Sendo assim, peças práticas e 
versáteis são verdadeiros coringas, 
principalmente na cozinha. A 
Linha de produtos Biona, feita 
especialmente para as mulheres 
clássicas e tradicionais, desenvolveu 
a Travessa com Tampa. Uma peça 
multifuncional ideal para quem não 
gosta de colocar as panelas na mesa 
e prefere depositar a comida em 
outros recipientes na hora de servir. 
A tampa auxilia na manutenção da 
temperatura dos alimentos durante 
a refeição. Sem esse acessório, a 
peça se transforma numa travessa 
normal, que pode ser usada para 
armazenar diferentes tipos de 
mantimentos. Um verdadeiro 
coringa na cozinha!

08060829

0654

0824

edição #04
OXFORD MAGpág.94

TRAVESSA

TRAVESSA COM TAMPA
cód.A04D
1900ml

BIONA

BIONALINHA

1000



0895

0821

0824

0827

0654

0801

0806

0760

0829

0806

0801

0824

0654

08290801

0895

0824

0806

0829
0654

0895

0801

0824
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CANECAS

TIGELAS

TALL COLORIDA
cód. A08K
260ml

BIONA

CANECA AZ12
cód. A08B
360ml

BIONA

TIGELA CEREAL 
cód. E01B
600ml

BIONA

CANECA JUMBO 
cód. J08A
740ml

BIONA

0806



A Oxford Crystal reuniu todo 
o conhecimento e a técnica 

artesanal da fabricação de cristais 
para apresentar ao mercado 

peças únicas, trabalhadas com 
perfeição por mestres vidreiros. 

Através do uso das melhores 
matérias-primas, a empresa 

produz um cristal de excelência, 
capaz de proporcionar as 
melhores experiências de 
degustação de bebidas. O 
processo de fabricação é 

altamente elaborado, feito de 
maneira artesanal desde o sopro 

até a lapidação.





      Verão: sol forte, temperatura 
elevada, dias mais longos. Nessa época 
do ano, a pedida são comidas e bebidas 
leves e refrescantes. Tanto que surgem 
receitas especiais para o período. É 
o caso dos Summer Drinks, bebidas 
refrescantes para aliviar o calor desses 
dias. A Oxford Crystal separou algumas 
receitas de Summer Drinks para você se 
inspirar! 

Sombra e água fresca! Ou, nesse caso, 
sombra e drinks frescos. Em meio às 
temperaturas escaldantes do verão, um 
drink gelado é uma ótima opção para 
servir aos convidados ou mesmo para 
tomar no final de semana, sentado sob 
uma sombra, na praia ou à beira da 
piscina. Isso, é claro, se ele for servido 
em cristais apropriados.
A Oxford Crystal, pensando em 
proporcionar as melhores experiências 
de degustação, utiliza apenas matérias-
primas de alta qualidade no processo 
de produção. Além disso, a fabricação é 
completamente artesanal. Cada peça é 
feita à mão, trabalhada individualmente 
por um mestre-vidreiro. A técnica 
utilizada é a do sopro, na qual o artesão 
cria as formas dos cristais soprando 
a massa em estado líquido. Uma arte 
milenar que foi adotada pela Oxford 
Crystal para levar ao mercado peças 
de excelência, capazes de despertar o 
melhor de cada bebida.
Para os drinks, a Oxford Crystal oferece 
diversas opções de copos e taças. Além 
dos tradicionais copos Long Drink, a 
empresa lança agora a sua taça para 
coquetéis, feita exclusivamente para 
a degustação desse tipo de bebida. E 
agora que você já conhece os copos e 
taças, vamos às receitas?
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Ingredientes

1 dose de vodka gelada 
1 dose de suco de laranja
1/2 dose(s) de licor de pêssego
Gotas de grenadine para decorar
2 pedras de gelo moídas

Numa coqueteleira, misture 
o licor de pêssego, o suco de 
laranja e a vodka. Decore a taça 
com o grenadine e despeje o 
conteúdo da coqueteleira. Para 
finalizar, coloque uma fatia ou 
twist de laranja. Sirva com 
um canudo.

SEX ON THE BEACH

Ingredientes

1 e 1/2 doses de rum
3 doses de suco de abacaxi
1 dose leite de coco
1 dose leite condensado
6 pedras de gelo 

Coloque os ingredientes em 
ordem na coqueteleira e bata por, 
aproximadamente, 10 segundos. 
Decore a taça com a calda de 
chocolate e um pequeno pedaço 
de abacaxi. Se preferir, finalize 
com um pouco de coco ralado 
por cima.

Ingredientes

50ml de vodka
2 gomos de limão
2 morangos frescos
1/2 maracujá
1/2 kiwi
2 colheres (sopa) de açúcar 

Coloque as frutas na coqueteleira, 
macere-as levemente junto com 
a vodka e o açúcar e bata. Decore 
a taça com frutas nas laterais e na 
borda e sirva.

CAIPIROSKA DE 
FRUTAS TROPICAIS

RECEITAS
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PIÑA COLADA

DRINKS: SEX ON THE BEACH, CAIPIROSKA DE FRUTAS TROPICAIS, PIÑA COLADA,COSMOPOLITAN, MOJITO.      



CLASSIC 5180

VINHO TINTO
Y02X-5180

V 280ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03X-5180

V 200ml
H 200mm

LICOR
Y05X-5180

V 65ml
H 132mm

ESPUMANTE
Y07X-5180

V 180ml
H 255mm

Y01X-5180
V 420ml

H 230mm

ÁGUA

VINHO TINTO
Y02X-5182

V 280ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03X-5182

V 200ml
H 200mm

LICOR
Y05X-5182

V 65ml
H 132mm

ESPUMANTE
Y07X-5182

V 180ml
H 255mm

Y01X-5182
V 420ml

H 230mm

ÁGUA

CELESTE 5182

VINHO TINTO
Y02X-5181
V 280ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03X-5181
V 200ml

H 200mm

LICOR
Y05X-5181

V 65ml
H 132mm

ESPUMANTE
Y07X-5181

V 180ml
H 255mm

Y01X-5181
V 420ml

H 230mm

ÁGUA

MAJESTIC 5181

VINHO TINTO
Y02P-6000

V 280ml
H 235mm

VINHO BRANCO
Y03P-6000

V 220ml
H 220mm

LICOR
Y05P-6000

V 50ml
H 156mm

ESPUMANTE
Y07P-6000

V 200ml
H 270mm

Y01P-6000
V 360ml

H 250mm

ÁGUA

CLASSIC 6000

VINHO TINTO
Y02P-6009

V 280ml
H 235mm

VINHO BRANCO
Y03P-6009

V 220ml
H 220mm

LICOR
Y05P-6009

V 50ml
H 156mm

ESPUMANTE
Y07P-6009

V 200ml
H 270mm

Y01P-6009
V 360ml

H 250mm

ÁGUA

NASCENTE 6009

VINHO TINTO
Y02D-2450

V 390ml
H 217mm

VINHO BRANCO
Y03D-2450

V 310ml
H 202mm

LICOR
Y05D-2450

V 120ml
H 152mm

ESPUMANTE
Y07D-2450

V 230ml
H 247mm

Y01D-2450
V 490ml

H 232mm

ÁGUA

CLASSIC 2450

       Os cristais Oxford são trabalhados de 
maneira artesanal para proporcionar a você 
as melhores experiências de degustação de 
bebidas. Além da qualidade das matérias-
primas, a marca também preza pelo design 
diferenciado.
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NOVO

NOVO

NOVO

ESPUMANTE
Y07K-6500

V 225ml
H 235mm

VINHO TINTO
Y02C-6500

V 390ml
H 212mm

ÁGUA
Y01C-6500

V 460ml
H 221mm

LICOR
Y05C-6500

V 130ml
H 157mm

VINHO BRANCO
Y03C-6500

V 280ml
H 202mm

PIKE 6500



VINHO TINTO
Y02Q-2500

V 350ml
H 242mm

VINHO BRANCO
Y03Q-2500

V 316ml
H 229mm

LICOR
Y05Q-2500

V 114ml
H 178mm

ESPUMANTE
Y07Q-2500

V 232ml
H 283mm

Y01Q-2500
V 416ml

H 259mm

ÁGUA

CLASSIC 2500

VINHO TINTO
Y02Q-2503

V 350ml
H 242mm

VINHO BRANCO
Y03Q-2503

V 316ml
H 229mm

LICOR
Y05Q-2503

V 114ml
H 178mm

ESPUMANTE
Y07Q-2503

V 232ml
H 283mm

Y01Q-2503
V 416ml

H 259mm

ÁGUA

BIENAL 2503

VINHO TINTO
Y02Q-2504

V 350ml
H 242mm

VINHO BRANCO
Y03Q-2504

V 316ml
H 229mm

LICOR
Y05Q-2504

V 114ml
H 178mm

ESPUMANTE
Y07Q-2504

V 232ml
H 283mm

Y01Q-2504
V 416ml

H 259mm

ÁGUA

BARONESA 2504

VINHO TINTO
Y02E-5170

V 380ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03E-5170

V 310ml
H 200mm

LICOR
Y05E-5170

V 130ml
H 152mm

ESPUMANTE
Y07E-5170

V 240ml
H 255mm

Y01E-5170
V 470ml

H 230mm

ÁGUA

CLASSIC 5170

ARISTOCRATA 5171

VINHO TINTO
Y02E-5171
V 380ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03E-5171
V 310ml

H 200mm

LICOR
Y05E-5171
V 130ml

H 152mm

ESPUMANTE
Y07E-5171
V 240ml

H 255mm

Y01E-5171
V 470ml

H 230mm

ÁGUA

VINHO TINTO
Y02E-5173
V 380ml
H 215mm

VINHO BRANCO
Y03E-5173

V 310ml
H 200mm

LICOR
Y05E-5173

V 130ml
H 152mm

ESPUMANTE
Y07E-5173
V 240ml

H 255mm

Y01E-5173
V 470ml

H 230mm

ÁGUA

RENASCENCE 5173
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“UMA VERDADEIRA HOMENAGEM 
AOS ENCANTOS URBANOS DE 
SÃO PAULO. A HASTE REÚNE 
FORMAS DA ARQUITETURA DA 
CIDADE, ENQUANTO A LAPIDAÇÃO 
É INSPIRADA NO VIADUTO 
MARTINHO PRADO, ÍCONE DO 
COTIDIANO PAULISTA.”

VINHO TINTO
Y02Q-2501

V 350ml
H 242mm

VINHO BRANCO
Y03Q-2501

V 316ml
H 229mm

LICOR
Y05Q-2501

V 114ml
H 178mm

ESPUMANTE
Y07Q-2501

V 232ml
H 283mm

Y01Q-2501
V 416ml

H 259mm

ÁGUA

CIDADE DA GAROA 2501
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LINHA

      Pode-se dizer, sem medo, que 
a degustação profissional de vinhos 
segue um verdadeiro ritual. Cada 
detalhe é importante e faz a diferença 
no resultado final. A escolha da taça 
correta, por exemplo, apesar de 
parecer apenas um pormenor, é um 
artifício precioso para o sucesso de 
uma degustação. Há, inclusive, uma 
máxima que diz que a taça é como uma 
ponte entre o bebedor e a bebida. Se 
ela não for adequada, pode influenciar 
nos aromas e até mesmo no sabor 
dos vinhos. Por isso, a Oxford Crystal 
aposta na qualidade das matérias-
primas, do processo de produção 
e do design para apresentar ao 
mercado peças de excelência. A Linha 
Profissional contém taças específicas, 
capazes de despertar o melhor de 
cada vinho.

BORDEAUX
Y30D-7220

V 720ml
H 270mm

BRUNELLO DI 
MONTALCINO

Y32D-7220
V 610ml

H 255mm

CHARDONNAY
Y33D-7220

V 510ml
H 240mm

ÁGUA 
Y01I-7220
V 490ml

H 230mm

ESPUMANTE
Y07G-7220

V 230ml
H 250mm

DEGUSTAÇÃO 
Y21D-7220

V 210ml
H 155mm

CONHAQUE 
Y47D-7220

V 460ml
H 138mm

DECANTER
Y51D-7220

V 750ml
H 210mm

VINHO DO PORTO
Y60D-7220

V 220ml
H 180mm

GARRAFA DE ÁGUA 
Y52D-7220

V 750ml
H 270mm



COPO CATARINA

COPO CATARINA

TAÇA LONGA

COPO CALDERETA
Y04Q-7000

V 370ml
H 120mm

Y04J-7000
V 360ml

H 220mm Y04K-7000    
V 180ml

H 145mm

Y04F-7000
V 300ml
H 187mm

Y04G-7000
V 300ml
H 187mm

Y04E-7000
V 300ml
H 177mm

COPO WEIZEN
Y04P-7000

V 600ml
H 215mm

TAÇA TULIPA 
LONGA

TAÇA TULIPA
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      A Oxford Crystal apresenta 
ao mercado o seu mais novo 
produto: a Taça Coquetel. Como 
o próprio nome sugere, a peça 
é específica para a degustação 
desse tipo de bebida. A ampla 
abertura favorece a liberação 
dos aromas. Já a haste longa 
permite um manuseio perfeito, 
impedindo que o calor das 
mãos seja transferido para o 
coquetel.  Sóbria e elegante, a 
taça vai garantir as melhores 
experiências de degustação 
de coquetéis.

TAÇA COQUETEL
Y93A-9000

V 200ml
H 180mm

TAÇA COQUETEL

PARA TODOS OS GOSTOS
CERVEJAS

NOVO

CLASSIC 7000
CRYSTAL



ARISTOCRATA
ON THE ROCKS
Y41D-3401

CRYSTAL
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      Existem vários tipos de bebidas destiladas ao redor do mundo. Aqui, no Brasil, a 
mais famosa é a cachaça, que é praticamente um patrimônio cultural do nosso país. 
Em comum, pode-se dizer que os destilados têm o sabor marcante e um alto teor 
alcoólico. Para saber mais sobre o universo dessas bebidas, entrevistamos Cesar Adames, 
especialista no mercado de destilados. O profissional é colaborador das revistas ADEGA e 
Robb Report e professor da Associação Internacional de Bartenders (IBA - International 
Bartenders Association). Confira a entrevista:

1. Dentre os diferentes tipos de destilados, qual é o mais 
consumido mundialmente?

Por ordem de produção em volume é o Sochu (Japão/Coreia 
e China), depois Vodka, Cachaça e Whisky. Mas, quando se 
fala de consumo e divulgação, a vodka é a que tem maior 
abrangência.

2.O whisky, conhecido e apreciado em diversos países, possui 
um caráter forte e uma degustação diferenciada, necessitando 
uma atenção especial ao uso correto do copo e a preparação 
para consumo. Como saborear corretamente um whisky?

Para cada tipo de whisky/whiskey existe um tipo de copo e 
para cada tipo de copo existe um tipo de whisky/whiskey. Para 
o estilo blended whisky (JW, Chivas, Balantines), o ideal é copo 
longo e muito gelo. Para o Single Malt, um copo mais fechado 
que permita a concentração de aromas, para o Whiskey norte-
americano, o tradicional copo de whisky servido com ou sem 
gelo. Para coquetéis, vai depender da receita e apresentação 
criadas pelo bartender.

4. Qual é a melhor forma de degustação de uma cachaça?

A cachaça branca vai muito bem em drinks, enquanto a 
envelhecida pode ser utilizada em alguns drinks, mas, também 
pode ser apreciada pura.

3. A famosa cachaça, tipicamente brasileira e apelidada das 
mais diversas formas, é uma bebida com um alto consumo 
no Brasil. Quais são os atributos da cachaça que elevam este 
consumo?

Hoje em dia temos diversas cachaças de qualidade que estão 
investindo forte nas embalagens, mas, acima de tudo, na 
qualidade de produção e no envelhecimento em diferentes 
tipos de madeiras.

CIDADE DA GAROA
ON THE ROCKS
Y41D-3404

CRYSTAL

CRYSTALLINHA



CACHAÇA 
Y39E-5060

V 100ml
H 67mm

ÁGUA
Y01H-5060

V 320ml
H 110mm

ON THE ROCKS
Y41E-5060

V 420ml
H 95mm

LONG DRINK
Y42E-5060

V 500ml
H 147mm

SUCO 
Y43E-5060

V 370ml
H 140mm

CACHAÇA 
Y39E-5069

V 100ml
H 67mm

ÁGUA
Y01H-5069

V 320ml
H 110mm

ON THE ROCKS
Y41E-5069

V 420ml
H 95mm

LONG DRINK
Y42E-5069

V 500ml
H 147mm

SUCO 
Y43E-5069

V 370ml
H 140mm

CACHAÇA 
Y39D-3401

V 80ml
H 67mm

ÁGUA
Y01G-3401

V 290ml
H 115mm

ON THE ROCKS
Y41D-3401

V 410ml
H 97mm

LONG DRINK
Y42D-3401

V 450ml
H 147mm

SUCO 
Y43D-3401

V 340ml
H 142mm

CACHAÇA 
Y39D-3404

V 80ml
H 67mm

ÁGUA
Y01G-3404

V 290ml
H 115mm

ON THE ROCKS
Y41D-3404

V 410ml
H 97mm

LONG DRINK
Y42D-3404

V 450ml
H 147mm

SUCO 
Y43D-3404

V 340ml
H 142mm

CACHAÇA 
Y39D-3400

V 80ml
H 67mm

ÁGUA
Y01G-3400

V 290ml
H 115mm

ON THE ROCKS
Y41D-3400

V 410ml
H 97mm

LONG DRINK
Y42D-3400

V 450ml
H 147mm

SUCO 
Y43D-3400

V 340ml
H 142mm

CACHAÇA 
Y39D-3406

V 80ml
H 67mm

ÁGUA
Y01G-3406

V 290ml
H 115mm

ON THE ROCKS
Y41D-3406

V 410ml
H 97mm

LONG DRINK
Y42D-3406

V 450ml
H 147mm

SUCO 
Y43D-3406

V 340ml
H 142mm

CLASSIC 5060

LONG DRINK
Y42K-3500

V 455ml
H 165mm

CACHAÇA
Y39K - 3500

V 85ml
H 73mm

ON THE ROCKS
Y41K-3500

V 390ml
H 102mm

ÁGUA
Y01B-3500

V 295ml
H 138mm

SUCO
Y43K-3500

V 345ml
H 151mm

KRIMP 3500

edição #04
OXFORD MAGpág.106

NASCENTE 5069

CLASSIC 3400

ARISTOCRATA 3401

BARONESA 3406

CIDADE DA GAROA 3404

“PARA APERFEIÇOAR O SERVIÇO 
DE BEBIDAS E COMPLEMENTAR 
OS JOGOS DE TAÇAS, APOSTE 
TAMBÉM NOS COPOS DA OXFORD 
CRYSTAL. SÃO OPÇÕES PARA 
CACHAÇA, ÁGUA, WHISKY, LONG 
DRINK E SUCO. ”
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Marvada, branquinha, pinga, aguardente e por aí vai. A bebida mais famosa do Brasil tem inúmeros nomes e uma 
característica principal: o sabor intenso, marcante, que faz jus ao apelido de “água que passarinho não bebe”. Saiba 
mais sobre ela:

      Assim como a denominação “champanhe” só 
pode ser atribuída aos vinhos brancos espumantes 
produzidos na região francesa de Champagne, 
só podemos chamar de cachaça a aguardente de 
cana produzida no Brasil. E é sério! É um direito 
assegurado pela legislação do nosso país.Isso 
sem falar que a danada da pinga também é muito 
famosa mundo afora! Sozinha ou na composição 
da caipirinha, a “marvada” vem conquistando 
estrangeiros e se firmando como um verdadeiro 
símbolo do Brasil!

      A cachaça é brasileiríssima! Muitas lendas 
rondam a sua origem, mas, conspirações à 
parte, o que se sabe mesmo é que a primeira 
destilação da aguardente aconteceu em 
algum engenho de cana-de-açúcar localizado 
no litoral brasileiro, nos primeiros anos da 
colonização. E que ela certamente foi realizada 
pelos escravos que ali trabalhavam.

VOCÊ SABIA?



TWIST 700T

TWIST 900T

TAÇA LONGA

CONJUNTO 07 PEÇAS TWIST   
1 GARRAFA E 6 COPOS

COPO CAIPIRINHA
COM MEXEDOR

COPO CATARINA COPO CATARINA

Y04L-700T
V 300ml
H 187mm

Y04M-700T
V 360ml

H 220mm

Y52E-722T

V 750ml

H 270mm

Y01T-506T

V 320ml

H 110mm

Y90A-Y91A
V 375ml

H 145/215mm

Y04N-700T
V 180ml

H 145mm

Y01S-517T Y02S-517T Y03S-517T Y05S-517T Y07S-517T
V 470ml

H 230mm
V 380ml
H 215mm

V 310ml
H 200mm

V 130ml
H 152mm

V 240ml
H 255mm

VINHO TINTO VINHO BRANCO LICOR ESPUMANTEÁGUA

Y01R-245T Y02R-245T Y03R-245T Y05R-245T Y07R-245T
V 470ml

H 230mm
V 380ml
H 215mm

V 310ml
H 200mm

V 130ml
H 152mm

V 240ml
H 255mm

VINHO TINTO VINHO BRANCO LICOR ESPUMANTEÁGUA

CACHAÇA 
Y39F-506T

V 100ml
H 67mm

ÁGUA 
Y01T-506T

V 320ml
H 110mm

ON THE ROCKS
Y41F-506T
V 420ml
H 95mm

LONG DRINK
Y42H-506T

V 500ml
H 147mm

SUCO 
Y43G-506T

V 370ml
H 140mm

CACHAÇA 
Y39G-340R

V 80ml
H 67mm

ÁGUA 
Y01J-340R
V 290ml
H 115mm

ON THE ROCKS
Y41I-340R
V 410ml
H 97mm

LONG DRINK
Y42F-340R

V 450ml
H 147mm

SUCO 
Y43H-340R

V 340ml
H 142mm

CRYSTAL
PRATA
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TWIST 517T

TWIST 506T

TWIST 245T

ILLUSION 340R



- Se o fundo estiver manchado deixe de molho por algumas horas com 

uma pitada de Bicarbonato de Sódio. 

Antes de iniciar a lavação das taças, acomode uma toalha no fundo da 

pia, pois, caso a peça escorregue de sua mão, a toalha amortecerá o 

impacto, evitando uma possível quebra. O uso das máquinas de lavar 

louças não é recomendado, uma vez que a intensidade do calor e o 

sabão podem danificar as taças de cristal.

Para lavar as peças, o ideal é utilizar a própria mão, com um pouco de 

sabão ou detergente neutro e água morna. Caso prefira, utilizar esponjas 

ou buchas especiais para limpeza de seus cristais, está liberado! Atenção: 

se for usar esponja comum, opte pela parte não abrasiva (lado amarelo) 

e tenha MUITO cuidado e delicadeza ao realizar a higiene, pois, estamos 

falando de um item frágil, sujeito a quebras inesperadas.

Por conter maior porosidade que a taça de vidro, o cristal tende a 

absorver mais os sabores e odores dos materiais de limpeza utilizados. 

Portanto, a dica é sempre enxaguar muito bem, de preferência com água 

morna, para que os resíduos sejam eliminados.

Para secar, disponha as taças de cabeça para baixo sobre uma toalha. 

Depois de um tempo, coloque-as de pé e deixe secando ao ar livre. Outra 

alternativa é o uso de luva-toalha de microfibra. Com esta ferramenta, 

você conseguirá secar a taça de maneira uniforme, evitando as manchas 

originadas pela concentração de água em alguns pontos do corpo  

e da borda. 

I N S T R U Ç Õ E S  E  C U I D A D O S

TAÇAS DE CRISTAL
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“AO ARMAZENÁ-LAS, TENHA O 
CUIDADO DE MANTÊ-LAS SEMPRE EM 

PÉ E NUNCA PELA BORDA!”

DICAS

- Para tirar manchas de batom, retire antes da lavagem usando um 

guardanapo macio.

- Se utilizar esponja assegure-se que seja macia e esteja úmida.



CAIXA EXPOSITORA / 12 PEÇAS

APARELHO DE CHÁ

6 xícaras chá / 6 pires.

TAMPA & BERÇO / 30 PEÇAS

TAMPA & BERÇO / 20 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 
6 pratos sobremesa / 6 xícaras chá / 6 pires.

4 pratos rasos / 4 pratos fundos / 4 pratos sobremesa / 4 
xícaras chá / 4 pires.

BAÚ DE MADEIRA / 30 PEÇAS 

BAÚ DE MADEIRA / 20 PEÇAS 

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 6 pratos sobremesa.
6  xícaras chá / 6 pires / 6 xícaras café / 6 pires.

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 6 pratos sobremesa.
6  xícaras chá / 6 pires. 

TAMPA & BERÇO / 42 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ / CAFÉ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 
6 pratos sobremesa / 6 xícaras chá / 6 pires / 6 xícaras 
café / 6 pires.

TAMPA & BERÇO / 30 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos /
6 pratos sobremesa /6 xícaras chá / 6 pires.

CAIXA EXPOSITORA / 12 PEÇAS

BAÚ DE MADEIRA / 30 PEÇASBAÚ DE MADEIRA / 42 PEÇAS

APARELHO DE CHÁ

APARELHO DE JANTAR / CHÁAPARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 xícaras chá / 6 pires.

COMPACTA / 42 PEÇAS COMPACTA / 30 PEÇAS COMPACTA / 20 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ / CAFÉ APARELHO DE JANTAR / CHÁ APARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 6 pratos sobremesa 
/ 6 xícaras chá / 6 pires / 6 xícaras café/ 6 pires.

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 
6 pratos sobremesa / 6 xícaras chá / 6 pires.

4 pratos rasos / 4 pratos fundos / 4 pratos 
sobremesa / 4 xícaras chá / 4 pires.

EMBALAGEM 6 PEÇAS*

DISPONÍVEL PARA LINHA PROFISSIONAL, TAÇAS BORDEAUX, 
BRUNELLO DI MONTALCINO, CHARDONNAY, ÁGUA, DEGUS-
TAÇÃO, VINHO DO PORTO E ESPUMANTE.

EMBALAGEM 2 PEÇAS*

EMBALAGEM 1 PEÇA*
EMBALAGEM 30 PEÇAS*

EMBALAGEM 18 PEÇAS*

DISPONÍVEL PARA GARRAFA DE ÁGUA E DECANTER.

Disponível para todas as linhas, exceto Profissional 7220.

06 TAÇAS DE ÁGUA / 06 TAÇAS DE VINHO TINTO / 06 TAÇAS 
DE VINHO BRANCO 
06 TAÇAS DE LICOR / 06 TAÇAS DE ESPUMANTE

Disponível para todas as linhas, exceto 
Profissional 7220.

06 TAÇAS DE ÁGUA / 06 TAÇAS DE VINHO TINTO / 06 TAÇAS 
DE ESPUMANTE

*Embalagem Papelão pardo paras as seguintes composicões da Linha Soleil:
  Conjunto Café 14 peças /  Aparelho Jantar 40 peças.

CAIXA EXPOSITORA / 7 PEÇAS

CONJUNTO SOBREMESA

1 tigela / 6 compoteiras.
CAIXA EXPOSITORA / 12 PEÇAS

APARELHO DE CHÁ

6 xícaras chá / 6 pires.

TAMPA & BERÇO / 30 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos /
6 pratos sobremesa /6 xícaras chá / 6 pires.

TAMPA & BERÇO / 20 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

4 pratos rasos / 4 pratos fundos /
4 pratos sobremesa / 4 xícaras chá / 4 pires.

BAÚ DE MADEIRA / 20 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

4 pratos rasos / 4 pratos fundos /
4 pratos sobremesa / 4 xícaras chá / 4 pires.

BAÚ DE MADEIRA / 30 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

6 pratos rasos / 6 pratos fundos / 6 pratos sobremesa /
6 xícaras chá / 6 pires.

Disponível para todas as decorações do modelo Shift.

CAIXA C/ ALÇA / 18 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR

6 pratos rasos / 6 pratos fundos /
6 pratos sobremesa 

CAIXA C/ ALÇA / 18 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / LANCHE

6 pratos rasos / 6 pratos sobremesa / 
6 canecas AZ9

CAIXA C/ ALÇA / 12 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR

4 pratos rasos / 4 pratos fundos /
4 pratos sobremesa 

CAIXA C/ ALÇA / 12 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / LANCHE

4 pratos rasos / 4 pratos sobremesa / 
4 canecas AZ9

Disponível para todas as decorações exceto: 
Flamingo / Soleil / Plateau / Loop / Coup 4988.

Disponível para todas as decorações exceto:
Flamingo / Soleil 9812, 4018, 9814, 9815 / Plateau / Coup 4988.

Disponível para todas as decorações.

TAMPA & BERÇO / 20 PEÇAS

APARELHO DE JANTAR / CHÁ

4 pratos rasos / 4 pratos fundos / 4 pratos sobremesa / 
4 xícaras chá / 4 pires.

Disponível para todas as decorações exceto:
Flamingo 9201 / 9208 / 9209 / 9210 / 9216 / 9217 / 9218 / 
9219 / 9220  / Soleil 9812, 9814, 9815 / Plateau / Coup 4988.

Disponível para todas as decorações, exceto Loop. Disponível para todas as decorações exceto:
Flamingo / Soleil 9812, 9814, 9815 / Plateau / Coup 4988.

Disponível para todas as decorações.

Disponível para todas as decorações.

Disponível para todas as decorações.

Disponível para todas as decorações, exceto: 
Terracota 6021

Disponível para todas as decorações, exceto: 
Terracota 6021.

Disponível para todas as decorações. Disponível para todas as decorações.

Disponível somente para as decorações: 1541 Dália, 
1481 Beauty, 1561 Morangos, 
6021 Terracota e 6756 Laranjas.

Disponível para todas as decorações.

OXFORD CRYSTAL

OXFORD PORCELANAS

EMBALAGENS

Disponível somente para as decorações: 1268 Alegria, 
1269 Roseli, 1541 Dália, 1602 Yasmin.

BIONA

OXFORD DAILY
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