
                                                                                                                    

 
Decoração por impressão digital em louças e talheres: novidades da Oxford para 2020 

 

A Oxford, uma empresa orgulhosamente brasileira, inicia o ano com o lançamento de mais de 

450 itens na feira HOME & GIFT ABUP, além de entrar em novas categorias de produtos no 

segmento CASA.  

 

São Paulo, fevereiro de 2020 - A Oxford apresenta soluções cada vez mais completas em artigos 

de casa. Imagine, crie, faça acontecer – a marca convida a todos a imaginar sempre mais e 

conhecer de perto todo o encanto dessa nova coleção.  

 

Neste ano, grandes novidades completam o portfólio: talheres, facas, novos modelos de pratos, 

produtos leves para servir ao ar livre, e muito mais. Produtos com cores e estampas que irão 

encantar a todos. 

 

Com foco no mercado de bares, hotéis e restaurantes, a Oxford tem opções para as mais 

variadas necessidades. Além da já conhecida porcelana SuperWhite, a marca apresenta 

lançamentos de louças, cristais Alumina, travessas GN em melamina e uma nova e completa 

linha de talheres em inox - com destaque para as peças em aço 18/10.  

 

O grande lançamento de todos esses itens será na 40ª HOME & GIFT ABUP, evento que acontece 

em São Paulo, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, direcionado aos lojistas e profissionais das 

áreas de decoração e utilidades domésticas. 

 

Um importante time foi convidado para apresentar as novidades: Lucila Zahran Turqueto - Casa 

de Valentina; Giselle Martos - Lar doce Casa; Claudia Pixu - Chez Pixu; Trisha Guimarães – A Casa 

Como Ela É. Além da cobertura no Instagram da @oxford_online, esse time de peso vai dar asas 

à imaginação e inspirar a todos com as novidades.  

 

 

 



                                                                                                                    
Produtos para imaginar sempre mais 

Uma variedade incrível de cores, texturas e formatos para dar um toque de criatividade na 

rotina. Os talheres decorados da Oxford unem a resistência de um aço de altíssima qualidade 

com uma estética pensada para impressionar. Imagine sua rotina com muito mais sofisticação.  

 

 
Talheres - conjunto 16 peças decoração Madame 

 

Uma linha completa com facas específicas para cada tipo de uso na cozinha. Lâminas espessas 

em aço inox de alta qualidade. Cabos anatômicos revestidos com material soft touch, o que 

garante o manuseio seguro e confortável.  

 
Linha de facas de aço inox e cabo soft touch 

 

Aproveitando todas as vantagens da fibra de bambu, lançamos a linha Summer. Peças leves e 

muito práticas, pensadas para servir ao ar livre. São várias opções com decorações tropicais e 

cores que são tendência.  

 
Linha Summer – Produtos de fibra de bambu 



                                                                                                                    
 

Para o mercado Gourmet e também para uso doméstico, a Linha Oxford Alumina Crystal tem as 

taças mais resistentes do mercado e agora conta com uma nova categoria bar com taças para 

os mais diversos tipos de drinks. 

 

 
Taças modelo Flavour da Oxford Alumina Crystal 

 

O rústico com toques de romance: Provence, o novo lançamento em porcelana da Oxford, traz 

relevos e cores inspiradoras, pura imaginação para deixar a mesa posta ainda mais bonita! 

 
Modelo Provence – cor Minas  

 

O estilo nórdico, conhecido em todo o mundo, é marcado pelo minimalismo e pela simplicidade. 

O nome e os formatos das peças do modelo Unni têm inspiração nórdica. Simples e muito 

funcional, sem perder a elegância. Este lançamento em cerâmica é decorado em cores sólidas e 

estampas feitas em impressão digital, são 15 decorações para se apaixonar.  

 
Modelo Unni – decoração Bothanica 



                                                                                                                    
 

Além das cores intensas, o modelo Mia também oferece três opções de tons com efeito pérola. 

Quartzo, Cristal e Pérola têm cores pastéis que ganham um efeito de brilho perolado, um toque 

de sofisticação para as peças.  

 
Modelo Mia – decoração Cristal com efeito pérola 

 

A Oxford traz para as pessoas um leque de opções de produtos inovadores para que todos 

possam fazer diferente e imaginar cada vez mais. O que é impossível para quem ousa criar?  

 

Sobre O Grupo Oxford 

Com um amplo portfólio de produtos para a casa, o Grupo Oxford apresenta ao mercado peças 

que unem design e funcionalidade, através das marcas Oxford, Biona e desde 2017, a Strauss – 

uma das marcas mais tradicionais e valorizadas do segmento de cristais de luxo com sua 

produção artesanal no Vale Europeu, Santa Catarina.  

 

Com mais de dois mil funcionários nas suas unidades industriais e administrativas de São Bento 

do Sul (SC), Campo Alegre (SC), Pomerode (SC) e São Mateus (ES), o Grupo Oxford atua no 

mercado a partir do conceito de sustentabilidade, que permeia todas as suas atividades, 

passando pelo compromisso com a qualidade e responsabilidade social. Suas peças são 

encontradas em lares de todo Brasil e em mais de 60 países e a empresa já está no mercado há 

mais de 65 anos. 

 

Site: www.oxfordporcelanas.com.br 

http://www.imcgrupo.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lm94Zm9yZHBvcmNlbGFuYXMuY29tLmJyJTJGOjMzNzA2NTM3OTE6aXNhYmVsQG1hcnF1ZXRlcmllLmNvbS5icjpmMTE3ZTViMjdhZGUwNzI0NjdkYWQwZWMzZGM2NGFmMzU2

