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A Herendi Porcelánmanufaktúra közel 200 éve a minőség, a luxus és az elegancia szimbóluma. 

Mára a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált.

16.000 különböző fehér forma és 4.000 különböző dekoráció jelenti a herendi sokszínűséget, 

ez a választék a garancia arra, hogy minden stílusú lakás, iroda és belső tér méltó dísze lehet 

a Herendi Porcelán. Herend mindig az élen jár, termékfejlesztése kiváló, a tradíció és az 

innováció harmóniája jellemzi. A kézi munka művészete.

A kézzel készítés lehetővé teszi, hogy a Manufaktúrából kikerülő porcelánok a lehető 

leg jobban megfeleljenek az egyedi igényeknek: legyen szó akár különleges díjakról, portré 

festésről, monogramozásról, egyedi ajándékokról.

Tisztelettel ajánljuk figyelmébe kiadványunkat és tapasztalatunkat e téren!

The Herend Porcelain Manufacture has been a symbol of quality, luxury and elegance for 

almost 200 years. Today, it is the largest porcelain manufactory it the world.

16,000 different shapes and 4,000 different decorative patterns combine to create the 

spectacular diversity of Herend. This selection guarantees that Herend Porcelain will be 

a worthy addition to homes, offices and interior spaces of any style. Herend is an industry 

leader with excellent product development and  having high reputation for harmony between 

innovation and tradition.

The artistry of handiwork, manufacturing by hand ensures that the porcelains produced 

in the Manufacture satisfy individual demands such as special trophies, painted portraits, 

artistically monogrammed items, or other custom gifts, to the fullest possible extent.

We respectfully offer our publication and experience in this field for your kind attention.
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Herend oriental Herend favourites

15715000VHNM 15517000VHB 15394000VHNM

15508000VHV
15601000PLATI

05209000VHOR

05102000VHV 05461000SVHBR2M

05480000SP410 15070000CHRYS 16055000VHSP123



Herend time
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08084000AV

08081000VBO

08085000AV08084000VBO 08085000ATQ3-PT08068000VA 08085000ANG-PT
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Herend exclusive Herend meditation

07075000VBO

07367000C7
07349000C7 07838015MTFC

07760000VBO
07760000AV

07633000RO 07792000ORIENTN 07631000VBO

07053000ATQ3-PT 05665000VHN
09148000C
09207000CD 08551000PH-28

08549000GOMBOC

06402000ANG
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Executive Herend

SAKK KÉSZLET/CHESS SET
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Spirit of Herend Queen Victoria VBO ApponyiRothschild

07774000RO

00340000RO

07373000RO

06102000AP

07780000AV

07724000RO

00341000RO

07707000RO 07714000RO

07378000ATQ3-PT

07738000ANG

07521000VBO
00492000VBO 07680017VBO

07002000VBOG-X1-PT 07159000EVICT1
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Beauties 
of Herend

08075000VR-PT

08075000VHTQ
08163091VHTQ

08075000SN 08075000VBO

08077091VBOG-X1-PT

08076091AV

08077091PTVH

08076092VHV

08077091ATQ3-PT

08076091G

08163091QHF5 08163091VHL-PT 08163091ANG

08176000C5
08169000C5

08176000C3
08169000C5

08176000C1
08169000C5

09112000C-P
08983000C-P 06069015PTRA

06097007BVH-3-OR
06097007BVHOR-3-OR
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06868015A-OR 15725000VHN-OR

07803000ANG
07803000VA
07803000RO

07888000VHN-OR
07897000VHN-OR06870000VHN 06071012VHN-OR

Executive Herend

AV készlet, AV sett06999091ATQ3-PT
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Herend Moments

Herend Holiday

04746200VBO
04743000VBO

04912100QH-OR
04914200QH-OR

VBO tete a tete

00903000ATQ3-PT
00906000ATQ3-PT

07678000FTNOEL
07851000NOELS
08019000NOELS

07996200A-OR
02725100A-OR

06054000RO

00341000PN-21
00341000PN-22
00341000PN-20



Feliratozás

A feliratozást ügyfeleink igényei szerint vállal-
juk. Felirat hozzáadható az üzletekben kapható 
termékekhez, vagy a visszamenőleg vásárolt ter-
mékekhez egyaránt. A felirat kizárólag a tárgyak 
aljára kerülhet. A feliratozást bármely színnel – 
arannyal is –, a betűk típusát pedig az adott lehe-
tőségekből kiválasztva készítjük el.

Inscriptions
We place the inscription as the client requires. 
Inscriptions can be added to products currently 
available in shops, or even retrospectively. The 
inscription can only be placed on the undersur-
face of the objects. The inscription can be in any 
colour – including gold – the letter style is select-
ed according to the given possibilities.

Monogramozás, címer festés
A monogramozás alapelve, hogy a monogram 
egy meglévő herendi minta kiegészítése legyen. 
Ajánlott, hogy a monogram a tányérok zászlójára 
kerüljön.
A címerek festése során hasonlóak az eljárási sza-
bályok, mint a monogramozásnál.

Monograms, Coat of Arms
The basic rule for monograms is that the mono-
gram must be a supplement to an existing Her-
end décor. We recommend that the monogram be 
placed on the plates ledge.
The proceedings for painting coats of arms are 
similar to those governing monograms.

Portré festés
Kifejezetten Önnek. A személyre szabott szolgál-
tatásaink között, egyedi portré festést is biztosí-
tunk a kiválasztott termékre. Legyen az szerette 
vagy egy tájkép, mi megalkotjuk.

Díjak
Jelentős nemzetközi versenyek (Forma 1, Díjug-
rató lovasversenyek), és prominens rendezvények 
(Operagála, virágkarnevál) díjszállítójaként nagy 
tapasztalatokkal rendelkezünk serlegek, falitálak, 
dísztárgyak tervezésében, kivitelezésében. Rangos 
események nívóját jelzi az átadott díj is, különösen 
akkor, ha a külföldi versenyzők által ismert luxus 
márkával fonódik össze.

Portrait painting
Specially for you. Among the unique tailor-made 
services, Herend offers you portrait painting ser-
vice on selected product range. Whether it is your 
loved one or a natural scene, we are able to make 
it happen for you. 

Trophies

As the supplier of trophies for significant interna-
tional competitions (Formula 1, show jumping) 
and prominent events (Opera Gala, flower car-
nival) we have extensive experience in designing 
and producing cups, decorative wall-plates and 
objects d’art. The trophies handed out can attest 
to the quality of a distinguished event, especially 
when they are associated with a luxury brand that 
international competitors easily recognize.

Egyedi fejlesztések
Igyekszünk megvalósítani ügyfeleink álmait, le-
gyen szó akár termék- vagy dekorfejlesztésről. A 
technikai keretek figyelembevétele mellett teret 
adunk bármilyen egyedi és speciális igényekre 
szabott kérésnek. 

On-Demand Requests
We strive to fullfill the dream of our custom-
ers with unique product or décor development. 
Within certain technical limitation we are able to 
address on-demand and bespoke product devel-
opment requests. 

Special orders from the Herend 
Porcelain Manufactory 

A Herendi porcelánmanufaktúra 
különleges szolgáltatásai
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IMPRESSZUM / IMPRINT

Published by Herend Porcelain Manufactory Ltd.

Editor-in-charge: dr. Attila Simon

Editor: Rita Cserhalmi 

Layout: Mátai és Végh Kreatív Műhely 

Photography: Tamás Kaunitz

Printed by Keskeny Printhouse

HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA ZRT. 

/ HEREND PORCELAIN MANUFACTORY LTD.

H-8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.

Tel.: +36 88 523 100

Fax: +36 88 261 518

E-mail: info@herend.com | www.herend.com

facebook.com/Herendporcelan 

ISSN 1585-1397
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