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Spoločnosť Porland bola založená v roku 1976 ako firma so 100% domácim 
tureckým kapitálom. Bola jednou z prvých značiek, ktorá sa v Turecku začala 
zaoberať porcelánom. Porland je spoločnosť, ktorá odráža všetky jemné detaily 
svojich výrobkov vo svojom spracovaní, technológií a pracovnej sile až po hotový 
výrobok.

Široká ponuka výrobkov slúži profesionálnej gastronómií, ale aj domácnostiam. 
Kategórie výrobkov pozostávajú zo stolovacieho inventáru, kuchynského riadu, 
bytových dekorácií a príslušenstva, ale aj z kúpeľňových doplnkov.

Spoločnosť Porland spolupracuje s viac ako 200 domácimi a medzinárodnými 
dodávateľmi, okrem porcelánu z viac ako 20 rôznych krajín. 
JTF partnership s.r.o. sa snaží ponúknuť prierez z portfólia značky pre 
slovenských a českých klientov, ktorí ocenia dizajn a prevedenie porcelánu značky 
Porland.



MÍĽNIKY
1976 : Bola otvorená prvá prevádzka.
1993 :Porland sa stal priekopníkom v odbore získaním

certifikátu kvality TSE 10850 v porcelánovom
priemysle ako prvý.

1994 : Začali sa obchodné aktivity na medzinárodnej scéne
 prvým vývozom do Grécka.

1996 : Porland uverejnil svoju prvú TV
 reklamu o svojej výrobe.

1996 :Postavený závod Bilecik.

1997 : Zaviedli sa postupy nakladania s odpadom.
 Odpadové zariadenia boli zriadené v Bileciku.

2000 :Porland vyrobil prvý farebný porcelán v Turecku.
2003 :Marketingové a predajné činnosti v oblasti skla 

a výrobkov z ocele.
2003 : 
2005 :Porland získal certifikát systému manažérstva kvality 

               podľa normy ISO 9001-2000.

Prvé akreditované výskumné a vývojové priemyselné centrum.

2006 :Získanie britského certifikátu kvality BS 4034, 
čo je britská norma kvality.

2007 : OHSAS 18001: 1999 Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci a certifikát manažérskych systémov.

2010 : Globálna expanzia Porlandu pokračovala, 
 najmä v USA, Veľkej Británii a mnohých krajinách 
 Európy, Ázie a Ďalekého východu.

2010 : Začali sa predávať textilné 
          výrobky.

2012 : Výroba Alumilite sa začala špeciálnou receptúrou
pod značkou Porland Porselen. 

2014 :Po prvýkrát v tomto sektore sa vytvorili skupiny 
výrobkov zaradených pod kolekcie.

2015 : Otvorenie najväčšej podnikovej predajne
 s rozlohou 2730 m² v nákupnom centre Istanbul Vialand.

2017 : Porland predstavil svoj nový koncept obchodu.
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HIGHLITS
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PRÍBEH PORCELÁNU
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Cesta porcelánu siaha až do rokov pred Kristom. Jediná vec, ktorá sa 
nezmenila od tejto doby je veľké úsilie vynaložené v jednotlivých výrobných 
fázach.

Porcelán má významné miesto v každej oblasti nášho života a vynikne najmä 
na luxusných a veľkolepých prestretých stoloch, ktoré zosobňujú naše 
najčistejšie sny.

Porland definuje porcelán ako najzdravšiu nádobu na potraviny a nápoje, ktorá 
je používaná už po celé storočia. Porcelán patrí medzi najvyššiu triedu 
všetkých pôdnych produktov a je jedným z najsilnejších materiálov na zemi, 
hneď po diamante.
Porland však trpezlivo spracováva tento tvrdý materiál umeleckým dôkladným 
dotykom a transformuje ho na riad, ktorý má jemné línie elegantnej baleríny.



Čo robí PORLAND jedinečným?
Od hlinených častíc až po vizuálnu prezentáciu v prevádzkach
Porland navrhuje a vyrába s nasadením a disciplínou baleríny.

Čo PORLAND motivuje?
Ocenenie vízie a produktov po celom svete. Jednoducho, láska 

a obetavosť, ktorú zamestnanci vkladajú do svojej práce, 
vytvára lásku a obetavosť od zákazníkov k porcelánovým produktom. 

Čo PORLAND sľubuje svojim zákazníkom?
Absolútna spokojnosť zákazníka a jedinečný zážitok z úpravy.

Rôzne vzory a rozmanitosť tvarov. Estetické a trvanlivé výrobky.
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VÝROBA: Produkcia výrobkov v skvelej kvalite vďaka vlastnej 
kontrole v každej fáze výroby.

TVAROVANIE

PRǏPRAVA ZMESI

PRODUKCIA
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VÝPAĽ DEKORÁCIA

SKLAD BALENIE



PORTFÓLIO a VÝROBA

08www.porland.sk

Zahájenie výroby porcelánu prebehlo v roku 1992 v blízkosti mesta Dilovasi, Gebze v 
zastrešenom areáli s rozlohou asi 8 000 metrov štvorcových. 
Aktuálne Porland vyrába približne 70 miliónov kusov porcelánu ročne na celkovej vnútornej 
ploche 70 000 metrov štvorcových (300 000 m vonkajšej plochy) v organizovanej 
priemyselnej zóne Bilecik.   

Vo svojich zariadeniach vybavených vyspelými technológiami Porland disponuje:

- Vonkajšie a vnútorné sklady surovín
- Najmodernejšie technológie na sušenie vzduchom
- Izostatické lisovacie formovacie stroje
- Dokončovacie roboty
- Automatický stroj na výrobu rukovätí a ušiek
- Digitálny tlačiarensky stroj
- Automatizované formovacie linky
- Tvarovacie stroje na tlakové liatie
- Plne automatické sústruhy
- Automatické glazovacie a dekoračné stroje
- Mlynčeky na mletie a úpravu surovín
- Počítačom riadené pece
- CNC sústruhy a frézy na výrobu foriem
- Odlievacie a miešacie stroje
- Stroje na rezanie a tlač vzorov
- Stroje na spracovanie skla
- Automatické baliace a zmršťovacie stroje
- Výskumné a vývojové laboratóriá
- Domáce a priemyselné spracovateľské zariadenia



TYPY PRODUKTOV
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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.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vhodné do umývačiek riadu
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Rôzne odtiene bielej farby porcelánu, trvácne dekorácie

Vyhovuje vysokým hygienickým nárokom

Odolné voči nárazom- mechanická odolnosť

Odolné voči teplotným šokom

Neobsahuje ťažké kovy

Porcelánové výrobky Porland vydržia opakované umývanie v umývačkách riadu
aj v gastronomických prevádzkach.

Porland výrobky nie sú ovplyvnené slnečným žiarením, nemenia farbu, aj keď sú 
vystavené slnečnému žiareniu po dlhú dobu.

Stohovateľnosť misiek a šálok

Porland porcelán je odolný voči kyselinám i zásadám, nepohlcuje baktérie a baktérie, 
čím sa stáva perfektnou voľbou pre gastronomické odvetvie.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu surovín sú všetky výrobky z Porlandu odolné voči 
odštepeniu hrán.

Funkčnosť návrhov je rovnako dôležitá ako estetický vzhľada. Preto je možné stohovať 
mnoho modelov misiek a šálok.

Porcelánové výrobky Porland sú odolné voči tepelným šokom medzi teplotami 
0 ° C - 220 ° C, nie sú ovplyvnené náhlymi zmenami tepla.

Porcelánové výrobky z Porlandu neobsahujú ťažké kovy ako olovo, kadmium atď.



Čo je potrebné vedieť pri používaní porcelánu PORLAND

Porcelánové výrobky sa môžu používať vo všetkých rúrach. V mikrovlnných rúrach
by sa nemali používať iba výrobky zdobené zlatom a platinou (pretože tieto môžu 
poškodiť mikrovlnnú rúru).

Porcelánové výrobky by sa nemali čistiť drhnutím tvrdými čistiacimi materiálmi alebo 
drôtenou vlnou. Takéto výrobky síce porcelán nepoškodzujú, pretože sú to však mäkšie 
materiály ako porcelán, môžu na povrchu porcelánu zanechávať svoje stopy.

V oblastiach, kde sa používa tvrdá voda, sú na porcelánovom povrchu viditeľné vápenné 
škvrny. Takéto škvrny môžu byť odstránené za použitia octu.

Škvrny po čaji a káve, kovové škrabance sa dajú vyčistiť pomocou práškového čistiaceho 
prostriedku na riad alebo pomocou práškovej zubnej pasty.

Ručné umývanie:
Môžu sa použiť všetky krémy a tekutiny na umývanie riadu, ktoré sú dostupné na trhu.
Umývacia misa by nemala byť vyrobená z kovu. Kovové misky nepoškodzujú 
porcelán, avšak pretože sú mäkšie ako porcelán môžu na porcelánovom povrchu 
zanechávať stopy. Ak sa aj výrobky, ako sú hrnce a panvice, ktoré nie sú porcelánové, 
umývajú spolu s porcelánovými výrobkami (keďže tieto výrobky môžu na povrchu 
porcelánu zanechať stopy), nemali by sa navzájom dotýkať.
Na umývanie nepoužívajte silné abrazívne prostriedky a tvrdé materiály, vrátane 
drôtenky. Po umytí by sa porcelán opláchnite veľkým množstvom vody a nechajte vysušiť.

V umývačke riadu:
Čistiaci prostriedok, ktorý sa má použiť, by sa mal vyberať svedomito. Zvlášť dekoratívne 
vzory na glazúre sa môžu poškodiť v dôsledku vysoko alkalických čistiacich prostriedkov. 
Porcelánové výrobky sa musia po úplnom vysušení vybrať z umývačky riadu. Porcelánové 
a kovové výrobky by mali byť v umývačke usporiadané tak, aby sa navzájom nedotýkali 
počas umývacej fázy. Pretože neglazované povrchy porcelánových výrobkov sa môžu 
navzájom poškodiť, dávajte pozor, aby sa navzájom nedotýkali. Ručné umývanie sa 
odporúča pre výrobky zdobené zlatom a platinou.

Čo je potrebné zvážiť pri umývaní porcelánu PORLAND
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STAROSTLIVOSŤ a POUŽÍVANIE



   

12www.porland.sk

PORLAND.SK


