
                                                                                                                    
 

 
 

 

Um novo mundo, novas descobertas e um novo jeito de viver a vida, 

Oxford apresenta a arte de viver bem “LA DOLCE VITA” 

 

 

É tempo de trazer à mesa quem se ama, junto de uma refeição feita com amor, é estar presente 

e deixar o tempo passar sem pressa e apenas apreciar o agora. 

 

A Oxford, uma empresa orgulhosamente brasileira, inicia o ano com um convite ao viver bem e 

criar novas memórias por tudo aquilo que deixa a vida mais doce. Através de uma coleção com 

quase três mil itens e mais de trezentos e cinquenta novos lançamentos na feira HOME & GIFT 

ABUP, além de entrar em novas categorias de produtos no segmento CASA.  

 

São Paulo, fevereiro de 2022 - A Oxford apresenta “La Dolce Vita” uma coleção que traz um 

pouco das regiões litorâneas da Europa, como um convite a criar novas memórias aproveitando 

os hobbies redescobertos nestes últimos tempos e que agora fazem parte de rituais do viver 

bem. A empresa convida a aproveitar um dia ensolarado para um piquenique, cozinhar ao ar 

livre e se especializar em vinhos, cafés, servir e receber com o La Dolce Vita. 

 

As grandes novidades que completam o portfólio: linha cafeteria, tábuas de servir, novos shapes 

para aparelhos de jantar, linha infantil de silicone, taças de cristais super resistentes para uso no 

dia a dia, e muito mais. Produtos com cores e estampas que irão criar as novas memórias. 

 

Outro destaque é a “AUTÊNTICA PORCELANA”, com foco no mercado de bares, hotéis e 

restaurantes. A “autêntica porcelana” apresenta resistência, a brancura, a sonoridade e, é claro, 

a porosidade próxima de zero. Produzida com matérias-primas selecionadas e uma produção 

única no Brasil, que utiliza tecnologias de última geração e processos gentis com a natureza, 

como os fornos movidos a gás natural, que não contaminam o meio ambiente. E tudo isso com 

a garantia de laboratórios certificados e as normas que asseguram uma porosidade abaixo de 

0,5%. 



                                                                                                                    
A Oxford tem opções para as mais variadas necessidades. Além de cristais super resistentes 

para o dia a dia “Oxford Alumina Crystal” o cristal mais resistente do mercado, travessas GN 

em melamina e uma completa linha de talheres em inox - com destaque para as peças em aço 

18/10.  

 

Com uma parceria especial junto a Fhits The Content house @Fhits, um time de influencers 

durante o ano estará evidenciando os lançamentos e o tema da campanha 2022 “La Dolce Vita. 

Já na feira Abup estarão presentes e representando parte do time as influenciadoras: Raissa 

Santana do @santana_raissa e Carolina Priante do @capriante, para criar novas memórias 

através de mesas postas e dicas para inspirar o bem viver La Dolce Vita. A convite da marca, as 

influenciadoras irão invandir “collaborative hacking” o Instagram da marca para mostrar sua 

inspiração para a nova coleção com tema “La Dolce Vita”. 

 

Convidados especiais e especialistas como: Ana e Zé do canal @dopaoaocaviar, Claudia Pixu do 

@ChezPixu, Gisele do @LarDoceCasa e demonstração da linha cafeteria. Além da cobertura no 

Instagram da @oxford_online. 

 

Carinho e cuidado à mesa!  

PORCELANAS – Inspiradas pela doce vida, as novas decorações buscam despertar o entusiasmo 

em estar à mesa e a redescoberta do prazer no preparo de uma refeição compartilhada e sem 

hora para acabar. 

 

Modelo Flamingo, decoração Osteria: 

A graciosidade e delicadeza do modelo Flamingo viajam até a região litorânea da Itália e formam 
a mais bela combinação entre a porcelana e os elementos do mar. Conchas, estrelas do mar e a 
icônica lagosta no centro do prato decoram a coleção e trazem o gostinho da comida simples e 
cheia de sabor feita nas osterias da região, para a mesa. Desenhado à mão em aquarela, o azul 
da cor do mar junto ao branco da porcelana representa uma mistura clássica que dá certo!  A 
linha é composta por aparelho de jantar de 30 e 42 peças e também peças avulsas como prato 
raso, prato fundo, prato sobremesa, xícara de chá com pires e também xícara de café com pires. 

            
Modelo Flamingo – Decoração Osteria 

 

 

 



                                                                                                                    
Modelo Coup, decoração Floral 

Estampas e patterns vibrantes estão com tudo! Ainda mais em uma proposta feita em guache 
desenvolvida especialmente no modelo o Coup. A decoração Floral traz o jardim à mesa com 
mini flores estampadas em vermelho e laranja. As xícaras da coleção são totalmente vermelhas 
incorporando novamente essa cor tendência de 2022. Outra novidade: os copos Ginga na 
decoração flora para combinar com a porcelana. Muita alegria e detalhes encantadores em cada 
peça! 
A linha é composta por conjuntos de chá com 12 peças, aparelhos de jantar de 20, 30 e 42 peças 
e também peças avulsas como prato raso, prato fundo, prato sobremesa, xícara de café com 
pires e xícara de chá com pires.  
E para completar a mesa a linha de copos em cristal da Oxford Alumina Crystal e super 
resistentes para o dia a dia no modelo Ginga e decorado com a decoração Flora e combinando 
com o floral das porcelanas. 
 

 
Porcelanas modelo Coup, decoração Floral 

 

 

 
Copos super resistentes – Oxford Alumina Crystal – uso no dia a dia – Modelo Ginga, decoração Floral 

 

 

 

 



                                                                                                                    
Modelo Floreal, decoração Dolce Vita: 

Ah, a doce vida! Diretamente do verão italiano dos anos 70 para a sua mesa. Cores, estampas e 
alegria são as palavras que resumem essa nova decoração. No modelo Floreal, a coleção Dolce 
Vita é um convite para viver bons momentos ao redor da mesa com muito entusiasmo e 
otimismo. Com uma mensagem inspiradora de positividade para todos os dias, a expressão “La 
Dolce Vita” é aplicada no pires e no prato raso com uma tipografia feita a mão.  
Disponível em aparelhos de jantar e peças avulsas, com pratos rasos, pratos fundo, pratos 

sobremesa e xícara de chá com pires. 

       
Aparelho de jantar modelo Floreal – decoração La Dolce Vita 

 

 

 

Modelo Elo, decorações: Tutti-frutti, Avelã, Menta e Baunilha 

A novidade em shape é o modelo Elo. Feito em cerâmica, une praticidade e a beleza de peças 
modernas que fogem do comum quando o assunto são louças de mesa. O nome que batiza esse 
novo shape diz respeito à conexão entre cada peça: todos os itens são empilháveis ou encaixam 
entre si ocupando menos espaço. Outra novidade da coleção são os pratos salada e o pires reto. 
O formato das peças são um convite para usar sua imaginação, com as mais diversas 
possibilidades de uso. O novo modelo está disponível em 4 cores de acabamento acetinado: 
Avelã, Tutti-Frutti, Menta e Baunilha. Disponível em peças avulsas, caixas com 4 peças. 
Composição da linha: prato raso, prato fundo, prato salada, prato sobremesa, canecas, xícara 
de café com pires e xícara de chá com pires.                                                 

                                        
                                  modelo Elo – Tutti-frutti e Menta                                     Empilhamento 

 



                                                                                                                    
Cesta de piquenique – Itens para servir duas pessoas: 

Leve a doce vida, onde estiver! Seguindo a tendência de aproveitar a vida outdoor e 

compartilhar momentos ao ar livre, uma cesta de piquenique preparada para te proporcionar 

as mais belas experiências, quando e onde quiser. A tradicional cesta em vime chega preparada 

com todos os itens necessários para um excelente dia em meio a natureza ou até mesmo na 

cidade. Taças, pratos, bolsa térmica, talheres e guardanapos em padronagem vintage xadrez 

acompanham a cesta para completar o seu momento especial.  

 
Cesta para piquenique (completa para servir duas pessoas) 

 

 

 

Para os pequenos, uma linha especial!  

 

LINHA BABY – O carinho e cuidado com a primeira infância pelo olhar da Oxford traz ao mercado 

uma linha desenvolvida 100% em silicone e livre de componentes nocivos à saúde. Composta 

por tigela com tampa, prato com divisórias, talheres, copo e babador a linha oferece produtos 

mais seguros na utilização e mais divertidos, nas cores azul, verde, laranja e rosa. A ventosa na 

parte inferior do prato e tigela é mais um diferencial dos produtos que podem ser utilizados no 

micro-ondas, forno, freezer e lava-louças. Praticidade e segurança para o melhor cuidado das 

crianças. 

 

   
Linha infantil 100% silicone 

 

 



                                                                                                                    
 

Charme e praticidade para a cozinha 

LINHA MADEIRA – Mais do que itens para facilitar o dia a dia, a linha Madeira de Oxford 

apresenta produtos que podem ser confundidos facilmente com itens de decoração da cozinha. 

Essa novidade chega ao portfólio Oxford em duas decorações: Natural em madeira e a Turquesa 

que além da madeira possui acessório metálico na cor que dá nome a decoração. Tábuas 

multifuncionais, moedores de sal e pimenta, bandejas e porta utensílios complementam a linha. 

Um grande destaque da coleção é o suporte para banana, feito para deixar a penca pendurada 

prolongando o tempo de consumo da fruta.  

 
Linha madeira Oxford acessórios para cozinha 

 

Hora do Coffee Break!  

LINHA CAFETERIA – Para os amantes de bebidas quentes ou do ritual de preparar um chá ou 

café, a Oxford apresenta uma linha completa de cafeteria. Em cada etapa do preparo do café, 

um produto especial. Chegam ao portfólio Oxford itens essenciais para proporcionar a perfeita 

degustação da bebida: a clássica Cafeteira Italiana, a chaleira com bico de ganso para maior 

precisão, o passador de café em vidro e filtros em vidro e inox. Para completar a coleção, 

moedores de grão de café e espumador de leite para quem prefere um Latte. Produtos para 

levar também exploram a praticidade do café e chá “to go” com a prensa francesa para viagem, 

garrafa e copo em vidro duplo.  

 
Linha cafeteria Oxford  

 



                                                                                                                    
 

Mão na massa e panelas no fogo, chegou a hora de cozinhar!  

COOKWARE – A linha Cookware não para de crescer. Além dos tradicionais refratários e 

ramequins e as clássicas panelas de cerâmica Linea, a linha ganha reforços em aço inox. As 

panelas CookingPro com inovadora tecnologia antiaderente, livre de PFOA (substância tóxica do 

teflon), antirrisco e com camada tripla oferecem a mais alta performance para o preparo das 

mais deliciosas receitas. Além das frigideiras e caçarolas, entram na coleção frigideiras com 

tampa, Wok com cabo ergonômico e novos tamanhos de panelas. As novas cores da Linea 

continuam em alta e exibem lindos tons de azul, verde e marrom, todas com fundo preto. Uma 

linha que vai do forno ao fogão com excelência!  

 
Panelas CookingPro Oxford 

 
ALTA RESISTÊNCIA EM TAÇAS DE CRISTAL - Oxford Alumina Crystal  
Taças para uso em Restaurantes, hotelaria e perfeitas para uso no dia a dia, peças que oferecem beleza 
e durabilidade. O dia a dia em casa e também o serviço em restaurantes, bares e hotéis ganha 
sofisticação com a utilização de taças e copos em cristal super resistente para as bebidas. A questão da 
durabilidade das peças, devido ao uso intenso, tem a solução com a Oxford Alumina Crystal. Seus 
produtos possuem alta resistência a quedas e choque térmico. 
As taças da Oxford Alumina Crystal são fabricadas com um componente ultrarresistente, a “Alumina”. 
Aliado ao processo inovador de produção, assegura alta performance em sua utilização. Um dos principais 
diferencias do produto é a borda e o bojo mais resistentes e a transparência. 
Mesmo com todos esses atributos de conforto e praticidade, as peças não deixam de lado o design e 
elegância do cristal, essencial para estimular os sentidos. A linha da Oxford Alumina Crystal é composta 
por taças para vinho, espumante, licor, cerveja e água, além de copos para destilados, coquetéis, suco e 
água. A coleção integra ainda tigelas para sobremesa, decanters, jarras, garrafa com tampa e vasos de 
cristal. 

 
Taças super resistentes para uso no dia a dia “Oxford Alumina Crystal”                    



                                                                                                                    
 

 

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 três 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 69 anos. 

Site: www.oxfordporcelanas.com.br 

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

