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Polskie Fabryki Porcelany
„Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Marka „Ćmielów” już od 230 lat pielęgnuje nieprzerwanie kunszt 
ręcznego zdobienia porcelany. To najstarsza marka w portfolio 
Polskich Fabryk Porcelany. Tworzy unikatowe, porcelanowe 
przedmioty, dbając o najmniejszy detal i kładąc nacisk na sztukę 
wykonania. Słynie z historycznych kolekcji, które do dziś tra�ają 
na stoły głów państw i monarchów na całym świecie. Ćmielowska 
porcelana od pokoleń znajduje się m.in.: w Kancelarii Prezydenta 
RP, Kancelarii Premiera RP, w Watykanie, jest reprezentacyjną 
zastawą w wielu placówkach dyplomatycznych.
Kolekcje „Ćmielowa” to powrót do źródeł poprzez odtwarzanie 
najstarszych, kolekcjonerskich wzorów. Najbardziej znane ser-
wisy dla „Ćmielowa” wykonali, tworzący w okresie międzywo-
jennym, wybitni projektanci, artyści: Józef Wysocki, Wincenty 
Potacki czy Bogdan Wendorf. „Ćmielów” słynie również z z limi-
towanych kolekcji porcelanowych �gurek i �liżanek opartych na 
historycznych wzorach tworzonych przez najlepszych artystów 
na przełomie dwóch wieków. Figurki takie jak Sudanka z 1958 r. 
proj. H. Jędrasiak, Lena z lat 60 -tych XX wieku proj. W. Potacki, 
Zamyślona 1942 -44 proj. J.Szewczyk to wciąż aktualne, subtelne 
przedmioty, które zasługują na miano kultowych i kulturotwór-
czych dla polskiego wzornictwa.
Markę Ćmielów tworzą kolekcje zróżnicowane estetycznie, ele-
ganckie i o wysublimowanej formie. Wśród nich znajdują się 
starannie odtwarzane, historyczne projekty: Empire, Bolero, 
Pułaski, Płaski, Kula, Rococo, Lwów, Maria Teresa, Berni i Astra.

Marka „Chodzież” to kolekcje „demokratycznej porcelany” – 
tworzone z dbałością o najmniejszy szczegół, eleganckie, kla-
syczne projekty, które znajdują się codziennie na stołach wielu 
Polaków. Początki chodzieskiej fabryki sięgają 1852 roku, kiedy 
w posiadanie jednego z obecnych budynków zakładu weszli 
kupcy Hermann Müller i Ludwik Schnorr. Początkowo, fabryka 
produkowała naczynia fajansowe, w 1896 roku rozpoczęła pro-
dukcję porcelany. Kolekcje „Chodzieży” zostały zaprojektowane 
w większości przez projektantów zakładowego Ośrodku Wzor-
nictwa, którego korzenie sięgają początków działalności �rmy. 
Do najpopularniejszych wzorów należą:  Feston, Quebec, Akcent, 
Yvonne,Vega, Iwona, Kamelia czy Venus. Chodzieskie serwisy 
powstają dla celebrowania codzienności i z zamiłowania do pol-
skiej, rozpoznawalnej na całym świecie, porcelanowej klasyki.





CollectionCollection
ASTRA

Wysublimowane kształty naczyń zwracają uwagę łagod-
nie zarysowanymi liniami i idealnie wyważonymi pro-
porcjami. Kolekcja urzeka klasyczną elegancją zarówno 
w wersji bez zdobień, dekorowana klasyczną złotą kreską 

czy ornamentowym wzorem. Sprawdzi się podczas uro-
czystych, rodzinnych spotkań, a także doda przyjemności 
codziennym posiłkom.

MARZENIE PLATYNOWE B601

BIZANCJUM G340HARLEQUIN G077
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ASTRA

INDIA G413 ELLADA G339

ZŁOTA WSTĘGA G067
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KLARA 0001

BOLERO

Zaprojektowane w okresie międzywojennym przez Ćmie-
lowską Pracownię Wzorniczą, Bolero jest kwintesencją 
nieprzemijającego piękna tradycyjnej porcelany. Płynność 
linii, inspiracje naturą i delikatne zdobienia nawiązują do 

rokokowej estetyki. Kolekcja sprawdzi się podczas uro-
czystego, rodzinnego obiadu, jak i niezobowiązującego 
spotkania przy kawie.

ZŁOTA LINIA 3604KLARA 0001
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BOLERO

VIENNA ZŁOTA E363 E810

PRINCESS E551
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Jenny to kultowy fason, który zachwyca swoją prostotą 
i klasycznym charakterem. Tradycyjne linie i stylistyka 
nawiązująca do lat 60. i 70., przypadną do gustu każdemu 
wielbicielowi porcelanowych wyrobów. Klasyczna forma 

i ozdobne elementy pod postacią ciekawie wykończonego 
ucha sprawiają, że Jenny to kolekcja, której największy 
urok tkwi w detalach.

JENNY

GX48 ART DECO

GX48 ART DECOGX48 ART DECO



Collection

JENNY PEARLS G856JENNY PEARLS G856

JENNY PEARLS G856

JENNY
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LWÓW

Kolekcja inspirowana jest zestawem o tej samej nazwie 
zaprojektowanym w  latach 30. XX wieku. Charaktery-
styczne  dla stylu Art Deco geometryczne formy naczyń 
zostały wykończone wyra�nowanym uchwytem w kształ-

cie pąka róży. Wyszukane dekoracje łączące złoto z mo-
tywem kwadratu w jednym z wariantów kolekcji czy też 
minimalistyczne platynowe wykończenie, czynią ze Lwowa 
zestaw niezwykle elegancki i ponadczasowy.

BELLA0001

LEONIA E374NELI E400
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Fason Margaret został zaprojektowany na podstawie hi-
storycznych projektów z  1976 roku. Stworzył je Wincenty 
Potacki, ceniony artysta związany z ćmielowską porcelaną. 
Nowa odsłona słynnej kolekcji powstała z okazji wyjątko-
wego jubileuszu – 230 lat istnienia Porcelany Ćmielów. 

Zestawy zostały wyprodukowane w limitowanej ilości 230 
sztuk, a każdy z nich oznaczony jest indywidualnym nume-
rem serii gwarantującym autentyczność i niepowtarzalność. 
Okolicznościowa seria Margaret z pewnością będzie miała  
unikatową wartość dla wszystkich miłośników porcelany.

MARGARET
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PUŁASKI

Pułaski to kolekcja inspirowana charakterystycznymi, 
kubistycznymi kształtami. Fason został zaprojektowany 
i wykonany w latach 90. Łączy w sobie eleganckie wzor-

nictwo z wygodą użytkowania. Twórcą tej charakterystycz-
nej, geometrycznej formy był ceniony artysta – modelarz 
i malarz Roman Sztachetka.

PREZYDENCKA 8790

HERA KOBALTOWA 8841HERA PURPUROWA 8840
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GRECKA DROGA 8051GRECKA DROGA 8051

GRECKA DROGA 8051

PUŁASKI
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ROCOCO

Projekt kolekcji narodził się w XIX w. pod nazwą Rococco 
Sevres. Płynne, organiczne linie oraz ornamentowe deko-
racje o asymetrycznym kształcie przypominającym mu-
szle to ikona stylu. Rococco jest najlepszym dowodem na 

ponadczasowość klasycznych wzorów polskiej porcelany. 
Kolekcją, która w wyra�nowany sposób ozdabia stoły 
zaaranżowane w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

ZŁOTA LINIA 3604

ZŁOTA LINIA 3604ANNA 7830
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MARIA 0001

FIOŁKI G559 PLATYNOWA LINIA 3605

ROCOCO
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Kolekcja So�a to kompozycja klasycznej bieli i eleganckiej 
formy ze współczesnym  designem.  Stworzona  z  myślą  
o  wyjątkowych chwilach spędzanych z rodziną i bliskimi. 
So�a uwiedzie swoim wdziękiem, tych którzy doceniają 
estetykę i celebrują z pozoru nawet „zwykłe” posiłki. Biała 
porcelana została ozdobiona niepowtarzal -nym reliefem, 

który dodaje jej wyjątkowości, a jednocześnie podkre -śla 
subtelny charakter zastawy. Nieregularna linia i delikatne 
ręcznie wykonane  zdobienie  wysokokaratowym  złotem  
lub  szlachetną platyną  sprawia,  że  kolekcja  nabiera  ele-
gancji.  Zastawa  idealnie pasuje zarówno do klasycznych 
jak i nowoczesnych wnętrz

SOFIA

ZŁOTA LINIA 3604

ZŁOTA LINIA 3604ZŁOTA LINIA 3604
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PLATYNOWA LINIA 3607

PLATYNOWA LINIA 3607 PLATYNOWA LINIA 3607

SOFIA
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Fason Akcent charakteryzuje się klasycznym a zarazem 
nowoczesnym kształtem. Wyraźne łuki i geometryczne 
formy sprawiają, że jest to ciekawy zestaw nawet mini-
malistycznej białej wersji. Idealnie sprawdzi się podczas 

rodzinnych posiłków, eksponując tradycyjne dania. Akcent 
wygląda efektownie, jednocześnie nie dominując aranżacji 
stołu. Jest najlepszym kompanem podczas długich spotkań 
spędzonych w gronie bliskich.

AKCENT

MAGNOLIA G463

PLATYNOWA LINIA 9718LETNI CZAR G860
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G727 E635

ZAPACH RÓŻY G839

AKCENT
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IWONA

Od ponad 40 lat święci triumfy popularności i jest ulubio-
nym serwisem eksponowanym na wielopokoleniowych 
rodzinnych stołach. Kto nie rozpozna dziś charaktery-
stycznej �liżanki w angielskie róże?

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

ZŁOTA LINIA B014

ROZALIA B444CHODZIESKA RÓŻA B026
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IWONA

C000 BORDOWA RÓŻA B826

ZŁOTA RÓŻA B013
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KAMELIA

Kolekcja dla rozważnych i romantycznych. Smukłe, ręcznie 
dekorowane reliefowe naczynia idealnie pasują do przy-
gotowania nastrojowych aranżacji stołu.
Kolacja z przyjaciółmi na tarasie? Zaproszeni goście doce-

nią eleganckie nakrycie stołu w niezobowiązującej atmos-
ferze. W kolekcji znajdziemy wiele praktycznych naczyń, 
jak maselniczki, naczynia do octu i oliwy oraz różnych 
rozmiarów salaterki i półmiski.

ZŁOTA LINIA B014

BIAŁA C000ZŁOTA LINIA B014
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MARIA TERESA

Maria Teresa to fason, który dzięki swojej bogatej historii, 
dumnie reprezentuje ponadczasową elegancję. Cechuje go 
styl i niezwykła wytworność. Idealnie wpisuje się zarówno 
w dostojną, jak i bardziej nowoczesną aranżację stołu.

Seria dostępna jest w trzech wersjach – eleganckiej bieli, bie-
li z dodatkiem szlachetnego złota oraz wariantu z subtelną, 
platynową linią. Kolekcję możemy komponować z pojedyn-
czych elementów lub kupić cały zestaw dla dwunastu osób. 

BIAŁA C000

PLATYNOWA LINIA G237ZŁOTA LINIA B014
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Nowatorska kolekcja dla ceniących funkcjonalne rozwią-
zania i oryginalnie nakryty stół. Bogactwo nasyconych 
kolorem dekoracji pozwala wybrać zestaw komponujący 
się z wnętrzami w różnym stylu.
Lubiący nowoczesną i zdrową kuchnię doceniają wie-
lozadaniowość głębokich talerzy, idealnych zarówno do 

tradycyjnej jarzynowej, jak  i gęstych zup kremów. Kawa 
w kubku czy �liżance? W kolekcji znajdują się zarówno 
praktyczne kubki, jak i doskonałe do cappuccino �liżanki. 
Najważniejsze, że każdy wypije ulubioną kawę dokładnie 
tak, jak lubi.

QUEBEC

BIAŁY C000

PLATYNOWA LINIA 9718RÓŻA GEOMETRYCZNA G558
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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 minima-
listyczne 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.

VEGA

ZŁOTA LINIA G054

BIAŁA C000PLATYNOWA LINIA E939
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Kolekcja Yvette zaprojektowana przez duet projektowy R. 
Szlachetkę i M. Wolińskiego to bestseller wśród ćmielow-
skiej porcelany. Co sprawia, że niezmiennie bije rekordy 
popularności? Doskonały design łączący piękno formy 
z praktycznym i uniwersalnym charakterem zastawy. Ko-

lekcja sprawdza się zarówno podczas uroczystych kolacji, 
jak i nieformalnych spotkań w gronie przyjaciół. Miękkie, 
zaokrąglone linie naczyń współgrają z wieloma propo-
nowanymi dekorami, wśród których każdy znajdzie coś 
dla siebie.

YVETTE

MALWINA G479

MALWINA G479GWIAZDKI G629
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G403BIAŁA LINEA E755

W821

YVETTE
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