
d e c o b e x Nyíracsád porcelánon: 
egyedülálló készlet...

Tatabánya, 2003. s z e p t e m b e r  9.

Kedves Leendő Megrendelőnk!

Nyíracsád nevezetességeit porcelántányér-készleten örökítettük meg Önnek.
Olyan egyedülálló kollekciót tarthat majd a kezében, amelyen egyszerre láthatja Nyíracsád 
múltját, hagyományát, büszkeségeit.

Gyűjtse össze a tányérokat: így településéről 6 kedves, részleteiben tökéletesen kidolgozott 
képet kaphat, 18 karátos arannyal keretezve. Ragyogó lehetőség ez az Ön és családja számára.

Egyedülállóan értékes kollekcióról van szó. Értékes, mivel az egyszeri, korlátozott számú kiad
ványok értéke az idő múlásával arányosan növekedik. Egyedülálló, mivel ezek a tányérok sehol 
máshol nem kaphatók.

Ezt a 6, korábban sohasem látott tányért azoknak ajánljuk, akik mindig is Nyíracsádon érezték 
otthon magukat igazán.

Ez a kiadvány korlátozott példányszámban készült: a tányérokból mindössze 75 db teljes 
kollekciót gyártottunk. A tányérokat ezen kívül dátummal és sorozatszámmal láttuk el. Minden 
hónapban egy új tányért kap tőlünk, így hat hónap elteltével egy igen értékes gyűjtemény 
büszke tulajdonosa lehet. A megrendeléseket beérkezésük sorrendjében tudjuk teljesíteni, ezért 
ajánlatos rendelését a lehető legrövidebb időn belül elküldeni.
_^g_ma töltse ki az Önnek küldött megrendelőlapot, és mindenképpen 2003. október 7-e előtt 
küldje el címünkre!
A rendelési időszak azon a napon végérvényesen lejár: ezt követően nem áll módunkban több 
megrendelést felvenni.

Baráti üdvözlettel,

Pálos Gábor 
porcelánfestő művész

•I.. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Nyíracsádot még sohasem ábrázolták ilyen 
különleges porcelán kollekción.



Gyűjtse össze az egyedi porcelántányér-készletet:

Nyíracsád

Nyíracsád'

A tányérok átmérője egyenként 21 cm.

Értékes porcelán

Saját, egyedi építésű kemencéinkben több, mint 600°C- 
os hőmérsékleten égetjük a képeket a porcelánba. A fehér 
porcelán háttéren így milliméteres pontossággal 
helyezhetők el a rajzok, a képből tehát egyetlen részlet 
sem veszik kárba.

Gyűjtse össze értékes kollekciónkat

Ezt a gyűjteményt nem egyszerre szállítjuk el Önnek: 
havonta egy tányért juttatunk el Önhöz. Az első 
küldeményt a kézbesítőnél egyenlítheti ki, majd a 
következő hónapban kézhez kapja a második tányért.

Ily módon Ön bármilyen utánajárás nélkül jut hozzá egy 
hat tányérból álló készlethez: hat hónap után a 
gyűjtemény büszke tulajdonosa lehet...

E készlet nagy értékkel bírhat az Ön számára, ahogyan 
Nyíracsád is értékes Önnek. Ezek a tányérok még évek 
műlva is az Ön és családja büszkeségei lehetnek.

Lakhelyével való összetartozásának jelképeként min
denkit arra a helyre fog majd emlékeztetni, ahol Ön 
született és felnőtt.

A kiválasztott motívumok a következők:
1: Görök katolikus templom 

2: Református templom 
3: Községháza 

4: Imaház 

5: Könyvtár 

6: Kultűrház

Egyedülálló kiadvány 
Nyíracsádról
E tányérokat Nyíracsád szerelmeseinek készítettük. 
Meglehet, hogy Ön is itt született, vagy élete nagy 
részét itt töltötte el. Ebben az esetben vétek volna 
kihagyni ezt az egyedülálló lehetőséget! Rendeléséről 
mielőbb értesítsen bennünket, mert a jelentkezés 
mindössze 2003. október 7-ig érvényes. A készletek 
korlátozott számban készülnek: ne hagyja hát ki őket, 
ha szereti lakhelyét!

A tányérkészlethez egy valódiságot igazoló okmányt is 
kap, amelyben leírtuk, hogy a tányérok csak egy 
szigorúan, előre megszabott számban készültek.

Válogatott porcelán képek

Pálos Gábor porcelánfestő művészt Nyíracsáddal megis
merkedve azonnal megihlette a hely szépsége.
Ennek eredményeképpen olyan különleges, porcelán 
tányérokra festett képeket alkotott, amelyek Nyíracsád 
lakosainak szívéhez szólnak.

A művész finoman dolgozta ki a kiválasztott 
motívumokat: a részletkidolgozáshoz való érzéke és tiszt*1 
rajzolótehetsége garantálja az eredmény kiváló minőségi

Tekintse meg a képeket, és egyet fog velem érteni. 
Nyíracsád szinte újjáéled ezeken a gyönyörű rajzokon.

Stílusos, 18 karátos arany
Minden egyes képet ízléses arany csíkkal kereteztünk b6, 
A részleteiben kidolgozott képek megérdemlik, hogy 18 
karátos arany kerettel lássuk el őket, amit több mint 
780° C-on égettünk a porcelánba.

Ez a rendkívül magas hőmérséklet szükséges ahhoz, hogí 
a porcelán és az arany tökéletesen egybeolvadjon.

Az általunk alkalmazott módszer évszázadok óta 
használatos: nagyfokú precizitást igényel, és csak ezzel11 
módszerrel érhető el a legtisztább eredmény.



Gyűjtse össze egyedi, Nyíracsádról készült 
porcelántányér-készletünket!

6 kedves kép Nyíracsádról, amely most egy 
egyedülálló porcelántány ér-kollekción látható.


