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DíszDoboz, lepkefogóval 
(06105-0-17 av)

Dísztálka 
(07557-0-00 av)

bonbonier 
(06035-0-00 av)

bonbonier, rózsafogóval
 (06040-0-09 av)
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Az Apponyi mintát legelőször zöld színváltozat ban 

álmodták meg Herenden, az alapszínt az eredeti 

dekorból, az „Indiai virágkosár”-ból átörökítve. 

A természet éltető erejét idéző élénk árnyalat 

a 24 karátos arany visszafogott csillogásával 

párosulva kelt friss, mégis elegáns hatást. 
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a nagy múltú Herendi porcelánmanufaktúra ma is a kézművesség egyik fel-

legvára, kifinomult, kézzel festett készletei a világ számos pontján hirdetik az 

étkezési kultúra fontosságát. Hosszú évek során különböző országokból ju-

tottak el Herendre a  legdivatosabb porcelándíszítő motívumok, melyeket az 

itteni mesterek egyedülálló módon őriztek meg és fejlesztettek tovább. ebben 

a gyümölcsöző áramlásban született meg az a szinte kimeríthetetlen választék, 

mely az egyszerű geometrikus mintáktól a bonyolult, naturalisztikus virágkom-

pozíciókig, a távol-kelet egzotikumát idéző, vagy nagy művészeti stílusokra 

utaló ábrázolásig terjed.
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bonbonier 
(06021-0-00 aog)

váza 
(07104-0-00 aog)

tejszíneskanna 
(03443-0-00 aper-or)
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Szinte éteri, 

inkább csak 

jelzésszerű 

dekor a tompa 

türkizkék 

változat 

tökéletes 

harmóniája 

a platina 

fehéres 

csillogásával. 

levélalakú tál, balra forDuló 
(00205-0-00 atQ3-pt)

tejszíneskanna 
(00642-0-00 atQ3-pt)

salátástál 
(00181-0-00 atQ3-pt)

kávéscsésze aljjal
 (00706-0-00 atQ3-pt)
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ebből a kínálatból mindig szívesen válogatott az arisz-

tokrácia, amit mi sem jelez jobban, mint hogy a Manu-

faktúra a Monarchia idején a „császári és királyi udvari 

szállító” címet is elnyerte. a kor leghíresebb személyi-

ségeinek neveit egy-egy dekoráció őrzi: batthyány, 

Héderváry, esterházy, rothschild, liechtenstein és 

nem utolsó sorban apponyi, a Herendi porcelánmanu-

faktúra mindmáig egyik legkedveltebb dekorja, a 2012-

es év kiemelt mintája, melyet most részleteiben is meg-

ismerhetnek.
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A purpur 

különleges bíbor 

árnyalat, mely 

hagyományosan 

a legnemesebb 

színek egyike. 

A herendi 

porcelánnak 

kissé feminin és 

nosztalgikus 

megjelenést 

kölcsönöz. 
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Mártástál 
(01218-0-00 ap2)

tejeskanna 
(01653-0-00 ap2)

kekszDoboz, ágfogóval  
(06300-0-02 ap2)
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A Kelet inspirálta  

Apponyi minta  

egészen más karak- 

 tert kap, csupán az  

alapszín változta-

tásával. Feketében 

modernebb, férfias 

jelleget ölt. 
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főzelékestál, szalagfogóval 
(00041-0-07 ang)

kávéskanna, akantuszfogóval  
(00613-0-23 ang)

salátástál 
(00191-0-00 ang)
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Mustártartó, goMbfogóval 
(00241-7-15 fv)

teaDoboz 
(06376-0-00 fv)

tejesbögre 
(01729-0-00 fv)

csonttányér 
(00530-0-00 fv)
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az apponyi minta története a korábban  

kidolgozott apró virágok, kecsesen haj-

longó levelek, és az őket átölelő stilizált 

kerítés alkotta „indiai virágkosár” dekorral  

kezdődik. ez a motívum hamar igen nép-

szerű lett, az 1867-es párizsi világkiállítás  

alkalmával, a ferenc józsef tiszteletére 

rendezett fogadáson is ilyen készlettel 

terítették meg az elysée palota asztalait.  

a híres államférfi, diplomata és hazafi, 

gróf apponyi albert (1846–1933) volt az,  

akinek kérésére az „indiai virágkosár”-ból 

kinagyították a  fő motívumot, így egy le-

tisztultabb minta keletkezett, mely tökéle-

tesen egyesíti a távol-kelet egzo ti kumát 

és a kiegyensúlyozott polgári élet érzést.
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Az Apponyi minta fantáziával átitatott modern variációja kel 

életre a Medaillon mintában. A hófehér, dúsan aranyozott peremű 

porcelánokat egymást metsző, arannyal, kékkel és zölddel keretezett 

medaillonok díszítik, melyek belsejét kínai bazsarózsa motívum tölti 

ki. A különböző méretű medaillonok ragyogó arannyal megfestett, 

szédítően kavargó, apró levelekkel díszített rozettát öveznek.
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cukortartó, csavartfogóval
 (02463-0-06 MeD)

főzelékestál, csavartfogóval
 (02086-0-06 MeD)

kávéskanna, csavartfogóval  
(20612-0-06 MeD)
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tejszíneskanna 
(02642-0-00 clotp)

négyszögletes tál 
(02185-0-00 clotv)

cigarettaDoboz 
(07897-0-00 clotv)

cukortartó, csavartfogóval
 (20462-0-06 clotp)
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az apponyi minta önálló életre kelt, és a Manufaktúra egyik legkedveltebb díszítőelemeként vonult be 

a porcelántörténelembe. az egyszerű, mértéktartó dekoráció közepét az „indiai virágkosár” levelek-

kel övezett, stilizált virágmintája, a kontúrosan megrajzolt bazsarózsa foglalja el, peremét pedig szórt 

virágmotívumok díszítik. az apponyi minta többféle színváltozatban készül: purpur, zöld, narancs, kék, 

sárga, lila, mogyoró, fekete és tarka variációkban festik a herendi mesterek.
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kiadja a Herendi porcelánmanufaktúra zrt. megbízásából a brand content kft. főszerkesztő HorvátH cecília 

felelős szerkesztő  Dr. siMon attila  szerkesztő  cserHalMi rita  Művészeti vezető  kiss DoMinika  képszerkesztő  

karáDi róbert  fotó burger barna styling szegő eszter  felelős kiadó Dr. lászló géza, brand content kft. H–1061 

budapest, király utca 16. telefon: +36 1 887 48 48   fax: + 36 1 887 48 49

apponyi fleur 
(af)

apponyi vert 
(av)

apponyi pourpre 
(ap)

apponyi orange 
(aog)

apponyi jaune 
(aj)

apponyi bleu 
(ab)

apponyi Marron 
(aM)

apponyi gris 
(ang)

apponyi lilas 
(al)



készült a veszprémi prospektus nyomdában. a fotózáshoz a virágokat az arioso (www.arioso.hu), 

a süteményeket az auguszt cukrászda (www.augusztcukraszda.hu) biztosította.

Herendi porcelánmanufaktúra zrt. H–8440 Herend, kossuth lajos u. 140. telefon: +36 88 523 185, +36 88 523 100  

fax: +36 88 261 518 e-mail: info@herend.com  www.herend.com  issn 1585-1397

apponyi turQuoise platinuM 
(atQ3-pt)

apponyi turQuoise, écailles turQuoises 
(atQ-etQ)

apponyi Mauve 
(ap2)

apponyi vert siMple 
(asv)

apor 
(asb-cH)

fleurs Des inDes vertes 
(fv)

clotHilDe verte 
(clotv)

MeDaillon 
(MeD)

clotHilDe pourpre 
(clotp)




