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Beköszöntő

Introduction

Egyiptom ősi templomaiban a beözönlő napsugarakat egy prizma segítségével 
hét színre bontották, és a betérőket abban a színben fürösztötték, amelyre 

éppen szükségük volt. A színgyógyászatot a görögök, a rómaiak és a kínaiak is 
előszeretettel alkalmazták, napjainkban pedig ismét a figyelem középpontjába 
került a színterápia, és egyre inkább elfogadott tény, hogy a színek – melyek 

valójában sajátos frekvenciával rendelkező elektromágneses rezgések – 
gyógyítanak, regenerálnak, harmonizálnak.

Lapozzon bele a Herendi Porcelánmanufaktúra legújabb, színpompás 
katalógusába, és engedje át magát a csillogó türkizek, frissítő zöldek, izgalmas 

vörösek, megnyugtató barnák és játékos pinkek varázsának.

In the temples of ancient Egypt streaming rays of sunlight were split by a prism to 
seven colours, and those who entered the temple were bathed in the very colour 

they needed. Colour therapy was popular in ancient Greece, Rome and China, and 
has gotten into the centre of attention today.  It is now a more and more widely 

accepted fact that colours – electromagnetic vibrations, each having its own unique 
frequency – can cure, regenerate and bring about harmony.

Take a look at Herend Porcelain Manufactory’s latest, flamboyant brochure and 
indulge in the magic of sparkling turquises, refreshing greens, exciting reds, 

soothing browns and playful pinks.



Colours4

sárga

Bonbonier
Bonbonniere

06017-0-09IRIS-J

Elefántkölyök
Elephant-baby
05214-0-00SJ

Mokkáscsésze aljjal
Moccacup with saucer
03371-0-21SJ

Tejeskanna
Milkjug
20658-0-00VHJ
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yellow

Mályvavirágon lepke
Butterfly on flower

09252-0-17CD1

Kiscsibe
Baby chick

15850-0-00MCD

Tengeri kagyló
Sea shell

15534-0-00C

sárga • öröm, bölcsesség  yellow • joy, wisdom
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türkizkék

türkizkék • erő, vitalitás turquoise • power, vitality
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turquoise

türkizkék • erő, vitalitás turquoise • power, vitality
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mohazöld

Kagyló, négy lábon
Shell on feet

07591-0-91SPBUTV

Váza
Vase

07081-0-00MACV

Bonbonier
Bonbonniere
06103-0-02VHV
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moss green

mohazöld • nyugalom, elmélyedés  moss reen • stillness, engrossment

Váza, relieffel
Vase, embossed

07162-0-00CD

Étrendtartó rózsa
Rose on leaf

08983-0-00C-G

Falikép
Wall plaque

08191-0-00MID-14
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szürke

Mokkáscsésze aljjal
Moccacup with saucer

00711-0-00ANG

Jegesmedve
Polar bear
05299-0-00PTVH

Teáscsésze aljjal
Teacup with saucer
03472-0-00CHARMON-OR
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grey

szürke • higgadtság, elegancia  grey • serenity, elegance

Delfin
Dolphin

05398-0-00ECANVT

Kávéscsésze aljjal
Coffeecup with saucer
20706-0-00VICTMC3

Lófej
Horse bust

15715-0-00VHNM
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kék

kék • igazság, türelem  blue • justice, patience

Teáscsésze aljjal
Teacup with saucer

04484-0-00MLB

Mokkáscsésze aljjal
Moccacup with saucer

04915-0-00QHN2

Katicabogár
Lucky Ladybug

15064-0-00VHB

Váza
Vase

06403-0-000RB
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blue

kék • igazság, türelem  blue • justice, patience
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zöld

zöld • nagylelkűség, képzelőerő  green • bounty, fantasy

Karneváli férfi
Carnival man

15004-0-00VBO

Karneváli nő
Carnival woman
15011-0-00VBO
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green

zöld • nagylelkűség, képzelőerő  green • bounty, fantasy
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Narancs

Teáskanna
Teapot

02607-0-13TUNG

Teáscsésze aljjal
Teacup with saucer
20701-0-00COPOH

Levescsésze aljjal
Soupcup with saucer
01705-0-11AOG
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orange

narancs • kreativitás, összhang   orange • creativity, conformity

Mokkáscsésze aljjal
Moccacup with saucer

04913-0-00QHCD-1

Lepke
Butterfly

15063-0-00VHM

Levélnehezék
Paperweight

08555-0-00VH-OR
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mogyoróbarna

mogyoróbarna • biztonság, természetesség  hazelnut brown • safety, naturalism

Étrendtartó
Menu-holder
08974-0-00C

Öreg török
Old Turkish

15416-0-00CD1

Őzgida
Fawn

15287-0-00MCD
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hazelnut brown

mogyoróbarna • biztonság, természetesség  hazelnut brown • safety, naturalism

Teáscsésze aljjal
Teacup with saucer
00724-0-00RO-EM
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lazacszín

lazacszín • érzékiség, vágyakozás salmon-red • sensuality, desire

Nyilas
Sagittarius

15551-0-00CD

Oroszlán
Leo
15547-0-00CD

Teve
Camel
05382-0-00JH31
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salmon-red

lazacszín • érzékiség, vágyakozás salmon-red • sensuality, desire
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lila

lila • méltóság, titokzatosság purple • dignity, mistique
Kávéscsésze aljjal

Coffeecup with saucer
04682-0-00RETE

Cukortartó
Sugar basin
20471-0-06VHL

Sárkány
Dragon
15601-0-00VHL

Sakkfigura, huszár
Chess Piece, Knight

15112-0-00VHL

Váza, relieffel
Vase, embosssed
07141-0-00EVICT4
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lila • méltóság, titokzatosság purple • dignity, mistique
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