




Porcelana Bogucice od ponad 90 lat jest obecna na stołach 
w wielu zakątkach świata. Przez ten okres wprowadzono do 
produkcji wiele nowych form i dekoracji, a dzisiejsza kolekcja 
jest zwieńczeniem wieloletniego doświadczenia w produkcji 
porcelany. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą zajmującą się 
produkcją i dystrybucją artykułów porcelanowych, sprzedażą 
artykułów wyposażenia wnętrz i szkła oraz pośrednictwem 
handlowym i marketingowym działając jako przedstawiciel 
handlowy firm krajowych i zagranicznych. 

W ramach swojej działalności handlowej Porcelana 
Bogucice prowadzi sieć sklepów firmowych oraz sklep 
internetowy oferując wiele wyrobów porcelanowych, 
zarówno użytkowych jak i galanteryjnych. 

Firma BGH Network S.A. powstała w 2000 roku jako spółka 
produkcyjno-handlowa i prowadzi produkcję i dystrybucję 
szerokiej gamy wyrobów ceramicznych, kontynuując 
długoletnią tradycję wytwarzania porcelany stołowej na 
Górnym Śląsku.

Mury fabryki w przemysłowej części Katowic na pograniczu 
dzielnicy Zawodzie i Bogucice powstały w latach 80-tych XIX 
wieku. Pierwsza produkcja porcelany ruszyła w 1925 roku 
w fabryce należącej do koncernu "Giesche". Potomkowie 
Georga von Giesche, właściciele koncernu “Giesche”, 
stworzyli fabrykę na bazie innych istniejących zakładów min. 
szopienickiej "Elektroporcelany".

Przez cały okres międzywojenny fabryka należała do 
wiodących producentów w branży, prężnie konkurując z fa-
brykami w Ćmielowie i Chodzieży, a także z importowanymi 
wyrobami z Dolnego Śląska, znajdującego się wtedy na 
obszarze Niemiec.

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizowana 
i przekształcona w Zakłady Porcelany "Bogucice", które 
istniały do 1993 roku. W 1994 roku produkcję przejęła spółka 
Porcelana Śląska Sp. z o.o. i prowadziła ją do 2008 roku. 
Uruchomienie produkcji przez Porcelaną Śląską było 
poprzedzone remontami i modernizacją procesu 
technologicznego. W kolejnych latach wprowadzano nowe 
technologie prasowania wyrobów i wypału.

Plastycy współpracujący z firmą stworzyli wiele 
niepowtarzalnych wzorów, kładąc szczególny nacisk na 
piękno, elegancje i harmonię. Kontrakt z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych pozwolił porcelanie z Bogucic 
zaistnieć na stołach wszystkich polskich placówek 
dyplomatycznych. Co ciekawe, porcelana z Katowic nie po 
raz pierwszy trafiła na stoły dyplomatów - już w okresie 
międzywojennym polskie placówki dyplomatyczne były 
zaopatrywane przez Fabryke Porcelany “Giesche” S.A.

BGH Network S.A. wyłączny producent i dystrybutor marki 
Porcelana Bogucice oferuje również usługi reklamowe, 
wykonywanie indywidualnych zleceń zdobniczych z logo 
klienta na szkle i porcelanie, jak również specjalne zdobienie 
pełnych serwisów obiadowych, herbacianych i kawowych.

Dziś Porcelana Bogucice tworząc piękne kolekcje wyrobów 
z porcelany odzwierciedla najnowsze trendy we wzornictwie 
przemysłowym, które zyskują uznanie wśród nabywców 
w kraju i poza jego granicami.

W 2017 r. Fabryka Porcelany powróciła na Szlak Zabytków 
Techniki województwa śląskiego. Miłośnicy porcelany mogą 
ją zwiedzać i zapoznać się z jej historią oraz zobaczyć proces 
technologiczny produkcji wyrobów dekorowanych.
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Szanowny Kliencie,
Nasza oferta obejmuje wirtualny projekt prototypu, przekształcenie proponowanego wzoru i dostosowanie go do specyfiki 
zdobienia wyrobów porcelanowych. Istnieje możliwość wykonania zdobień naszkliwnych i wtapianych, połączonych z 
wykańczaniem metalami szlachetnymi złotem i platyną. Produkujemy zlecenia od 100 sztuk w jednym asortymencie. 
Oferujemy prezenty okolicznościowe - ślubne i rocznicowe ze specjalnym stemplem spodnim. Minimalne zamówienie to 
1 zestaw obiadowy lub 1 zestaw herbaciany dla 12 osób. Za dodatkową opłatą wykonujemy pierwowzory wyrobów do 
zatwierdzenia. Oferujemy również różne możliwości opakowania wyrobów. Termin realizacji zlecenia do 3 tygodni od 
potwierdzenia zamówienia, przy wykorzystaniu standardowego asortymentu z naszej kolekcji.






















 











































 









































































Nasz dystrybutor:

Foto: Piotr GrzymowskiProjekt:


