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Firma Chefs Place ma w swej bogatej ofercie porcelanę 

markowych firm polskich. Wśród nich wyróżnia się Polska 

Grupa Porcelanowa, w skład której wchodzą Chodzież, 

Ćmielów, Lubiana.  Są to producenci z bogatą historią, 

cenionym w świecie dorobkiem jakościowym i wzorniczym 

swoich wyrobów. Ćmielów Design Studio oferuje wyroby o 

nowoczesnej linii projektowej i zdobniczej. Można ją myć w 

zmywarkach i używać w kuchniach mikrofalowych. Można 

u nas kupić całe zastawy obiadowe, kawowe, do herbaty 

oraz poszczególne elementy. 

Polecamy porcelanę polską, piękną, stylową, na każdy 

stół. 

 

 

PORCELANA ĆMIELÓW 
 

Ćmielów to już ponad 225 lat tradycji ręcznego 

wykonywania i dekorowania najlepszej polskiej porcelany. 

Kolekcje zastawy stołowej Ćmielów tworzone są do dziś 

ręcznie, z dbałością o najdrobniejszy detal, walory 

artystyczne i jakość wykonania. To stanowi o ich pięknie, 

unikalności i tradycyjnej, historycznej wartości docenianej 

na całym świecie. Ta porcelana jest obecna na dworach 

królewskich, placówkach dyplomatycznych.   

Firma Chefs Place chce ją dostarczać do firm i domów 

naszych klientów, aby stała się tam częścią ich życia, 

wnosząc na ich stoły połączenie piękna, tradycji, artyzmu i 

nowoczesności. 

 

KOLEKCJA ĆMIELÓW KONESER to klasyczne, 

historyczne wzory wnoszące ze sobą na stół splendor i 

bogactwo oraz artystyczny smak różnych epok. Należą do 

niej zastawy: KULA, PŁASKI, EMPIRE, ROCOCO, 

GOPLANA. 

 

ROCOCO 

Projekt kolekcji narodził się w XIX w. pod nazwą Rococco 

Sevres. Płynne, organiczne linie oraz ornamentowe 

dekoracje o asymetrycznym kształcie przypominającym 

muszle to ikona stylu. Rococco jest najlepszym dowodem 

na ponadczasowość klasycznych wzorów polskiej 

porcelany. 

Zdobienia: Złota linia, Platynowa linia, Anna, Fiołki. 

 

 
 

PŁASKI 

Kolekcja pochodzi z pracowni wzorniczej Bogdana 

Wendorfa. Produkcję wprowadzono w latach 1932-34.  

Odzwierciedla styl Art Deco w jego najszlachetniejszym 

wydaniu i formie. Zdobiona złotem stanowi elitarną i 

wyjątkowa kolekcję. 

 

 
 

 
 

 

EMPIRE 

Kolekcja została zaprojektowana na zamówienie 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 1933-34 

W roku 2012 na życzenie Pary Prezydenckiej Anny i 

Bronisława Komorowskich, stała się oficjalną zastawą 

stołową w Belwederze. Zdobiona ręcznie złotem 

najwyższej próby stanowi zastawę dworów królewskich, 

arystokratycznych i placówek dyplomatycznych.  

 

 
 

KULA 

 



 

Kolekcja powstała w pracowni Bogdana Wendorfa w latach 

1932-33 i oddaje w pełni istotę stylu Art Deco. 

Każdy element odlewany jest w oddzielnych formach, a 

następnie precyzyjnie łączony w całość. Stopka i ucho 

zdobione wysokokaratowym złotem. 

 

 
 

 

GOPLANA 

Wykonana według projektu Wincentego Potackiego w 

1960 r. Stanowi ikonę stylu lat 60-tych ubiegłego wieku. 

Kolekcja występuje w rozszerzonych liniach dekoracji i w 

ekskluzywnej wersji zdobienia wysokokaratowym złotem.   

 

 
 

 

INNE KOLEKCJE:  

 

ASTRA 

Kolekcja urzeka klasyczną elegancją zarówno w wersji bez 

zdobień, dekorowana klasyczną złotą kreską czy 

ornamentowym wzorem. 
Zdobienia: Marzenie platynowe, Bizancjum, Harlequin, 

Złota wstęga, Ellada, India.  

 

 
 

BOLERO 

Zaprojektowane w okresie międzywojennym przez 

Ćmielowską Pracownię Wzorniczą, Bolero jest 

kwintesencją nieprzemijającego piękna tradycyjnej 

porcelany. Płynność linii, inspiracje naturą i delikatne 

zdobienia nawiązują do rokokowej estetyki. Od 100 lat 

piękna i ceniona zarówno przez użytkowników jak i 

kolekcjonerów. 

Zdobienia: Złota linia, Princess, Venna złota i inne.  

 

 
 

 

FESTON 

Wzór według projektu Wincentego Potackiego z okresu 

międzywojennego XX w. Łączy w sobie łagodne linie i 

zdobienia w złocie, purpurze i kobalcie. Czyni ją to 

wyjątkowo elegancką i dostojną. 

W zestawie garnitur do kawy i serwis obiadowy. 

 

 
 

 

PUŁAWSKI 

Pułaski to kolekcja inspirowana charakterystycznymi, 

kubistycznymi kształtami. Fason został zaprojektowany 

i wykonany w latach 90. Łączy w sobie eleganckie 

wzornictwo z wygodą użytkowania. Twórcą tej 

charakterystycznej, geometrycznej formy był ceniony 

artysta – modelarz i malarz Roman Sztachetka. 

Zdobienia: Hera purpurowa, Hera kobaltowa, Kolekcja 

prezydencka, Grecka droga. 

 

 

 
 

 

 

 



 

LWÓW 

Kolekcja inspirowana jest zestawem o tej samej nazwie 

zaprojektowanym w latach 30. XX wieku. 

Charakterystyczne dla stylu Art Deco geometryczne formy 

naczyń zostały wykończone uchwytem w kształcie pąka 

róży. Wyszukane dekoracje łączące złoto z motywem 

kwadratu w jednym z wariantów kolekcji czy też 

minimalistyczne platynowe wykończenie, czynią ze Lwowa 

zestaw niezwykle elegancki i ponadczasowy. 

Zdobienia: Neli, Leonia, Bella. 

 

 
 

 

YVONNE 

W tej kolekcji estetyczna forma łączy się z praktycznością i 

uniwersalnością. Występuje w zestawach dla 12 osób oraz 

herbacianych i kawowych dla 6. Można ją myć w 

zmywarkach. 

 

 
 

 

HAPPA 

Kolekcja zaprojektowana przez Mariusza Wolińskiego 

odznacza się asymetrią i elegancją. 

Występuje w zestawach obiadowych, kawowych i 

obiadowo-kawowych (12). Zdobiona malowanym 

naszkliwnie wysokokaratowym złotem lub w inne zdobienia 

– Trawka Złota, Platynowa, Miłorząb. 

 

 

 
 

 

JENNY 

Jenny to kultowy fason, który zachwyca swoją prostotą 

i klasycznym charakterem. Tradycyjne linie i stylistyka 

nawiązująca do lat 60-tych i 70-tych, przypadną do gustu 

każdemu wielbicielowi porcelanowych wyrobów. 

Zdobienia: Art Deco, Jenny Pearls. 

 

 
 

 

SOFIA 

Kolekcja Sofia to kompozycja klasycznej bieli i eleganckiej 

formy ze współczesnym designem. Stworzona z myślą 

o wyjątkowych chwilach spędzanych z rodziną i bliskimi. 

Sofia uwiedzie swoim wdziękiem, tych którzy doceniają 

estetykę i celebrują z pozoru nawet „zwykłe” posiłki. Biała 

porcelana została ozdobiona niepowtarzalnym reliefem, 

który dodaje jej wyjątkowości, a jednocześnie podkreśla 

subtelny charakter zastawy. Nieregularna linia i delikatne 

ręcznie wykonane zdobienie wysokokaratowym złotem lub 

szlachetną platyną sprawia, że kolekcja nabiera elegancji. 

Zdobienia: Złota linia, Platynowa linia. 

 

 
 

 

 

PORCELANA CHODZIEŻ 

 
Chodzież to jedna z najstarszych marek polskiej 

porcelany. Jej początki sięgają 1852 roku. W 2013 zakład 

połączył się z zakładami w Ćmielowie i od 2018 

współtworzy POLSKĄ GRUPĘ PORCELANOWĄ – 

największego producenta porcelany cienkościennej w 

Europie. 



 

Poszczególne kolekcje produkowane są w wersji białej lub 

zdobionej złotem, platyną czy pełnymi elegancji 

ornamentami, kwiatami, dekorami.  

Zastawy stołowe Chodzież od lat są obecne na polskich 

stołach i doceniane przez wiele pokoleń jej użytkowników 

poprzez takie kolekcje jak: MARIA TERESA, KAMELIA, 

AKCENT, VEGA, IWONA, VENUS, QUEBEC, YVETTE. 

W ofercie firma posiada zastawę obiadową, serwisy 

kawowe, herbaciane. Poszczególne elementy kolekcji 

można zakupić oddzielnie. Wyroby nadają się do 

zmywania w zmywarkach. 

 

 

MARIA TERESA. 

Maria Teresa to historyczny, ponadczasowy fason. 

Cechuje go tradycyjna wytworność. Seria dostępna jest 

w trzech wersjach – eleganckiej bieli, bieli z dodatkiem 

szlachetnego złota oraz wariantu z subtelną, platynową 

linią. Kolekcję możemy komponować z pojedynczych 

elementów lub kupić cały zestaw dla dwunastu osób. 

Zdobienia: Złota i Platynowa linia 

 

 
 

 

KAMELIA 

Kolekcja stylowa i romantycznych. Smukłe, ręcznie 

dekorowane reliefowe naczynia idealnie pasują do 

przygotowania nastrojowych aranżacji stołu. W kolekcji 

znajdziemy wiele praktycznych naczyń, jak maselniczki, 

naczynia do octu i oliwy oraz różnych rozmiarów salaterki 

i półmiski. 

 

 
 

 

 

AKCENT 

Fason Akcent charakteryzuje się klasycznym a zarazem 

nowoczesnym kształtem. Wyraźne łuki i geometryczne 

formy sprawiają, że jest to ciekawy zestaw nawet w 

minimalistycznej białej wersji.  

Zdobienia: Magnolia, Letni czar, Platynowa linia, Zapach 

róży i inne. 

 

 
 

YVETTE 

Kolekcja Yvette zaprojektowana przez duet projektowy R. 

Szlachetkę i M. Wolińskiego to bestseller wśród 

ćmielowskiej porcelany. O jej popularności decyduje  

design łączący piękno formy z praktycznym i uniwersalnym 

charakterem zastawy. 

Zdobienia: Gwiazdki, Malwina i inne. 

 

 
 

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. 

Zdobienia: Złota i Platynowa linia. 

 

 
 

 

 

IWONA 

Charakterystyczna, rozpoznawalna kolekcja w angielskie 

róże. Obecna na polskich stołach od 40 lat. Wielofunkcyjna 

zastawa składa się z elementów umożliwiających podanie 

zarówno dań obiadowych, deserów, kawy, herbaty dla 

licznych gości. 

Jak i inne kolekcje można ją komponować indywidualnie z 

pojedynczych elementów. 



 

Zdobienia: Złota linia, Chodzieska róża, Rozalia. 

 

 
 

 
 

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. 

Zdobienia: Platynowa linia, Róża geometryczna. 

 

 
 

 

 

PORCELANA LUBIANA 
 

Wytwórnia porcelany Lubiana posiada w swej ofercie 80 

fasonów, 2000 kształtów, ponad 3000 dekoracji i 

możliwość ich nanoszenia wg życzeń klienta. To 

największy producent porcelany białej tzw. twardej, 

doskonałej w użytkowaniu w gastronomii i domach. Firma 

wykorzystuje nowoczesne technologie wtapiania dekoracji 

w szkliwo, co stanowi o wielkiej trwałości wyrobów 

wykonanych tą metodą i ich stosowaniu w kuchenkach 

mikrofalowych oraz zmywaniu w zmywarkach.  Dekoracje 

naszkliwne stosuje się głównie dla złota i platyny. 

DAISY W LINIACH BLUE, GOLD, BIAŁA 

Sprawdzi się zarówno w użytku domowym, jak i w 

kawiarniach, restauracjach czy hotelach, które stawiają na 

oryginalność w serwowaniu potraw.  

 

DAISY BLUE, zestaw obiadowo-kawowy 6/30. 

 

 
 

DAISY GOLD 

 

 
 

 

VICTORIA 12/44 

 

Porcelana dla kulinarnych triumfatorów. Fason Victoria jest 
oparty na bazie kwadratu i prostokąta z delikatnie 
zaokrąglonymi brzegami. Bogate wyposażenie i 
funkcjonalność sprawiają, że cieszy się niesłabnącą 
popularnością. W ofercie porcelany domowej znajdują się 
klasyczne talerze i półmiski. 
Talerz płytki obiadowy 26 cm 12 szt. 
Talerz głęboki do zupy 18 cm 12 szt. 
Talerz płytki deserowy 21 cm 12 szt. 
Salaterka 22,5 cm 2 szt. 
Rawierka 24 cm 1 szt. 
Półmisek 28 cm 1 szt. 
Półmisek 32 cm 1 szt. 
Półmisek 38 cm 1 szt. 
Sosjerka 400 ml 1 szt. 
Waza do zupy 2,5 l 1 szt. 



 

 

 
 

 
 

Garnitur do kawy 12/39 

 

 
 

 
 

KOLEKCJA CLASSIC 

Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość i funkcjonalność. 

 

 
 

CELEBRATION 

Celebration to nowoczesny fason z delikatnym reliefem 

przypominającym miękkie, opływowe łuki. Wygodne i 

ergonomiczne uszko pozwala z przyjemnością delektować 

się pitą kawą, a funkcjonalny kształt talerzy gwarantuje 

wygodę i możliwość praktycznego zastosowania na co 

dzień. 

Serwis obiadowy 12/43 

Serwis obiadowo-kawowy 6/30 

Garnitur kawowy 12/39 

 

 
 

BAKE&COOK 

Nowoczesna porcelana wielofunkcyjna. Kolekcja zawiera 

różne naczynia do zapiekania, podgrzewania i serwowania 

gorących potraw. Do zapiekanek, tarty, pieczeni i deserów 

w różnych wymiarach. 

 

 
 

Pojemnik owalny 35,5 cm 

 

 
 

Pojemnik owalny szkliwiony 27 cm 

 

 
 

 

Duża, pojemna forma Rumba – 33 cm sprawdzi się do 

przygotowywania ulubionych potraw dla wielu gości. 



 

 
 

Naczynie do zapiekania 

 

 
 

OPERA 

To fason, który intryguje swoim nieregularnym kształtem i 

inspiruje do kulinarnych wariacji. Każde danie podane na 

talerzach o nowoczesnym, efektownym kształcie nabierze 

wyjątkowego wyrazu. W zestawie, Opera występuje w 

duecie z subtelną Beatą, która wyróżnia się 

charakterystycznym uszkiem o ostrym kształcie. 

Zestaw obiadowo-kawowy 6/30. Zestaw talerzy 6/18. 

 

 
 

STONE AGE 

Kolory: morski, beżowy, ceglasty, biały. 

 

 
Nowoczesna kolekcja nawiązująca formą do natury i 

pradawnego ręcznego rzemiosła. 

 

 
 

 
 

MARRAKESZ 

Kolory: biały, szary, turkus, niebieski, czarny 

Talerz płytki 200/260 mm 

 

 
 

Misa 155/230 mm 

 

 
Półmisek prostokątny 

310x240mm ;290x130mm ;420x130mm  

 

 



 

Kubek 350 ml 

  
 

Talerz płaski kwadratowy 110/170/205/255/305 mm 

 
 

Talerz głęboki fi 200 mm 

 

 
 

KASZUB/HEL 

Fason bardzo popularny ze względu na swą prostotę i 

uniwersalność, Wykorzystywany w stołówkach, szkołach, 

barach, restauracjach. Posiada bardzo bogaty zestaw 

asortymentowy: 

Talerze płytkie 140-305 mm, głęboki, do pasty, salaterka, 

filiżanka niska/ wysoka, kubek, bulionówka z uszami/bez,  

spodki, imbryk, dzbanek do mleka, sosjerka, waza, 

cukiernica, spodek do masła, świecznik, półmiski owalne, 

rawier. 

  

 
 

 
 

Pełna oferta firmy LUBIANA w katalogu producenta. 

 

PORCELANA KAROLINA 
Karolina to firma ze 160-letnią tradycją produkcji porcelany 

stołowej. 

Produkuje zastawy stołowe, odpowiednie do mikrofali, 

zmywarek oraz liczne zestawy porcelany zdobionej dla 

dzieci.  

 

BISTRO 

Zastawa do użytku w mikrofali i zmywarkach. 

Asortyment: talerz płytki, głęboki, salaterki 140/160 mm, 

kubki 350 ml, cukiernica, mlecznik, półmisek, solniczka, 

pieprzniczka 

 

Talerz płytki fi 215/260 mm 

 

 
 

Półmisek 335x200 mm 

 

 
Talerz głęboki fi 190 mm 

 

 
 

KONESER 

Asortyment: waza 3,3 ltr., talerze płytkie 190/210/240/270 

mm, talerz głęboki 225 mm, bulionówka ze spodkiem, 

salaterka 550/900 ml, kubek 350 ml, cukiernica, filiżanka 

ze spodkiem 210 ml, półmiski owalne, pieprzniczka, 

solniczka, kieliszki do jajek. 

Waza 3,3 ltr. 

 

 



 

Bulionówka 

 

 
 

Półmisek owalny 240x174 mm 

 

 
 

LIGURIA 

Linia w kilku wersjach wzorniczych: A, B, C, D, E, F. 

 

LIGURIA A, dzbanek ecru V 1,5 ltr. 

 

 
 

 

LIGURIA B, dzbanek 1,3 ltr. 

 
Liguria C, dzbanek 0,5 ltr. 

 

 
 

LIGURIA D, półmiski 

 

 
 

LIGURIA E 

 

 
 

LIGURIA F, talerz głęboki 

 

 
 

PRATO 

Porcelana dekorowana w kolorze czystej bieli, 

wzmocnione krawędzie. Nadaje się do mikrofali i 

zmywarek. 

Talerz płytki fi 190/210/320 mm 

 

 
 

Dzbanek 1,37 ltr. 

 



 

Waza Prato 3,5 ltr. 

 

 
 

 

 

Porcelana dla dzieci. 
Porcelana przystosowana wymiarowo i wzorniczo do 

użytkowania prze dzieci. Oferta skierowana do szkół, 

przedszkoli i żłobków oraz do użytku domowego. 

 

STALGAST  

Miseczka 500 ml. 

 

 
 

Talerzyk fi 160 mm 

 

 
 

Talerz płytki fi 210/240 mm 

 

 
 

 

Kubek 250 ml 

 

 
 

 

ĆMIELÓW 

Zestawy dla dzieci z ciekawymi historyjkami uczynią każdy 

posiłek przyjemnością i zabawą. 

 

CALINECZKA, talerz płytki fi180 mm, salaterka fi 150 mm, 

kubek 200 ml, wzór G489 

 

 
 

Wzór 9490 

 

 
 

Wzór B282 

 

 
 



 

Wzór B220 

 

 
 

Wzór B104 

 

 
 

Talerz płytki 205 mm, salaterka 180 mm 

kubek 270 ml, wzór G475 

 

 
 

 

W ofercie producenta dostępne są także inne wzory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE PRODUKTY  

 

KUBEK ĆMIELOWSKI 

PRESTIGE GOLD G 354 

 

 
 

CHARME G358 

 

 
 

 

FILIŻANKI 

W ofercie dostępne również okolicznościowa kolekcja 

filiżanek w różnych wersjach wzorniczych, pakowanych w 

estetyczne pudełka. 

BOLERO -VERA 

 
 

BOLERO PRINCESS 

 

 



 

LWÓW – NEL 

 

 
 

FILIŻANKI KONESER 

 

EMPIRE 

 

 
 

 

MARIA ANTONINA ĆMIELÓW 

 

 
 

ĆMIELÓW DESIGN STUDIO 

FILIŻANKA POGIĘTA 

 

 
 

 

 

FILIŻANKA XL 500 ml. 

 

 
 

Dostępne filiżanki Chodzież i Lubiana 

 

FIGURKI 

Znane od dekad i cenione przez kolekcjonerów figurki z 

Ćmielowa mogą stanowić doskonałą dekorację lub 

gustowny prezent dla bliskiej osoby. 

 

Zamyślona 

 

 
 

Markiza  

 

 
 

 
 

 

 


