Előszó
Herend neve lassan két évszázada összefonódik a kézzel
festett, minőségi luxusporcelán fogalmával, amely világhírűvé
tette a Bakony lábánál megbúvó települést. A páratlan
sikertörténet 1826-ban vette kezdetét, ekkor hozta létre
üzemét Stingl Vince, a Herendi Porcelánmanufaktúra alapítója.
Tőle 1839-ben Fischer Mór vette át az irányítást, aki felismerte,
hogy a később a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált
üzem igazi erőssége a kézi munkával előállított, egyedi luxusporcelánok készítése lehet. Saját tervezésű porcelánjai külföldön
és hazánkban egyaránt hatalmas elismerést arattak, így
hamarosan számos híresség – uralkodó, arisztokrata és politikus
– vált világszerte a herendi porcelánok szerelmesévé. Az akkor
megalapozott siker a mai napig töretlen; az egyedi kézi munka
értékét szimbolizáló herendi porcelán napjainkban is hatalmas
népszerűségnek örvend.

Introducing ourselves
Herend, at the foot of Hungary’s Bakony Hills, has been
associated for almost 200 years with luxury hand-made,
hand-painted porcelain which has given the community
a worldwide reputation. The success story began in 1826,
when Vince Stingl founded a manufactory there. Control was
taken in 1839 by Mór Fischer, who recognized that Herend’s
future could lie in unique, hand-made pieces of luxury porcelain.
The ware he designed gained a huge reputation at home
and abroad, soon turning rulers, aristocrats, statesmen and
celebrities all over the world into lovers of Herend Porcelain.
Herend has become the world’s largest porcelain manufactory
and the craft values it represents win worldwide acclaim.

Porcelanium

A Herendi porcelánról
The Uniqueness of Herend Porcelain

A Manufaktúrában 1826 óta
valamennyi herendi porcelánt kézzel
állítjuk elő és egyedileg festjük.
Minden egyes tárgy önálló alkotás.

Mi ezt nevezzük értéknek…

Az alapítás óta a Herendi Manufaktúrában
több, mint 16000 formát és 3000 mintát
alkottunk meg.

Mi ezt nevezzük választéknak…

Ever since our foundation in 1826,
each piece of Herend porcelain
has been individually crafted
and hand painted.

A Herendi Porcelánmanufaktúra jelképe a 2000-ben felépült
Porcelanium, amely már messziről meghatározza a porcelánkészítése nyomán világhírűvé vált kisváros látképét. A míves
részletekkel teli, impozáns épületegyüttes a Minimanufaktúrának, a Viktória márkaboltnak, valamint az Apicius
Étteremnek és kávézónak ad helyet. Az ide ellátogató
vendégeknek nagyszerű lehetőségük nyílik arra, hogy
részletesen megismerkedjenek a herendi porcelán történetével, a porcelánkészítés rejtelmeivel és a legújabb termékekkel.

The Porcelanium Visitors’ Centre, completed in 2000, has
come to symbolize the Herend Porcelain Manufactory and
dominate the appearance of a little town that’s won
worldwide renown. The imposing, finely detailed group of
buildings houses a Mini-manufactory, to show just how
Herend Porcelain is made, the Victoria Herend Store, and
the Apicius Restaurant and Café. Visitors can learn there in
fascinating detail the history of Herend Porcelain and how
it’s made, and see the full range of products.

Minimanufaktúra

Mini-manufactory

A Minimanufaktúra különleges élményt kínál, itt ugyanis
herendi festőktől és formázóktól leshetik el a látogatók a
kézzel készített porcelán elôállításának titkát. Az egyes
munkafolyamatokat szemlélve mindenki megfigyelheti,
hogy a formázás, tisztítás, mázolás, festés és javítás nyomán
miképp lesz a masszából szépséges alkotás. A vállalkozó kedvűek ki is próbálhatják az egyes tevékenységeket. Aki pedig a
Minimanufaktúrában látott darabokat megvásárolná, az a
700 m2 alapterületű, kétszintes Viktória márkaboltban megteheti ezt, ahol közel 12 000 különböző termékből és mintegy
350-féle mintából válogathat kedvére.

Herend craftsmen, craftswomen and painters at the
Minimanufactory – a miniature version of the factory –
show visitors each of the stages in which hand-painted
Herend Porcelain is made, from the porcelain paste to the
completed creation. These include forming or moulding,
cleaning, glazing, firing, painting and repair. It’s also
possible for visitors to try some of these tasks for
themselves. Next door is the 7000 sq. ft, two-level Victoria
Herend Store, where almost 12,000 products painted in
some 350 patterns can be purchased.

Múzeum

Museum

A Múzeumba a hangulatos Porcelanium téren át vezet az út.
Itt az érdeklődők a herendi porcelán múltjával ismerkedhetnek meg. Az épületet Fischer Mór emeltette 1839-ben,
s e patinás falak között születtek az első herendi porcelánok.
A gyűjteményt 1964-ben alapították, 1991 óta pedig alapítványi
formában működik. Az állandó kiállításon bemutatott
műremekek segítségével a látogatók elmélyedhetnek a manufaktúra csaknem két évszázados történetében, s megcsodálhatják azokat a legféltettebb, leghíresebb régiségeket is,
amelyek világhírűvé tették a Herendi Porcelánmanufaktúrát.

The road passes through the atmospheric Porcelanium
Square to the Museum where visitors can learn about the
history of Herend porcelain. The building was erected by
Mór Fischer in 1839 and it was between these historic walls
that the first Herend porcelains were born. The collection
was established in 1964 and has been functioning since 1991
as a foundation. Visitors can immerse themselves in the
nearly two hundred years of the Manufactory’s history,
and can marvel at the many treasured items that have made
the Herend Porcelain Manufactory world famous.

Apicius Étterem

Apicius Restaurant

A legnemesebb étkek kedvelői az Apicius Étteremben hódolhatnak érzékeiknek. A leghíresebb római gourmet-ről elnevezett étteremben nyolcvan, a teraszon pedig további
negyven fő foglalhat helyet. Az étterem egyik különlegessége, hogy minden asztalon más-más mintájú herendi
teríték hívogat. A gasztronómiai élményt a kizárólag
kiváló magyar pincészetekből származó borok teszik teljessé, melyeket speciálisan az Apicius étterem számára tervezett poharakban szolgálnak fel.

For lovers of the finest food, gastronomy at its best is right
next door to the café, in the Apicius Restaurant. Named
after the famous Roman gourmet, the restaurant can seat
80, with another 40 places on the terrace. At each table,
there is a different pattern of Herend Porcelain, on which
the guests are served the speciality dishes. To accompany the
outstanding cuisine at the Apicius Restaurant are fine wines
from the foremost Hungarian vineyards, served in glasses
designed and engraved specially for the restaurant.

This is what we call value…

We believe in offering the widest variety
of products.We offer over 16,000 designs
and 2,000 décors.

This is what we call choice…

Egyetlen hibátlan
Herendi tárgy elkészítéséhez
átlag 18 munkafolyamat során,
43 szakember munkája szükségeltetik.

In order to make a flawless piece of
Herend porcelain on average the work
of 43 specialists is needed during
18 different production processes.

Mi ezt nevezzük minőségnek…

This is what we call quality…

Queensberry Hunt kollekció
Collection Queensberry Hunt

„Három a kislány” kollekció
Collection ”Three little maids”

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
queensberry hunt fleurs (qhf3)

mokkáscsésze aljjal/moccacup and saucer
„k athi”

„k athi” bonbonier cseresznyefogóval
bonbonnière with cherry knob

4914-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4914-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4227-0-00
↕ 65 mm c 120 ml

6121-0-67
85 mm
↕ 70 mm

rendelhető 2004-től/can be ordered from 2004

rendelhető 2004-től/can be ordered from 2004

↔

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
„queensberry hunt fil en or” (qh-or)

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
queensberry hunt nuages (qhn1)

mokkáscsésze aljjal/moccacup and saucer
„hanni”

„hanni” bonbonier áfonyafogóval
bonbonnière with cranberry knob

4915-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4915-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4227-0-00
↕ 65 mm c 120 ml

6121-0-34
85 mm
↕ 70 mm

rendelhető 2005-től/can be ordered from 2005

rendelhető 2005-től/can be ordered from 2005

↔

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
queensberry hunt nuages (qhn3)

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
queensberry hunt animaux (qh-vhj)

mokkáscsésze aljjal/moccacup and saucer
„fr anzi”

„fr anzi” bonbonier rózsafogóval
bonbonnière with special rose knob

4912-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4913-0-00
↕ 80 mm c 140 ml

4227-0-00
↕ 65 mm c 120 ml

6121-0-91
85 mm
↕ 75 mm

rendelhető 2006-tól/can be ordered from 2006

rendelhető 2006-tól/can be ordered from 2006

↔

kávéscsésze aljjal/coffee cup and saucer
queensberry hunt saisons (qhs2)

Csészék/Cups

Csészék, hamutálak, gyert yatartók
Cups, ashtr ays, candlesticks

711-0-00 (av, mf, ro, vbo)
120 mm c 110 ml
↕ 55 mm

20724-0-00 (ny)
140 mm c 200 ml
↕ 60 mm

724-0-00 (av, mf, ro, vbo)
140 mm c 200 ml
↕ 60 mm

730-0-00 (av, bac, mf, ro, vbo)
145 mm c 220 ml
↕ 65 mm

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
apponyi vert (av)

mokkáscsésze aljjal/moccacup and saucer
n yo n ( n y )

hamutál/ashtr ay
apponyi vert (av)

hamutál/ashtr ay
victoria avec bord d’or (vbo)

730-0-00 (av, mf, ro, vbo)
145 mm c 220 ml
↕ 65 mm

20711-0-00 (ny)
115 mm c 100 ml
↕ 60 mm

7783-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
90 mm
↕ 20 mm ↔ 135 mm

7700-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo,)
140 mm
↕ 35 mm ↔ 155 mm

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
victoria avec bord d’or (vbo)

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
n yo n ( n y )

gyert yatartó/candlestick
victoria avec bord d’or (vbo)

gyert yatartó/candlestick
nyon (ny)

724-0-00 (av, mf, ro, vbo)
140 mm c 200 ml
↕ 60 mm

20730-0-00 (ny)
145 mm c 200 ml
↕ 65 mm

7940-0-00 (av, mf, ro, vbo, ny)
90 mm
↕ 150 mm ↔ 90 mm

7851-0-00 (av, mf, ro, vbo, ny)
60 mm
↕ 85 mm ↔ 80 mm

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
bacci fere (bac)

↔

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
milles fleurs (mf)

↔

teáscsésze al jjal/tea cup and saucer
n yo n ( n y )

↔

mokkáscsésze aljjal/moccacup and saucer
rothschild oiseaux (ro)

B o n b o n i e r e k / B o n b o n n i è r e s

Bonbonierek, kosar ak, cukortartó
B o n b o n n i è r e s , b a s k e t s , s u g a r b o w l

6102-0-00 (ab, av, mf, ny, ro, vbo)
80 mm
↕ 45 mm ↔ 80 mm

6036-0-00 (av, ro, vbo)
80 mm
↕ 55 mm ↔ 80 mm

6104-0-00 (av, mf, ny, ro)
60 mm
↕ 35 mm ↔ 60 mm

bonbonier/bonbonnière
apponyi vert (av)

bonbonier/bonbonnière
milles fleurs (mf)

kosár/basket
apponyi vert (av)

kosár/basket
milles fleurs (mf)

6183-0-00 (av, ro, vbo)
75 mm
↕ 65 mm ↔ 75 mm

6021-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
80 mm
↕ 40 mm ↔ 80 mm

7373-0-00 (av, mf, ny, ro, v)
95 mm
↕ 35 mm ↔ 95 mm

7372-0-00 (av, mf, ny, ro, v)
115 mm
↕ 45 mm ↔ 115 mm

díszdoboz/fancy box
apponyi pourpre (ap)

bonbonier/bonbonnière
apponyi bleu (ab)

kosár/basket
apponyi vert (av)

cukorcsésze/sugar bowl
apponyi vert (av)

6114-0-00 (ap, av, mf, ny, ro)
50 mm
↕ 35 mm ↔ 70 mm

6102-0-00 (ab, av, mf, ny, ro, vbo)
80 mm
↕ 45 mm ↔ 80 mm

7371-0-00 (av, mf, ny, ro, v)
130 mm
↕ 50 mm ↔ 130 mm

2492-0-00 (av, ny)
80 mm
↕ 40 mm ↔ 110 mm

díszdoboz/fancy box
queensberry hunt fleurs (qhf5)

70 mm

↔

↔

6122-0-00
↕ 55 mm ↔ 70 mm

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

díszdoboz/fancy box
nyon (ny)

↔

bonbonier/bonbonnière
victoria avec bord d’or (vbo)

↔

bonbonier/bonbonnière
victoria avec bord d’or (vbo)

Vázák és rózsák/Vases & roses

Különlegességek/Specialities

7003-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
90 mm
↕ 140 mm ↔ 90 mm

7074-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
90 mm
↕ 190 mm ↔ 90 mm

8085-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
25 mm
↕ 110 mm ↔ 90 mm

5641-0-00 (a, c)
50 mm
↕ 85 mm ↔ 40 mm

menütartó rózsa/rose on leaf
c-o

menütartó rózsa/rose on leaf
c-p

medal/medallion
milles fleurs (mf)

k arkötő/link of br acelet
milles fleurs (mf)

8982-0-00
65 mm
↕ 55 mm ↔ 70 mm

8983-0-00
70 mm
↕ 45 mm ↔ 75 mm

8131-0-00 (av, mf, ny, ro, v)
35 mm
↕ 5 mm ↔ 55 mm

8163-0-00, 9 db/9 pieces (av, mf, ny, ro, v)
↔ 198 mm

menütartó rózsa/rose on leaf
c-w

menütartó rózsa/rose on leaf
c-y

cipőcske/shoe
milles fleurs (mf)

cipőcske/shoe
rothschild oiseaux (ro)

8982-0-00
65 mm
↕ 55 mm ↔ 70 mm

8983-0-00
70 mm
↕ 45 mm ↔ 75 mm

7570-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
50 mm
↕ 50 mm ↔ 100 mm

7570-0-00 (av, mf, ny, ro, vbo)
50 mm
↕ 50 mm ↔ 100 mm
↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

pici angyal/angel, small
a: festetlen/unpainted, c: festett/painted

↔

ór atok/watch stand
apponyi vert (av)

↔

váza/vase
apponyi vert (av)

↔

váza/vase
rothschild oiseaux (ro)

Medálok/Medallions
A Herendi Porcelánmanufaktúra
különleges szolgáltatásai

8191-0-00
25 mm
↕ 3 mm ↔ 65 mm

8191-0-00
25 mm
↕ 3 mm ↔ 65 mm

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-3)

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-4)

8191-0-00
25 mm
↕ 3 mm ↔ 65 mm

8193-0-00
35 mm
↕ 3 mm ↔ 45 mm
↔

↔

↔

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-2)

↔

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-1)

Special orders from the
Herend Porcelain Manufactory
8193-0-00
35 mm
↕ 3 mm ↔ 45 mm

8193-0-00
35 mm
↕ 3 mm ↔ 45 mm
↔

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-6)

↔

medál/medallion
les merveilles de la nature (mid-5)

A Herendi Porcelánmanufaktúr a különleges szolgáltatásai
Special orders from the Herend Porcelain Manufactory

Alábbi összeállításunkban a herendi porcelán
termékek különleges, személyre szóló megrendelésének lehetőségeiről adunk tájékoztatást.

Below, we outline possibilities for special,
customised services that we can offer for
Herend porcelain products:

Lehetőségek:

Possibilities:

•Feliratozás

•Inscriptions

•Monogramozás

•Monograms

•Címer festés

•Coat of Arms

•Portré készítés

•Portrait painting

•Egyéb kívánságok

•Other requests

Felir atozás/Inscriptions:

A felirat kizárólag a tárgyak aljára kerülhet. A feliratozást bármely színnel – arannyal is –, a betűk típusát
pedig az adott lehetőségekből kiválasztva készítjük el.
A feliratot a megrendelő kérése alapján helyezzük el,
de ha nincs különleges kívánság, a kivitelt természetesen megtervezzük. A feliratozás a már kész – boltokban
kapható – termékekre, utólagosan is ráhelyezhető.

Monogr amozás/Monogr ams:

A monogramozás alapelve, hogy a monogram egy
meglévő herendi minta kiegészítése legyen. (Például:
OR és színei esetében a tulipán helyére, Apponyi vagy
Rothschild mintánál a kis szórt motívum, vagy kis
virág helyére.) Ajánlott, hogy a monogram a
tányérok zászlójára kerüljön.

The basic rule for monograms is that the monogram must
be a supplement to an existing Herend décor. (For example:
in the case of OR and its colours, in place of the tulip,
with Apponyi or Rothschild décor, in place of the small
scattered motif or the small flower.) We recommend
that the monogram be placed on the plates’ ledge.

Címer festés/Coat of Arms:

A címerek festése során hasonlóak az eljárási szabályok, mint a monogramozásnál.

The proceedings for painting coats of arms are similar to those governing monograms

The inscription can only be placed on the undersurface of
the objects. The inscription can be in any colour – including
gold – the letter style is selected according to the given
possibilities. We place the inscription as the client
requires, but if there is no special request, we can
naturally execute the design as well. Inscriptions can be
added to products currently available in shops, or even
retrospectively.

Portré készítés/Portr ait painting:

A Manufaktúra már a XIX. század óta készít híres emberek portréival díszített porcelánokat. A portrék
tányérokon, tálakon vagy a vázák tükrében helyezhetők el.

The Manufactory has often made portraits of famous figures from the 19th century. The portraits can be placed
on plates, dishes or vases.

Különleges kívánságok/Other requests:

A jó ízlés határain belül teret kaphat
minden olyan speciális elképzelés, amit
csak megrendelőink kívánnak. Vállalati
székházak, templomok, múzeumok, kastélyok ábrázolása például gyakori motívum
a fehér herendi árukra. A házi kedvenc
képe is megjelenhet a porcelánon.
Fontos: bármelyik ajánlott szolgáltatás
megrendelése a teljes összeg előre
fizetését igényli!

Our customers can commission anything within the boundaries of good taste. For
example, depictions of company headquarters, churches, museums and mansions are
frequent motifs on white porcelain. Even portraits of a beloved pet can be placed on
porcelain.
Important: for all the above services customers are expected to pay the full amount in
advance!

