
 



ВНОС ОТ "СТОЛИЦАТА НА
ПОРЦЕЛАНА"

От къде е ? 

А именно град Jingdezhen, провинция Jiangxi, който е

специализиран в производството на порцелан и керамика

от над 1000 години.



ФОРМА

 Лястовиците възвестят новото начало

и пробуждането на живота. Тези

прелетни птици са символ на

възраждането, светлината и доброто. 

ЖЪЛТАТА 
ГАМА

ОКРАСКИ В

Рибата Кои е символ на успеха и

упоритостта. Тя плува срещу течението

и носи късмет.

РИБА КОИ

 Предлагаме различни форми на

тази разцветка

Ваза 23
54,00 лв.
37 x 17 см

Ваза 21
54,00 лв.
37 см

Ваза 20
63,60 лв.
46 x 18 см



Ваза 1202
48,00 лв.
30 см

Ваза 1203
40,80лв.
22 x 21 см

Черешовият цвят в Китай е символ на надеждата,

младостта и любовта. Свързва се още с женската красота

и сила. Тези вази са матови и присъстват пастелните

цветове - кафяво, розово, жълто и зелено.

ПАСТЕЛНО РОЗОВО

Ваза 1201
56,40 лв.
37 см



ФОРМА

 Легендата гласи, че 100 години се е

опитвала да преплува най-високия

водопад срещу течението му. Когато

успява, Бог я прави дракон и ѝ поверява

да пази земята от демони.

ЧЕРВЕНАТА
ГАМА

РИБА КОИ

 Този червен наситен цвят е перфектна

комбинация с бял, сив и зелен

интериор.

ОКРАСКИ В

 Предлагаме един вид от тази

разцветка
Ваза 24
64,00 лв.
46 x 18 см



Ваза 1302
43,00 лв.
30 x 16 см

Ваза 1303
39,00 лв.
22 x 21 см

Зеленото има успокояващ и стабилизиращ ефект върху

настроението ни. Комбинира се идеално с оранжеви и

лилави цветове. Тези вази са матови и присъстват

пастелните цветове - кафяво, червено и зелено.

ПАСТЕЛНО ЗЕЛЕНО

Ваза 1301
60,00 лв.
37 x 15 см



ФОРМА

 Предлагаме различни форми от

тази разцветка

СИНЯТА 
ГАМА

ОКРАСКИ В

Идеалният подарък за уверен човек,

който постига всяка цел, която си

постави.

РИБА КОИ

Ярките цветове са идеалният акцент за

изчистен интериор. 

Ваза 25
54,00 лв.
37 X 17 см

Ваза 26
54,00 лв.
37 X 17 см



Ваза 4
54,00 лв.
37 x 17 см

Ваза 5
54,00 лв.
37 x 17 см

В китайската митологична традиция жеравите пренасят по

въздуха ангелите, съпровождащи мъртвите. В

християнството той е символ на добър живот и вярност.

Пъстрите цветове внасят пролетно настроение във всеки

дом. Птиците пък ни препращат в най-красивия сезон от

годината.

РАЗНОЦВЕТНИ ПТИЦИ

Ваза 6
54,00 лв.
37 x 17 см



АРТ

Една различна интерпретация на

черешата. Формата на вазата тук имитира

разделенията на бамбук.

Лилията символизира чистота, невинност

и свободата да бъдеш себе си.

ЧЕРЕШОВ ЦВЯТ

ОКРАСКИ С

И ВОДНА
ЛИЛИЯ

 Процесът на рисуване

Ваза 9
54,00 лв.
47 X 16 см

Ваза 31
54,00 лв.
37 X 17 см



БЯЛО С РОЗОВО

Тези красиви флорални елементи подхождат на

интериора, както в дневната, така и в спалнята.

Идеални за съчетание с декоративни елементи,

като бамбук, зелени листа и различни цветя.

Ваза 0101
52,00 лв.
38 X 15.5 см

Ваза 0102
47,00 лв.
30.5 X 18 см

Ваза 0103
39,00 лв.
21 X 19 см



Ваза 19
44,40лв.
30 X 12.5 см

Изключително компактни вази, подходящи за по-малки

пространства. Четирите вида са с размер: 30 x 12,5 cм.

Два от тях са с по-тъмно синьо, а останалите с по-светло.

ФЛОРАЛНО СИНЬО

Ваза 18
44,40 лв.
30 X 12.5 см

Ваза 17
40,80 лв.
28 см

Ваза 2
44,40 лв.
28 X 13 см



ФОРМА

 Предлагаме различни форми от

тази разцветка

 СИНЬО

ОКРАСКИ В

Една от най-разпространените разцветки

в Китай. Типичен пример за тяхната

култура и природа.

ТРАДИЦИОННО

Предлагат се три вида. Два размера с

природни елементи и една с лодка и

кей.
Ваза 14
26,40 лв.
23 x 8 см



Ваза 28
54,00 лв.
37 x 17 см

Ваза 27
54,00 лв.
37 X 17 см

Изобразените пейзажи ни прехвърлят към дома на редица редки

видове, сред които и пандите. А любимата им закуска е именно

бамбукът. Природата на Китай е забележителна. И цялата ѝ красота е

пресъздадена на ръка, изписана върху два вида от вазите в

шоурума.

КИТАЙСКА ГОРА

Ваза 10
58,00 лв.
46 x 16 см



Тук имаме специална технология с

глазура, наподобяваща патина и

напукване.

СТИЛ

ОКРАСКА В

Епохата Мин е една от най-великите ери

за Китай. Тя завещава несравнимо

творчество, което е достойно за

възхищение и до ден днешен. 

 

ДИНАСТИЯ 
МИН

 

СТИЛ

 Предлагаме един вид в този стил

Вваза 29
76,80 лв.
33 x 14.5 см



Ваза 8
26,40лв.
22 x 13 см

Зимна идилия, изобразяваща живота на хората в най-

студения сезон от годината. Четири вида с размер от 21 см

до 47 см височина.

СНЕЖНО БЯЛО

Ваза 30
48,00 лв.
37 x 17 см

Ваза 11
27,00 лв.
21 x 12 см

Ваза 16
63,60 лв.
47 x 18 см



НЕЖНО СИНЬО

Подходяща за кухнята или спалнята. Може да се използва

както за декоративни цветя, така и за живи растения.

Възможна е комбинация на този цвят с розово, бежово и

зелено. Както и с различни пастелни нюанси.

Ваза 0301
64,80 лв.
38 X 10 см

Ваза 0302
57,60 лв.
30 X 12 см

Ваза 0303
48,00 лв.
22 X 22 см



бул. Витоша    164, гр. София

Изберете красив дизайн и подобрете

атмосферата у дома и в офиса. Всяка ваза е с

уникално изписани рисунки.

МАУТАЙ ЦЕНТЪР

За повече информация и поръчки 
+359 885 889 919

www.moutai.bg

Последвайте ни

№

https://www.instagram.com/moutai.bulgaria/
https://www.facebook.com/Moutai.Bulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UCusuDRgb-3WauR35ALDRVwA
https://g.page/moutaibulgaria
https://g.page/moutaibulgaria
https://g.page/moutaibulgaria
https://moutai.bg/

