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HOUSEHOLD
Okrem výrobkov patriacich na stôl doplňujú výrobky pre domácnosť 
v Porlande produkty používané na prípravu jedál, kuchárske pomôcky, servírovanie, 
bytové doplnky a suveníry, kúpeľňové výrobky, textilné výrobky a iné. 
Vzory a dekory aplikované v Porlande sú formované veľkým tímom odborníkov, 
ktorý zohľadňuje aktuálnu módu a najmä požiadavky zákazníkov.

GASTRONOMY
Spoločnosť Porland je priekopníckou značkou v tom, že uspokojuje všetky druhy 
chutí pomocou širokého sortimentu výrobkov pre profesionálnych aj domácich 
používateľov. Navrhuje gastronomické výrobky pre HoReCa segment s prihliadnutím 
na očakávania a požiadavky tohto odvetvia. Spotrebitelia v oblasti gastronómie 
môžu nakupovať svoje výrobky aj so svojou značkou, logom alebo vzormi 
na mieru podľa svojich požiadaviek.

Porcelán je názov pre výrobky na báze Zeme, ktoré majú nulovú 
absorpciu vody a tuhú štruktúru. Je rozdelená do dvoch skupín:

HARD-PASTE PORCELAIN (vysokotvrdený) - BIELA FARBA
Porcelán páleny pri vysokej teplote medzi 1380 - 1400 ° C v redukčnej (plameňovej) 
atmosfére. Má pevnú štruktúru a vysokú mechanickú pevnosť, je odolný proti nárazom 
a nie je ľahko rozbiteľný. Má špecifickú porcelánovo bielu farbu.
Priesvitnosť je zachovaná - fine porcelán. Výrobok s vysokou tvrdosťou povrchu.
Nie je hostiteľom baktérií, je hygienický a dá sa ľahko čistiť.

SOFT-PASTE PORCELAIN (nízkotvrdený) - IVORY FARBA
Druh porcelánu, ktorý je vypaľovaný pri pomerne nízkej teplote medzi 1220 - 1270 ° C 
v oxidačnej atmosfére (bez kyslíka). Má pevnú štruktúru a špecifickú krémovú belosť.
Priesvitné - fine porcelán. Vysoká mechanická odolnosť.
Výrobok s nižšou tvrdosťou povrchu ako tvrdý pastový porcelán.

ALUMILITE - vysokotvrdený porcelán v krémovej bielej
Pretože použité suroviny sa líšia teplotou vypaľovania a atmosférou, porcelán z tvrdej 
pasty je vo všeobecnosti modro-bielej farby a v jej odtieňoch, zatiaľ čo porcelán z mäkkej 
pasty je krémovej bielej farby a jej odtieňov.
 
Porland vyvinul úplne nový produkt kombinujúci rôzne vlastnosti tvrdej a mäkkej pasty. 
Tento výrobok, ktorý má vlastnosti tvrdej pasty z porcelánu vyrobenej v krémovej 
bielej farbe, špecifickej pre porcelán z mäkkej pasty bol označený ako ALUMILITE 
inšpirovaný použitou surovinou- alumíniom, ktoré je zahrnuté v surovine. 

Má pevnú štruktúru.
Transparentný hladký povrch
Vysoká mechanická odolnosť.
Vysoká tvrdosť povrchu.
Krémová biela farba 
 
Okrem zahrnutia mechanických a chemických vlastností porcelánu z tvrdej pasty, ako je 
odolnosť voči kyselinám a zásadám, tvrdosť povrchu, hygiena a ľahké čistenie, 
kde má ešte vyššiu pevnosť ako tvrdá pasta, je Alumilite produktom, ktorý je bežne 
akceptovaný a vhodný na použitie doma aj v gastronómii.


