
ZSOLNAY
PROCELÁNMANUFAKTÚRA ZRT.

Untitled-1   1   2011-08-17   4:55:03 PM



A Zsolnay márkanév már több mint 150 éve a hagyomány, az egyediség, a művészi érték és az állandó 

megújulás jelképe. Hosszú története során mindig tudott kora számára valami újat és meghatározót mon-

dani. Mind technológiai megoldásokban mind pedig a művészi kivitelezésben úttörő szerepet játszott, 

magához vonzotta az adott kor neves tudósait, művészeit, építészeit. Ennek köszönhetően olyan hírneves 

alkotók vettek részt a gyár munkájában, mint pl. Rippl-Rónai József, Martyn Ferenc, Victor Vasarely, 

Lechner Ödön és még sokan mások.Az 1989-1990-es években mind a hazai, mind a nemzetközi piacon 

beszűkülés mutatkozott. Az ország súlyos gazdasági helyzete, a piacorientáció fokozódó szerepe a gyár éle-

tében is bizonytalanságot okozott.

ZSOLNAY MÁRKA 
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A készlet megjelenésében felsejlik a korai klasszikus impulzus, de a vékony aranykontúr elválasztja élesen a 

két világot. A vonal játékosan szalad végig a porcelánon, kijelölve a demarkációs vonalakat. Így a kollekció 

elveszti nehézkes voltát és idomulni képes az egyszerűbb konyhai belsők világához is.

Tollazott kollekció

levestál
2,3 l

sültes tál
37 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

zsúrtányér
Ø 17 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
6 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

teacsésze
2 dl

mokkacsésze
0,8 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

süteményes tál
Ø 24 cm

mártáscsésze
4 dl

szendvicslap
43 cm

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze alj
15,5 cm
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A Pompadour sorozat megjelenésében markánsan külön áll a többi társától, hideg színei és formavilága 

a klasszikus kort idézi. Fenséges külseje hivalkodó eleganciát sugároz annak minden díszes szegletével 

együtt. A kék-arany és a fehér-kék-arany manapság is megtartotta luxus imázsát, így lehet, hogy a Pompa-

dour készletek ma is töretlen népszerűségnek örvendenek. A kollekcióból a P1 jelű készlet rendelkezik a 

legerősebb aranydekorációval, fénylő színe miatt napként ragyoghat az ünnepi asztal közepén.

Pompadour kollekció (I)

levestál
2,3 l

sültes tál
37 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

zsúrtányér
Ø 17 cm

mokka kanna
6 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

mokkacsésze
0,8 dl

mokka csészealj
Ø 12 cm

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

süteményes tál
Ø 24 cm

mártáscsésze
4 dl

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze alj
15,5 cm

fűszerszóró
Ø 6 cm x 8,5 cm
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A Pompadour sorozat megjelenésében markánsan külön áll a többi társától, hideg színei és formavilága a 

klasszikus kort idézi. Fenséges külseje hivalkodó eleganciát sugároz annak minden díszes szegletével együtt. 

A kék-arany és a fehér-kék-arany manapság is megtartotta luxus imázsát, így lehet, hogy a Pompadour 

készletek ma is töretlen népszerűségnek örvendenek. A P2-es sorozat nagyban finomított az arany jelenlétén, 

emiatt a tányér peremén fehér színnel készült szőlőleveleket imitáló dekorációt találunk.

Pompadour kollekció (II)

levestál
2,3 l

sültes tál
37 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

zsúrtányér
Ø 17 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
6 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

teacsésze
2 dl

mokkacsésze
0,8 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

süteményes tál
Ø 24 cm

mártáscsésze
4 dl

szendvicslap
43 cm

mártáscsésze alj
15,5 cm

fűszerszóró
Ø 6 cm x 8,5 cm
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A Pompadour sorozat megjelenésében markánsan külön áll a többi társától, hideg színei és formavilága a 

klasszikus kort idézi. Fenséges külseje hivalkodó eleganciát sugároz annak minden díszes szegletével együtt. 

A kék-arany és a fehér-kék-arany manapság is megtartotta luxus imázsát, így lehet, hogy a Pompadour 

készletek ma is töretlen népszerűségnek örvendenek. A sorozat harmadik tagja letisztult, magabiztos vonal-

akkal rendelkezik, köszönhetően az aranyozásnak, mely erőteljesen kiemeli a tányéron található relief részt. 

Szimpla eleganciája ma is vonzó az elit számára, nem véletlenül választotta a nagyhírű Gundel étterem az 

igényes vendégkörének kiszolgálásához.

Pompadour kollekció (III)

levestál
2,3 l

sültes tál
37 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
6 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

teacsésze
2 dl

mokkacsésze
0,8 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
15,5 cm

fűszerszóró
Ø 6 cm x 8,5 cm
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A Messzeség és Oliva készletek az egyszerűbb forma és ízlés világot kedvelők számára készültek. A kék és 

olíva zöld színek eleganciát, nemességet sugároznak, ez megtoldva a diszkrét arany szegélyezéssel, valóban 

harmonikus eredmény született. Fiatalos formaviláguk, egyszerű, de különleges színeik alkalmassá teszi őket 

a mindennapi használatra.

Messzeség kollekció

sültes tál
38 cm

fűszerszóró
6,5 cm

szendvicslap
38 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 31 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 23 cm

salátás tál
Ø 28.5 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

levestál
2,5 l

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl
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A Messzeség és Oliva készletek az egyszerűbb forma és ízlés világot kedvelők számára készültek. A kék és 

olíva zöld színek eleganciát, nemességet sugároznak, ez megtoldva a diszkrét arany szegélyezéssel, valóban 

harmonikus eredmény született. Fiatalos formaviláguk, egyszerű, de különleges színeik alkalmassá teszi őket 

a mindennapi használatra.

Oliva kollekció

sültes tál
38 cm

fűszerszóró
6,5 cm

szendvicslap
38 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 31 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 23 cm

salátás tál
Ø 28.5 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

levestál
2,5 l

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl
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A sorozat ihletője a négy évszak varázslatos és markánsan eltérő hangulata, mely megigézi és rabul ejti az 

embereket. Legtapasztaltabb tervezőink ragadtak ceruzát és ecsetet, hogy a megvalósult remekműveiken 

keresztül csalogassák elő a mélyen megbújó érzéseket, emlékeket, melyek egy-egy évszakhoz kötődnek. A 

tavasz kollekciója nyitja a sort az éledés jegyében, színei pompázatosak, mintája könnyed élettel teli a fán 

nyíló üde szirmok világát idézi. A kollekció méltán érdemelte ki a Magyar Minőség Háza Díjat és a BNV 

Nagydíjat. 

Tavasz kollekció

sültes tál
38 cm

fűszerszóró
6,5 cm

szendvicslap
38 cm

szendvicslap
Ø 29 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 31 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 23 cm

salátás tál
Ø 28.5 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

levestál
2,5 l

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
Ø 14,5 cm
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A nyár hangulatát a mindenütt nyíló lóhere és annak markáns, jellegzetes zöldszínének használatával szim-

bolizálták. Szinte kicsattan az erőtől a motívum, erős karaktert kölcsönözve a kollekciónak. Az aranysáv a 

minta körül elegáns megjelenést varázsol a terméknek, így emelve annak presztízsét. A kollekció megérde-

melten nyerte el 2006-ban a BNV Nagydíját.

Nyár kollekció

sültes tál
38 cm

fűszerszóró
6,5 cm

szendvicslap
38 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 31 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 23 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

levestál
2,5 l

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
Ø 14,5 cm



ősz
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Megjelenésével tiszteletet parancsol az ősz kollekció, gondosan kimunkált páfrányfenyő (Ginko Biloba) 

levelével, - mely az örökéletet szimbolizálja, és vastag platina sávjával a legexkluzívabb otthonokban is helye 

van. A tervező Krawczun Halinának az ihletet a gyár kertjében található fa levele szolgáltatta, melyet még 

maga Zsolnay Júlia ültetett. Igényesen alakított formája, hangulata egy letisztult és harmonikus világot 

teremt az otthonokban. A siker nem maradhatott el, a készletcsalád elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat, a 

Magyar Minőség Háza Díjat és a BNV Nagydíjat.

Ősz kollekció

szendvicslap
38 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 31 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 23 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

levestál
2,5 l

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
Ø 14,5 cm
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A tervezőművész kollekciójának jellegzetes virág motívumait a magyar hagyományokra alapozta, míg madár 

figuráját a mitológiából merítve alkotta meg. A színes phoenix madár megfestésére csak a legtapasztaltabb 

festőink vállalkoznak, mivel bonyolult kialakítása a terméknek egyenesen művészi rangot ad. Mesteri szintű 

kivitelezése, ékes bizonyítékát szolgáltatja a Zsolnay Vilmos által megkezdett hagyományvonal 

tudatos ápolásának.

Phoenix kollekció

levestál
2,5 l

sültes tál
36 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 29 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 21 cm

mártáscsésze
4 dl

szendvicslap
41 cm

mártáscsésze alj
Ø 14,5 cm

fűszerszóró
6,5 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl
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A Sissy kollekció különlegessége, hogy merőben más kompozícióban értelmezte újra a virágfüzér motí-

vumot, azzal hogy fekete alapon helyezte el a tányér perem részén. Külső megjelenése megkapó, díszes, 

használata a hétköznapokban is emelkedettséget, meghittséget áraszt használói részére. A készlet diszkrét 

bájának köszönhetően, alkalmas a vitrinekben való bemutatásra és az ünnepi asztalok tálalására egyaránt.

Sissy kollekció

levestál
2,5 l

szendvicslap
41 cm

gyümölcs kínáló
Ø 29 cm

fűszerszóró
6,5 cm

sültes tál
36 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

zsúrtányér
Ø 17,5 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
5 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
0,7 dl

tea csészealj
Ø 15 cm

mokka csészealj
Ø 11 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
0,6 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

tésztás tál
Ø 29 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
Ø 21 cm

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
Ø 14,5 cm
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Az eredeti pillangós mintát a XIX. században alkották meg, kiváló tervezőnk Istókovics Károlyné ennek 

készítette el adaptációját 1974-ben, mely a mai napig a Zsolnay asztali készletek legkedveltebb tagja. A 

névadó pillangó könnyed játéka fut végig a készlet minden egyes darabján. Ízléses minta világa, élénk meleg 

színei igazán szerethetővé teszik a kollekciót.

Pillangós kollekció

levestál
2,3 l

sültes tál
37 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

zsúrtányér
Ø 17 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
6 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

teacsésze
2 dl

mokkacsésze
0,8 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

süteményes tál
Ø 24 cm

mártáscsésze
4 dl

szendvicslap
43 cm

kompótos tálka
Ø 13,5 cm

mártáscsésze alj
15,5 cm

fűszerszóró
Ø 6 cm x 8,5 cm

mártáscsés e alj ó
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Egy újabb óvilági remekművet adaptált a híres tervezőnk, mely méltán közkedvelt a Zsolnay márkát értők 

körében. A tervező kezei alatt szinte megelevenedtek a virágok és árasztják ódon illatukat a mába. Remek 

összhatást ér el a hideg kék szín átölelve a barna szín árnyalataival és mindez az arany szegéllyel átfűzve. A 

hideg tapintású porcelán életre kell tőle és életet sugároz.

Búzavirágos kollekció

levestál
2,3 l

süteményes tál
Ø 24 cm

gyümölcs kínáló
Ø 30 cm

fűszerszóró
Ø 6x8,5 cm

sültes tál
Ø 37 cm

kis sültes
Ø 25 cm

csemege tányér
Ø 19 cm

zsúrtányér
Ø 17 cm

tea kanna
1,2 l

mokka kanna
6 dl

tea cukordoboz
5 dl

mokka cukordoboz
2,5 dl

teacsésze
2 dl

mokkacsésze
0,8 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12 cm

tea tejkiöntő
2 dl

mokka tejkiöntő
1,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 24 cm

tésztás tál
Ø 30 cm

főzelékes tál
Ø 25 cm

salátás tál
24x24 cm

mártáscsésze
4 dl

mártáscsésze alj
Ø 15,5 cm

kompótos tálka
Ø 13,5 cm
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1898-ban Rippl-Rónai József megbízást kapott a budapesti Andrássy-palota ebédlőjének teljes berendezé-

sére, az erre készült motívumtervek egyike szolgáltatott alapot a készlet tervezésekor. Az adaptációt Bubreg 

Balázs végezte el, aki mesterien emelte ki az eredeti mintából a mai trendnek minden ízében megfelelő non-

figuratívnak ható virágfűzért. Színe fiatalos, trendi a mai konyhák hangulatához van hangolva. A készletet 

a mindennapokra terveztük, így egyaránt bírja a mosogatógép és a mikrohullámú sütő okozta nagyobb 

terhelést. A készlet elemenként is összeállítható, alakulva a vásárlóink személyes asztali igényeihez. 

Rippl-Rónai kollekció

levestál
Ø 23x29x19 cm

sültes tál
25x39 cm

müzlis tálka
Ø 20,5 cm

csemege tányér
Ø 20,5 cm

tea kanna
1,25 l

mokka kanna
1,25 l

tea cukordoboz
3 dl

mokka cukordoboz
3 dl

teacsésze
1,8 dl

mokkacsésze
1,2 dl

tea csészealj
Ø 15,5 cm

mokka csészealj
Ø 12,5 cm

tea tejkiöntő
2,5 dl

mokka tejkiöntő
2,5 dl

mélytányér
Ø 23 cm

lapostányér
Ø 25 cm

teríték tányér
Ø 31 cm



Zsolnay Márkabolt Pécs
7621 Pécs, Jókai tér 2.

Telefon: 0672310220

nyitva: h-p 10.00-18.00, szo 9.00-13.00

Zsolnay Márkabolt Pécs
7630 Pécs, Felsővámház u. 54.

Telefon: 0672510800

nyitva: h 7.30-15.30, k-p 7.30-18.00, szo 9.00-17.00,

vasárnap zárva

Zsolnay Márkabolt Kaposvár
7400 Kaposvár, Fő u. 21.

Telefon: 0682315148

nyitva: h-p 9.00-17.00, Szo: 9-13 óráig

Zsolnay Márkabolt Debrecen
4025 Debrecen, Batthyány u. 1.

Telefon: 0652532564

nyitva: h-p 9.00-17.00, szo 9.00-13.00

Zsolnay Márkabolt Eger
3300 Eger, Szent János u. 1.

Telefon: 0636310577

nyitva: h-p 9.00-17.00, szo 9.00-13.00

Zsolnay Márkabolt Sopron
9400 Sopron, Előkapu 11.

Telefon: 0699505252

nyitva: h-p 9.00-17.00, szo 9.00-13.00

Zsolnay Márkabolt Szombathely
9700 Szombathely, Kőszegi u. 1.

Telefon: 0694505518

nyitva: h-p 9.00-17.00, szo 9.00-13.00

Szerkesztette: Mihácsi János, Barabás Norbert

Design / Fotók: Barabás Norbert

Konzultáns: Reil Engelbert
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