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Aurora to najnowsza, innowacyjna kolekcja fi rmy Steelite International.
Aurora wykorzystuje kombinację szkliw, aby uzyskać oszałamiający kolor 

i efekt kontrastu.

Każdy element serii Aurora jest rzemieślniczo, ręcznie dekorowany. 
Podkreśla to indywidualność i kunszt wymagany przy jego tworzeniu

i nadaje każdej części unikatową osobowość. Na każdym elemencie zastosowano 
dwie glazury, aby stworzyć kontrast lub uzuskać niepowtarzalne przejścia tonalne.  

Aurora jest kompatybilna zarówno z seriami Revolution, jak i Vesuvius,
aby jeszcze bardziej rozszerzyć kreatywną i wszechstronną prezentację.



Szkliwa użyte w serii Aurora mieszają się i rozlewają, tworząc piękne, 
przypadkowe wzory oraz efekty wizualnie podobne do tych, które powstały 

podczas zorzy polarnej na nocnym niebie północy.

I N S P I R AC J A



Aurora, najnowsza innowacja Steelite w zakresie glazury, polega na łączeniu.
W tym celu opracowano metodę prezentacji dwóch różnych szkliw

na tym samym naczyniu. Piękne dwukolorowe szkliwa doskonale integrują się 
z liniami Revolution i Vesuvius, tworząc prezentacje na stole,

które są wyjątkowe i pożądane.

DWA  TO N Y



Rodzina szkliw Steelite tworzy eklektyczną mieszankę elementów, na której 
znakomicie zaprezentują się talenty Szefa Kuchni. 

Niezależnie od tego, czy jest to danie główne, przystawka czy deser,
 kolekcja Aurora stanowi doskonałe rozwiązanie dla wszystkich rodzajów kuchni.

#steeliteframesyourfood
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Aurora Revolution to kontrast, który osiągnięty został
za pomocą glazury Sandstone na wewnętrznej stronie elementów 
zestawionej z ciemniejszymi glazurami Jade, Bluestone i Granite 

na zewnętrznej powłoce.

KO N T R A S T



73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

30,20 zł36,40 zł44,40 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Bluestone i Revolution Sandstone

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł

17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł 30,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Granite i Revolution Sandstone

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł

17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

30,20 zł36,40 zł44,40 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Jade i Revolution Sandstone

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł

17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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Dostępne kolory

Szkliwa Revolution, zmieniające kolor i intensywność w zależności od ich nakładania,
są specjalnie opracowane, aby uwydatnić wszystkie niuanse występujące w wykonaniu. 
Nakładana ręcznie, niepowtarzalna ścieżka, po której porusza się pędzel jest widoczna 
w każdym elemencie. Szliwiona powierzchnia każdego elementu w asortymencie jest 
inna i wyjątkowa, jak rzemieślnik, który ją stworzył. Stanowi to idealną bazę dla szefa 
kuchni, aby zaprezentować swoją sztukę, niezależnie od stylu kuchni.

dopracowane doświadczenie rzemieślnicze

124,50 zł
69,60 zł
36,50 zł
25,30zł 119,20 zł

43,30 zł

72,60 zł

54,70 zł
49,50 zł

29,30 zł

97,40 zł

44,50 zł

82,30 zł

42,60 zł

38,20 zł

42,80 zł 29,30 zł 22,10 zł

20,60 zł 17,10 zł

38,40 zł

101,70 zł
39,50 zł

Dostępne kolory

Szkliwa Revolution, zmieniające kolor i intensywność w zależności od ich nakładania,
są specjalnie opracowane, aby uwydatnić wszystkie niuanse występujące w wykonaniu. 
Nakładana ręcznie, niepowtarzalna ścieżka, po której porusza się pędzel jest widoczna 
w każdym elemencie. Szliwiona powierzchnia każdego elementu w asortymencie jest 
inna i wyjątkowa, jak rzemieślnik, który ją stworzył. Stanowi to idealną bazę dla szefa 
kuchni, aby zaprezentować swoją sztukę, niezależnie od stylu kuchni.

dopracowane doświadczenie rzemieślnicze

124,50 zł
69,60 zł
36,50 zł
25,30zł 119,20 zł

43,30 zł

72,60 zł

54,70 zł
49,50 zł

29,30 zł

97,40 zł

44,50 zł

82,30 zł

42,60 zł

38,20 zł

42,80 zł 29,30 zł 22,10 zł

20,60 zł 17,10 zł

38,40 zł

101,70 zł
39,50 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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124,50 zł
69,60 zł
36,50 zł
25,30zł 119,20 zł

43,30 zł

72,60 zł

54,70 zł
49,50 zł

29,30zł

97,40 zł

44,50 zł

82,30 zł

42,60 zł

38,20 zł

42,80 zł 29,30 zł 22,10 zł

20,60 zł 17,10 zł

38,40 zł

101,70 zł
39,50 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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Aurora Vesuvius to niezwykłe nałożenie dwóch tonów.
Niepowtarzalny efekt został osiągnięty dzięki połączeniu glazur. 
Vesuvius Emerald jest używany w kombinacji z Revolution Jade, 

Lapis z Bluestone i Amber z Sandstone.

TO N  W TO N 



30,20 zł36,40 zł44,40 zł73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Bluestone i Vesuvius Lapis

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł 17,10 zł

Z

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

30,20 zł36,40 zł44,40 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Bluestone i Vesuvius Burnt Emerald

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł 17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

30,20 zł36,40 zł44,40 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Sandstone i Vesuvius Amber

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł 17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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73,20 zł

82,70 zł 71,10 zł 42,10 zł 35,30 zł 31,50 zł

50,20 zł 45,80 zł 32,90 zł44,90 zł 30,80 zł 23,20 zł

75,30 zł 73,20 zł 44,40 zł 36,40 zł

49,40 zł 45,90 zł

30,20 zł36,40 zł44,40 zł

Możliwości łączenia i. miksowania linii i. kolorów na.str. 38-39
Ze względu na.ręczne wykonanie i.zdobienie tej linii każdy element będzie się delikatnie różnił kolorem i.teksturą od elementów wskazanych na.zdjęciach.

Łączy Revolution Sandstone i Vesuvius Rose Quartz

38,40 zł

101,70zł
39,50 zł

20,60 zł 17,10 zł

na zamówienie

Z - produkt na zamówienie, minimalna ilość 144 szt. jednego wzoru lub 288 szt. różnych produktów. 
Wszystkie pozostałe produkty można zamawiać w minimalnej ilości 12 szt.
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Dostępne kolory

Linia Vesuvius jest kolekcją trzech oszałamiających glazur w kolorach bursztynu – Amber, 
głębokiego granatu – Lapis i szmaragdu –Emerald. Nazwy linii zostały zaczerpnięte od 
jednych z najcenniejszych minerałów. Reaktywne szkliwienie sprawia, że każdy element
będzie unikalny i niepowtarzalny. Kolory wzięte z jednych z najcenniejszych materiałów natury 
mogą się zarówno uzupełniać jak i ze sobą kontrastować stanowiąc tym samym bogatą
i ekscytującą platformę dla dzisiaj proponowanych eklektycznych i różnorodnych menu.

eksytujące, wyjątkowe i niepowtarzalne

71,60 zł
69,60 zł
54,70 zł
48,00 zł
36,50 zł
25,30 zł

94,50 zł

182,60 zł 147,60 zł

72,60 zł

54,70 zł

46,30 zł

77,50 zł 

38,20 zł

33,70 zł

29,90 zł

20,60 zł 

17,10 zł 

Przewodnik na.str. 38-39

Możliwości łączenia i. miksowania z:



71,60 zł
69,60 zł
54,70 zł
48,00 zł
36,50 zł
25,30 zł

94,50 zł

182,60 zł 147,60 zł

72,60 zł

54,70 zł

46,30 zł

77,50 zł 

38,20 zł

33,70 zł

29,90 zł

71,60 zł
69,60 zł
54,70 zł
48,00 zł
36,50 zł
25,30 zł

94,50 zł

182,60 zł 147,60 zł

72,60 zł

54,70 zł

46,30 zł

77,50 zł

38,20 zł

33,70 zł

29,90 zł

Przewodnik na.str. 38-39

Możliwości łączenia i. miksowania z:

Przewodnik na.str. 38-39

Możliwości łączenia i. miksowania z:

20,60 zł 

17,10 zł 

20,60 zł 

17,10 zł 
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CO ZAMÓWIĆ | PRZEWODNIK CO ZAMÓWIĆ | PRZEWODNIK

czas produkcji 
(dni)



Dożywotnia gwarancja na wyszczerbienia brzegów dla produktów Steelite 
stanowi zapewnienie, że wszystkie produkty wytwarzane w fabryce 
Steelite w Wielkiej Brytanii są idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. 
Pełne zaangażowanie w doskonałą jakość znajduje odzwierciedlenie 
w produkcie, którego nie musisz często wymieniać co jest świetne dla Twojej 
kuchni, dla długoterminowych kosztów a także dobre dla środowiska.

Steelite to elegancka porcelana z gwarancją trwałości i niezmiennej 
doskonałości produktu. Wszystkie produkty Performance i Distinction 
są wykonane z glinki o wysokiej zawartości aluminy, aby zapewnić 
najwyższą wytrzymałość. W 100% szkliwiona ceramika zapobiega 
pękaniu, które prowadzi z czasem do rozwoju bakterii, w ten sposób 
wychodząc naprzeciw rygorom w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
żywności.

Każdy element jest sprawdzany i testowany dzięki czemu możesz mieć 
pewność, że wytrzyma rygory nowoczesnej kuchni i będzie pozbawiony 
wyszczerbień.

Co nas wyróżnia?

Podając klientowi fi liżankę lub kubek z kolekcji 
Performance lub Distinction za każdym razem 
masz świadomość, że jego uchwyt przeszedł 
7 różnych testów jakości, aby upewnić się, 

że zostanie na swoim miejscu!

bezpieczny uchwyt

Kształty umożliwiające sztaplowanie pozwalają
zaoszczędzić przestrzeń. Pełne szkliwienie całej
podstawy zapobiega zniszczeniu i zabrudzeniu.
Produkty Steelite nie rysują stołów

sztaplowanie

Produkty Steelite zapewniają pełną 
wszechstronność użytkowania. Jakkolwiek 
pracujesz, produkty Steelite pracują razem 

z Tobą.

bezpieczne w mikrofalówce i zamrażarce

Produkty Performance i Distinction wytrzymują
wahania temperatury do 180°C. Używaj 

produktów Steelite z pełnym zaufaniem.

odporność na szok termiczny

Gorące danie główne czy zmrożony deser
– na talerzach Steelite podawaj jedzenie 

w takiej temperaturze w jakiej ma być podane.

retencja ciepła i chłodu

Wszystkie produkty mają wysoką odporność 
na zaplamienia, co oznacza, że można 
je swobodnie użyć z każdym rodzajem 

żywności bez pozostawiania śladów.

odporność na plamy

Wysoko utwardzone szkliwo zapewnia wyjątkową 

jakość wykończenia i wygodę użytkowania.

odporność na uszkodzenia szkliwa

Produkty Steelite mają wyższą odporność 

na zmywanie niż produkty konkurencji.

odporność na mycie w zmywarce



Alva Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4

50-514 Wrocław

tel. +48 71 334 65 20
email: info@alva.com.pl

www. alva.com.pl


