




1852 Spalony zamek Grudzińskich w Chodzieży zostaje sprzedany  
 kupcom Hermannowi Mullerowi i Ludwikowi Shnorrowi.  
 Na fundamentach starego zamku powstaje fabryka fajansu.

1877  Fabryka ma nowego właściciela – kupca Ehrenwertha.

1879  Fabryka ogłasza upadłość. Jej nowym właścicielem staje się  
 wierzyciel – Kasa Pożyczkowa w Chodzieży.

1883  Fabrykę kupuje Hermann Heim.

1896  W centrum miasta rozpoczyna się budowa nowego zakładu 
 porcelany szlachetnej.

1901 Zakład kupuje Will Asper i przekształca go w spółkę akcyjną.

1921  Wytwórnię fajansu kupuje poznański złotnik i przedsiębiorca 
  Stanisław Mańczak.

1926  Właścicielem staje się Spółka Akcyjna Fabryki Porcelany  
 w Ćmielowie.

1939 Połączenie obu zakładów w Wytwórnię o nazwie Porzellan  
 und Steingutfabrik A.G. in Kolmar

1942  Produkcja fajansu zostaje zastąpiona porcelitem.

1945  Upaństwowienie obu fabryk.

1949  Zakłady zostają rozdzielone i rozpoczynają działalność 
  jako odrębne przedsiębiorstwa: Chodzieskie Zakłady  
 Porcelany i Zakłady Porcelitu w Chodzieży.

1962  Zakład Porcelitu buduje nową fabrykę, która ma produkować  
 porcelanę.

1964  Ponowne połączenie obu fabryk w jedno przedsiębiorstwo  
 Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży.

1992  Firma zmienia nazwę na Zakłady Porcelany i Porcelitu  
 „Chodzież” S.A.

2002  Przedsiębiorstwo kupują obecni właściciele.

2011  Fabryka kontynuuje działalność pod nazwą Porcelana  
 Chodzież S.A.

2013  Porcelana Chodzież łączy się z Fabryką Porcelany Ćmielów.  
 Powstają Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.  
 

Historia







Iwona
Od ponad 40 lat święci triumfy popularności i jest ulubionym serwisem 
eksponowanym na wielopokoleniowych rodzinnych stołach. Kto nie 
rozpozna dziś charakterystycznej filiżanki w angielskie róże?

Bogaty wybór elementów kolekcji pozwala na przygotowanie 
kilkudaniowego obiadu dla dużej rodziny, ale także zaaranżowanie 
kameralnego spotkania przy kawie z przyjaciółmi.

Kolekcję możemy komponować z pojedynczych elementów, a także 
kupić w klasycznych zestawach obiadowych i do kawy dla 12 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.



B026
Chodzieska Róża

B826
Bordowa Róża

B444
Rozalia

C000
Biała Iwona

G357
Platynowa Linia

B013
Złocona Róża



B014
Złota Linia

B619
Markiza

B014
Złota Linia





Kamelia
Kolekcja dla rozważnych i romantycznych. Smukłe, ręcznie dekorowane 
reliefowe naczynia idealnie pasują do przygotowania nastrojowych 
aranżacji stołu.

Kolacja z przyjaciółmi na tarasie? Zaproszeni goście docenią eleganckie 
nakrycie stołu w niezobowiązującej atmosferze. W kolekcji znajdziemy 
wiele praktycznych naczyń, jak maselniczki, naczynia do octu i oliwy 
oraz różnych rozmiarów salaterki i półmiski.

Kolekcję możemy komponować z pojedynczych elementów, a także 
kupić w klasycznych zestawach obiadowych i do kawy dla 12 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.

C000 
Biała Kamelia



B014 
Złota Linia



Maria Teresa
Ocalony od zapomnienia fason Maria Teresa na dobre zagościł 
w chodzieskim portfolio w dobrym towarzystwie innych, kultowych 
kolekcji. Pochodzący ze słynnej wałbrzyskiej fabryki porcelany, ze swą 
bogatą historią dumnie reprezentuje ponadczasową elegancję. Delikatna 
filiżanka na nóżce, reliefowe talerze doskonale wpiszą się w każdy 
klimat aranżacyjnych pomysłów na stół, tych dostojnych i tych całkiem 
nowoczesnych.

Kolekcję możemy komponować z pojedynczych elementów, a także 
kupić w klasycznych zestawach obiadowych i do kawy dla 12 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.

 



G237
Platynowa Linia 

C000
Biała Maria Teresa

B014
Złota Linia

C000 
Biała Maria Teresa



Venus
Kolekcja dla osób ceniących funkcjonalność idealnie współgrającą 
z estetyką. Proste formy naczyń dają nieograniczone możliwości 
aranżacji stołu od bardzo klasycznych do nowoczesnych. 

Duże talerze sprawiają, że Venus sprawdza się jako praktyczna zastawa 
stołowa. Kto nie marzy od czasu do czasu o tradycyjnym  obiedzie, gdy 
dania następują po sobie według sprawdzonego porządku, uwodząc 
smakiem? Dania zachwycą gości sposobem podania dzięki elegancji 
naczyń dostosowanych do różnorodnych potraw. 

Dostępny jest w klasycznych 12-osobowych zestawach oraz  
w funkcjonalnych zestawach (obiadowych, kawowych, obiadowo 
-kawowych) dla 6 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.



G285
Geo

K158
Ying Yang

K244
Black & White

K220
Biała Skóra

B357
Platynowa Linia

G287
Folk



K155
Lilia

K156
Quadro

G283
Circus

G280
Bukiet kwiatów





Quebec
Nowatorska kolekcja dla ceniących funkcjonalne rozwiązania  
i oryginalnie nakryty stół. Bogactwo nasyconych kolorem dekoracji 
pozwala wybrać zestaw komponujący się z wnętrzami w różnym stylu.

Lubiący nowoczesną i zdrową kuchnię doceniają wielozadaniowość 
głębokich talerzy, idealnych zarówno do tradycyjnej jarzynowej, jak  
i gęstych zup kremów. Kawa w kubku czy filiżance? W kolekcji znajdują 
się zarówno praktyczne kubki, jak i doskonałe do cappuccino filiżanki. 
Najważniejsze, że każdy wypije ulubioną kawę dokładnie tak, jak lubi.

Dostępny w funkcjonalnych zestawach (obiadowych, kawowych, 
obiadowo-kawowych) dla 6 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.



G370
Trawki

E823
Maja

G035
Makiki

G284
Pastelowe Maki

E699
Mio 

E928
Tola

G072
Astro

G367
Lavenda



E734
Ika

E722
Zegar

E735
Surfor

E701
 Bistro

9718
Platynowa Linia



C000
Biały Quebec 



Yvette
Kolekcja stworzona z myślą o wyjątkowości zwykłych codziennych 
posiłków. Idealna dla osób, które poszukują praktycznych i uniwersalnych 
naczyń w estetycznej formie, towarzyszących rodzinnym posiłkom 
każdego dnia. 

Nowoczesny skład zestawów kolekcji dopasowany jest do potrzeb 
rodziny prowadzącej aktywny tryb życia i lubiącej celebrować wspólne 
posiłki. Znajdziemy tu różnej wielkości półmiski, tacki, a nawet kieliszki 
do jajek czy spodek na konfitury. 

Zestawy możemy komponować z pojedynczych elementów, a także 
kupić w klasycznych 12-osobowych zestawach oraz w funkcjonalnych 
zestawach (obiadowych, kawowych, obiadowo-kawowych) dla 6 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.



G286
Kwiatowa

E755
Biała Linea

E755
Biała Linea

9542
Cyklamen

C000
Biała Yvette



Akcent
Nowoczesne formy naczyń i subtelne dekoracje inspirują do 
poznawania nowych smaków i tworzenia minimalistycznych dekoracji 
stołu pasujących do nowoczesnych wnętrz. 

Oryginalne, kwadratowe, duże talerze eksponują urodę serwowanych 
dań, a talerze głębokie są idealne do zup kremów lub orientalnych 
zup miso.

Dostępny jest w klasycznych 12-osobowych zestawach oraz  
w funkcjonalnych zestawach (obiadowych, kawowych, obiadowo 
-kawowych) dla 6 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.



E745
Adrian

E604
Peonia 

TL05
Feria niebieska 

TL04
Feria czerwona

TL08
Feraia żółta

TL07
Feria pomarańczowa

C000
Biały Akcent

3603
Złota Linia



E758
Szara Róża

TL06
Feria zielona

E365
Arna

9718
Platynowa Linia

9718 
Platynowa Linia





Vega
Gratka dla entuzjastów vintage, bo kolekcja to powrót do najlepszych 
wzorów z przełomu lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Ręcznie podkreślone 
platyną lub złotem minimalistyczne reliefy tworzą subtelne dekoracje 
inspirujące do efektownych aranżacji stołu. 

W zależności od nastroju i wyboru dodatków, Vega sprawdzi się na 
uroczystym obiedzie, jak i w codziennej kuchni.

Dostępny w klasycznych 12-osobowych zestawach oraz w funkcjonalnych 
zestawach (obiadowych, kawowych, obiadowo-kawowych) dla 6 osób.

Porcelana z kolekcji nadaje się do mycia w zmywarkach.

C000 
Biała Vega



G202
Op - art

E939
Platynowa Linia

E939
Platynowa Linia

G054
Złota Linia



e-mail:sprzedaz@porcelana.com.pl

www.porcelana.com.pl

Marki Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Logotyp WISTIL GRUPA

KOLORYSTYKA CMYK

C=100 M=100 Y=0 K=35

C=0 M=100 Y=100 K=0

C=0 M=0 Y=0 K=50

KOLORYSTYKA PANTONE

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” 
i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu 
�rmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny 
kerning.

PANTONE 281C

PANTONE 485C

PANTONE COOL GRAY 9C
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