


Ćmielów Design Studio to najmłodsza marka Polskich Fabryk 
Porcelany, a zarazem innowacyjna pracownia wzornicza otwarta 
we wrześniu 2013r. Dyrektorem artystycznym Ćmielów Design 
Studio jest Marek Cecuła - ceniony na całym świecie artysta ceramik 
i projektant. To pierwsze tego typu studio w Europie - twórcza 
przestrzeń otwarta na różnorodne działania: projektowanie, 
produkcję, eksperymentowanie, a także realizację projektów 
edukacyjnych i artystycznych. Tutaj artyści i designerzy z całego 
świata mogą tworzyć własne kolekcje, i śmiałe, wizjonerskie 
projekty, które mają szansę wdrożenia do produkcji i dołączenia 
do oferty Polskich Fabryk Porcelany. Celem Studia jest utworzenie 
innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy projektantami, 
artystami a przemysłem, z myślą o powstaniu produktu dla 
klientów poszukujących dobrego, współczesnego wzornictwa. 
Ideą Studia jest też zatem powrót do ruchu „sztuki dla przemysłu” 
- zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę odgrywają designerzy  
w procesie tworzenia produktu przemysłowego. 

W Ćmielów Design Studio odbywa się także stała rezydencja 
artystyczna i seminaria z dziedziny wzornictwa ceramicznego. 
Przykładem jest międzynarodowy projekt Art Food w którym 
uczestniczą młodzi projektanci z uczelni wzorniczych z całego świata. 

Projekty Ćmielów Design Studio otrzymują najważniejsze dla 
polskiego wzornictwa nagrody i wyróżnienia. Kolekcje New Atelier 
i Cosmopolitan zostały wyróżnione tytułem Must Have, z kolei 
projekt solniczki i pieprzniczki ZZ oraz kolekcja United Table of 
Europe to finalista konkursu Dobry Wzór 2015 roku. 

Projekty Ćmielów Design Studio podróżują także po całym świecie 
i wystawach współczesnego designu, do tej pory można je było 
oglądać m.in. w Nowym Jorku, na Helsinki Design Week, Łódź Design 
Festival, czy podczas Dni Dizajnu w Stalowej Woli. 



New Atelier
Projekt: Marek Cecuła, Modus Design
Porcelana, kalka ceramiczna
2013

New Atelier to pierwszy produkt sygnowany marką Ćmielów 
Design Studio. Kolekcja została zaprojektowana zgodnie z trendem 
mix and match - mieszaj i łącz. 

New Atelier może stać się zarówno serwisem obiadowym dla dużej 
rodziny, utrzymanym w jednolitej kolorystyce, jak i wielokolorowym 
zestawem śniadaniowym tylko dla dwojga.

Kolekcja jest dostępna w minimalistycznej, białej wersji oraz 
z graficzną dekoracją stworzoną z niebieskich, czerwonych 
i zielonych pasków. Produkt zdobył nagrodę Must Have 2013 
przyznawaną przez Łódź Design Festival oraz został włączony do 
kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i we Wrocławiu. 





Filiżanka 0,28 l 
ze spodkiem

Zestaw mlecznik 0,19  l  
i cukiernica 0,25 l

Czajnik 0, 35 l 
z podgrzewaczem

Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób.
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Imbryk 1,2 l Filiżanka 0,45 l Salaterka 9,13,16 cm



Półmisek owalny 24,29,33 cm Salaterka 21 cm

Talerz płytki 18; 22 cm Talerz obiadowy 27 cm Talerz głęboki 21 cm Zestaw

BLUE

RED

GREEN

MIX & MATCH



New Atelier
CUBES

Projekt: Marek Cecuła, Edyta Cieloch
Porcelana, kalka ceramiczna
2014

Nowoczesna, minimalistyczna bryła kolekcji New Atelier pozwala 
na eksperymentowanie przy projektowaniu dekoracji. Kolejna 
odsłona New Atelier to  kubiki - lekkie, wielokolorowe sześciany 
w pozornie przypadkowych układach. Zaprojektowany specjalnie 
na potrzeby tej kolekcji wzór tworzy na tle białej porcelany iluzję 
głębi. New Atelier zyskuje w tej odsłonie „dodatkowy wymiar” 
i ciekawy, niezobowiązujący charakter. 

Wszystkie odsłony kolekcji New Atelier nadają się do mycia 
w zmywarkach, a każdy element można dokupić osobno tworząc 
spersonalizowane kolekcje i indywidualne aranżacje.



Filiżanka 0,28 l 
ze spodkiem

Filiżanka 0,45 l

Zestaw mlecznik 0,19  l  
i cukiernica 0,25 l

Salaterka 9,13,16 cm

Talerz płytki 
18; 22; 27 cm

Salaterka 21 cm

Talerz głęboki 21 cm

Półmisek 24; 29; 
33 cm

Czajnik 0,35 l 
z podgrzewaczem

Imbryk 1,2 l
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Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób



New Atelier
MOND Decor
Projekt: Marek Cecuła
Porcelana, kalka ceramiczna
2014

Mond Decor to najnowsza dekoracja stworzona na potrzeby 
kolekcji New Atelier. Wzór nawiązuje do współczesnej sztuki 
z okresu Konstruktywizmu popularnej w latach 1913-1920 
w Rosji i Holandii. Główną zasadą nurtu konstruktywistycznego było 
odejście od typowej reprezentacji rzeczywistości i zastosowanie 
nowej estetyki opartej na geometrycznej abstrakcji.

Interpretacja awangardowych kierunków sztuki współczesnej 
w połączeniu z porcelanową formą użytkową postrzeganą 
jako klasyczna, tworzy spójną całość, która łączy w sobie dwie 
przeciwstawne konwencje. 

Każdy element kolekcji można dokupić osobno oraz myć 
w zmywarkach.



Filiżanka 0,28 l 
ze spodkiem

Zestaw mlecznik 0,19  l  
i cukiernica 0,25 l

Talerz płytki 18 cm Talerz płytki 22 cm Talerz głęboki 21 cm Talerz płytki 27 cm

Imbryk 1,2 l Czajnik 0,35 l 
z podgrzewaczem

Filiżanka 0,45 l
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 Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób



Blossom Line
Projekt: Marek Cecuła, Edyta Cieloch
Porcelana, kalka ceramiczna
2014

Kolekcja Blossom  to bezkompromisowe połączenie mocnych, 
żywych kolorów oraz form, które przywodzą na myśl kształty 
wiosennych kwiatów. Bazując na czterech odcieniach:  żółci, 
błękitu, czerwieni i fioletu Blossom pozwala na tworzenie 
niezliczonej ilości stołowych aranżacji. Wszystkie barwy mają 
nieoczywisty odcień i energetyczny charakter. Można zestawiać 
je z sobą dowolnie tworząc bardziej lub mniej  odważne 
kompozycje (np. złożone z odcieni tylko jednego lub dwóch 
kolorów). Cała kolekcja  bazuje na dwóch wzorach talerzy 
o charakterystycznie pofalowanych kształtach. Forma talerzy 
została zainspirowana wisoenną łąką i kształtami kolorowych 
kwiatów.  





Talerz głęboki 22 cm Półmisek 32 cmCzajnik 1,1 l
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Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób

Filiżanka 0,25 l 
ze spodkiem
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Talerz płytki 22 cm Talerz płytki 28 cm Zestaw autorski



Cosmopolitan
Projekt:  Marek Cecuła, Modus Design 
Porcelana, kalka ceramiczna
2014

Estetyka Cosmopolitan Line opiera się na silnym kontraście:  
geometrycznych, czarno-białych wzorach połączonych 
ze złotem i bogatymi, organicznymi motywami. Pomimo 
odważnych i zdecydowanych wzorów zastawę cechuje 
harmonijny eklektyzm i możliwość nieograniczonej zabawy 
przez łączenie z sobą kolejnych naczyń. Wszystkie dostępne 
elementy współgrają ze sobą we wszystkich zestawach. 

Każdy element kolekcji można dokupić osobno i myć 
w zmywarkach, co umożliwia wykorzystywanie kolekcji 
Cosmopolitan także na szeroką skalę, np. w restauracjach czy 
podczas uroczystych bankietów.
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Imbryk 1,2 l

 Filiżanka 0,25 l 
ze spodkiem

Czarka na wodę
złota 0,35 l

Spodek 12,5 ; 15,7 cm
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Talerz płytki 19 cm

 Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób

Filiżanka 0,17 l 
ze spodkiem

Zestaw mlecznik 0,20  l  
i cukiernica 0,25 l



Talerz płytki 26 cm
Złota linia

spodek 12,5; 15,7 cm
Złota linia

Talerz głęboki 22 cm Talerz płytki 26 cm Zestaw autorski

Geometryczny G140

Oriental czarny G141

Klasyczny złoty G142

Pasy czarne G138

Pasy szare G139



Folk Fusion
Projekt: Daga Rogers
Porcelana, kalka ceramiczna
2014

Kolekcja Folk Fusion to część większego konceptu projektowego 
United Table of Europe. Inspiracje do stworzenia kolekcji to 
m.in. europejska wielokulturowość i estetyczny eklektyzm. 
Zjednoczony, europejski stół to nie tylko kameralne spotkania, 
ale także negocjacje i dyplomatyczne stoły, przy których zasiadają 
przedstawiciele wielu kultur i narodów. Folk Fusion powstała więc 
dzięki połączeniu charakterystycznych, narodowych wzorów Grecji, 
Francji, Holandii, Norwegii, Anglii i Polski. Minimalistyczna, biało - 
niebieska kolorystyka nawiązuje do najlepszych tradycji w tworzeniu 
porcelany. Kolekcja projektowana według trendu Mix&Match 
– można ją kompletować poprzez dokupowanie pojedynczych 
elementów tworząc własne kompozycje i kombinacje. 





Imbryk 1,2 l Czajnik 1,1 l
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 Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób

Filiżanka 0,17 l
 ze spodkiem

Filiżanka 0,25 l
 ze spodkiem

Zestaw mlecznik 0,20  l  
i cukiernica 0,25 l



Talerz płytki 19 cm Talerz płytki 26 cmTalerz głęboki 22 cm Zestaw autorski



Navy Line
Projekt: Marek Cecuła, Daga Rogers
Porcelana, kalka ceramiczna, kobalt malarski
2014

Navy Line to kolekcja stworzona poprzez zestawienie dwóch 
rodzajów dekoracji: zdecydowanych, graficznych, granatowych 
pasków i ręcznie malowanej, rozmywającej się kobaltowej linii. 
Inspiracją do stworzenia kolekcji były nadmorskie wakacje i rejsy 
oraz klimat plaży skąpanej w letnim słońcu. Navy Line idealnie 
nadaje się do codziennego aranżowania posiłków na tarasie, 
w ogrodzie, podczas  pikniku ze znajomymi czy właśnie na plaży. 
Linia zaprojektowana została również z myślą o  restauracjach, 
które chcą tworzyć przyjazny i niezobowiązujący klimat. 



Imbryk 1,2 l Czajnik 1,1 l Salaterka 15, 26 cm

 Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób

Filiżanka 0,17 l
 ze spodkiem

Filiżanka 0,25 l
 ze spodkiem

Talerz płytki 19 cm Talerz płytki 26 cmTalerz głęboki 22 cm Zestaw autorski



Blue line
Projekt: Marek Cecuła, Daga Rogers
Porcelana, sole kobaltu
2013

Blue Line to kolekcja  minimalistycznych, porcelanowych naczyń, 
których biel podkreślona jest delikatną, kobaltową obwódką. Każdy 
element Blue Line został ręcznie pomalowany  zapomnianą już 
techniką z wykorzystaniem soli kobaltu. 

Błękitna linia na porcelanie prowadzi użytkownika w przeszłość 
kojarząc się z  klimatem dawnych mlecznych barów i wakacji 
spędzanych na wsi, kiedy to nazbierane porzeczki, maliny i jagody 
wyjadało się wprost z emaliowanego kubka z niebieską obwódką. 
Kolekcja Blue Line idealnie łączy się z projektami z linii Touch of 
Blue, a dzięki zastosowaniu w procesie projektowym  trendu mix 
and match jest jeszcze więcej możliwości tworzenia indywidualnych 
zestawów.



Kubek 0,3 l

Talerz głęboki 21.5 cm Półmisek 32 cm

Salaterka 15, 26 cm

Zestaw autorski

Poszczególne elementy sprzedawane są pojedynczo lub w zestawach dla 6-ciu osób

Fil. espresso 0,1 l
ze spodkiem

Talerz płytki
17, 21, 26 cm

Fil. do herbaty 0,25 l
ze spodkiem

Fil. latte 0,35l
ze spodkiem



Kubek 
Random

Projekt: Marek Cecuła
Porcelana, kalka ceramiczna
2004

Random to kubek, którym rz¹dzi przypadek. Uk³ad cyfr na ka¿dym 
kubku jest nieprzewidywalny i bardzo rzadko siê powtarza, bo 
losowo wybrane trzy cyfry tworz¹ a¿ 999 mo¿liwych kombinacji. 
Random zaburza monotoniê masowej produkcji i wprowadza 
do procesu przemys³owego oryginalnośæ. Czarne liczby na bia³ej 
porcelanie to nie tylko silna wizualnie dekoracja, lecz zarazem 
system identyfikacji, umo¿liwiaj¹cy rozpoznanie w³asnego kubka 
wśród wielu innych. Random to twój osobisty numer, który u³atwi 
orientacjê w kuchennej szafce czy na biurowym spotkaniu.



Seria  
Pogięta

Projekt: Marek Cecuła
Porcelana
2006

Seria Pogięta utrzymana jest w minimalistycznej kolorystyce 
klasycznej, białej porcelany. Przypomina swoją nieoczywistą 
formą zgniecioną blachę lub zmięty papier. To zaskakujący 
i wymagający technologicznie projekt, którego „pognieciony” 
kształt kontrastuje z delikatnością porcelanowego tworzywa. Seria 
składa się z wazonów oraz kubków w dwóch rozmiarach: dużym, 
idealnym na ulubioną herbatę lub latte oraz w wersji mini – 
w sam raz na aromatyczne espresso. 

Wszystkie elementy Serii Pogiętej pozwalają na drobne 
eksperymenty. W łatwy sposób można zmieniać ich użyteczność 
tworząc z nich małe wazoniki, czy naczynia do podawania sosów 
lub przypraw. 



Zestaw ZZ
Projekt: Marek Cecuła
Porcelana, kalka ceramiczna, korek gumowy
2013

ZZ to solniczka, pieprzniczka oraz pojemniki na oliwę i ocet  
o nieregularnej porcelanowej formie. Przyprawione szczypt¹ 
wiedzy o pochodzeniu przypraw najczêściej stosowanych  
w ka¿dej kuchni.





S&P 
buteleczki na sól i pieprz

Projekt: Marek Cecuła
Porcelana
2000

Pojemnik na sól i pieprz o subtelnej formie i praktycznym 
zastosowaniu. 

2 szt. w zestawie.



EGGO 
podstawka pod jajko
Projekt: Marek Cecuła
Porcelana
2013

Ten prosty obiekt to gratka dla prawdziwych miłośników jajek.
Stworzy piękne tło dla leniwego śniadania z jajkiem na miękko w roli 
głównej. Na szerokiej podstawce znajdzie się miejsce i na łyżeczkę, 
i na szczyptę soli.



Świeczniki
Porcelanowe Świece

Projekt: Marek Cecuła
Porcelana
2004

Zestaw trzech porcelanowych świeczników na świeczki typu tea 
light. Świeczniki różnią się nieznacznie wysokością, co pozwala 
na budowanie z nich własnych kompozycji. Ich minimalistyczna 
forma, w połączeniu z dekikatnym światłem świec, odmieni 
natrój  i  doda charakteru zarówno nowoczesnym, 
jak i klasycznym wnętrzom. 

3 szt. w zestawie.





Wazon
Twist

Projekt: Marek Cecula, Daga Rogers
Porcelana

2005

Smukły porcelanowy wazon 
TWIST dostępny w trzech

wielkościach.
Z połączenia surowego 

architektonicznego kształtu 
z organiczną formą kwiatów 

powstaje intrygująca 
kompozycja...



Wazony
Pogięte
Projekt: Marek Cecuła
Porcelana
2006

Seria Pogięta utrzymana jest 
w minimalistycznej kolorystyce
klasycznej, białej porcelany. 
Przypomina swoją nieoczywistą
formą zgniecioną blachę lub zmięty 
papier. Wazony występują w 
wersjach wysokiej
i niskiej, można je aranżować
indywidualnie lub jako komplet.

Po dopełnieniu kwiatami, zmienia
się ich charakter :
znika surowość, a powstaje
niepowtarzalna, przyciągająca
uwagę kompozycja.



e-mail:sprzedaz@porcelana.com.pl

www.porcelana.com.pl

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




