
Dedicated to craftsmanship 
of transforming clay into 
functional art for home.
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Inspiring Clay

Qadeem

®

لكل مُناَسبة
حكاية  بْترويها َقديم!

Qadeem narrates your
occasion!every 

®



Qadeem’s dedicated team vows to always o�er 
high quality, stoneware. That is organic and lead 
free to take your customers experience to a 
di�erent level. 

Qadeem o�ers customized sets for your restaurants 
and co�ee shops with an accurate representation 
of your brand.

ابدأ رحلة تأسيس مطعمك مع قديم ... 
العمل رحلة دربها طويل وخير رفيق فيها قديم.

يعمل فّنانو قديم على إنتاج كل قطعة بأيديهم لتبدأ 
رحلتنا معكم من مرحلة خلط األلوان الخاصة وفقُا 

أللوان عالمتك التجارية إلى فرز العجين بمراحله 
المتعّددة والذي يضمن جودة عالية للمنتجات وحماية 

ضد التغّييرات الطبيعية و التصّدع، ثّم نقوم بنقش 
الشعار يدويًا لكل قطعة

منتجات قديم مكفولة على مدى السنين ضد العوامل 
الطبيعية باإلضافة الى كونها منتجات عملية وآمنة 

بحيث يمكن وضعها في المايكرويف أو غّسالة 
الّصحون. 
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Astrolabe
أ���و�ب

Qadeem sets your standard high 
whether you were ordering small 
quantities for a household or 
equipping your business with durable, 
unique, artistic items. 
This trend gives the impression of 
movement, but in a static way. If you 
want to implement the idea of   moving 
graphics in a printed poster, this is the 
most appropriate way.

بدأت رحلة فناني قديم مع مقهى 
إسطرالب في عام ٢٠١٦ حيث ٌفتحت أبوابه 

إلستقبال الزبائن في فرعه األول في 
األردن ثم توّسع الحقا بفروعه المختلفة 

في تركيا

ا�ردن



ASTROLABE is a co�ee shop residing 
in Jordan. ASTOROLABE’s doors was 
�rst opened to welcome customers  
in 2016 starting their journey with 
one branch in the Abdalli mall. 
ASTROLABE later expanded to have 
one more branch in Jordan and 
another in Turkey. 

بدأت نقطة االنطالق مع اسطرالب 
فُي تجربة خلط األلوان الخالية من 

الرصاص والطبيعية مئة بالمئة 
للحصول على اللون الذي يتناسب مع 

ألوان المقهى. 



Qadeem has been customizing ASTROLABE’s stone ware. 
Co�ee and tea sets with accessories as well as Dinner ware. 
Our artists began the process by experimenting with our 
led free glazing to match ASTROLABE’s colors. Moving on 
to, engraving all ASTROLBE’s sets with the logo. 

ومن ثم انتقلنا إلى العمل على تنقّية عجين الخزف في 
مراحله المتعّددة إلنتاج أدوات ذات جودة عالية جدًا تضمن 

المتانة وحماية المعّدات من التشقق على مدى السنين. 
و من ثم قمنا  نقش شعار إسطرالب على جميع 

المنتجات يدويا.  



ASTROLABE’s sets were made with 
high quality dough and 
custom-made organic glaze. The 
quality of the dough ensures 
durability and heavy-duty 
equipment for a co�ee shop. The 
items are dish washer friendly and 
microwavable to ensure 
practicality. 

وبعد ذلك غطّيت جميع أدوات 
مقهى اسطرالب بطبقة زجاجية 
عضوية حسب الطلب لتزيد من 

متانة المنتجات. 



For the love of 
Islamic calligraphy 

 ا������ت ا������	
 �� ا���� �� ���� ���ري

Thuluth. TAMARI is a traditional 
co�ee house. Our artisits understand 
details. Our lengthy, and well 
thought process starting from 
preparing high quality dough and 
onto delivering the �nal product 
enures that your co�ee house will 
have distiguishable branding. 

يعمل الفنانون في قديم بدقة 
متناهية على جميع التفاصيل في كل 
مرحلة من مراحل التصنيع. تبدأ هذه 

الرحلة الدقيقة والُمتقنة بمرحلة إعداد 
العجينة عالية الجودة وتنتهي بمرحلة 
تسليم المنتج النهائي وضمان ظهور 
العالمة التجارية للمقهى الخاص بك 

أو المطعم بالصورة التي تريدها

Tamari Café

���



Inspiring Clay

Qadeem

With a wide variety of co�ee , tea sets and dinner 
ware. We customize the sizes, led free colors and 
engraved logos to accuratley represent TAMARI’s 
brand.

At Qadeem we believe that organic material and 
lead free glazing eleminates all the toxic 
chemicals from the kitchen ware. To suit the 
ambiance of TAMARI dining or having co�ee 
using Qadeem’s stoneware is a di�erent 
expereince. 

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من أطقم 
القهوة والشاي وأطقم السفرة باألحجام واأللوان 
اآلمنة الخالية من الرصاص منقوشة بالشعارات 
يدويًا وهذا ما قام به القائمون على مقهى تماري. 

اذ اختاروا منتجات قديم المزينة بخط الثلث العربي 
والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بازدهار الحضارة 
اإلسالمية ومن مبدأ حرصهم على زبائنهم 

وصّحتهم اختاروا أدوات الطعام التي يوفرها قديم 
الخالية من الرصاص والمواد الكيميائية.



Teqahwa 
A Coffee Shop 

O�er a unique dining experience, 
whether it was a morning gathering 
or an unforgettable evening 

 ����ن ���ة �  ����ى

��� ا������ ا����د��ا�

فنجان قهوة من تقهوى - ألنه ال يوجد 
طريقة أخرى أفضل أن تبدأ بها يومك



أعّد فّنانو قديم كل قطعة من أدوات المطبخ الخاصة 
بتقهوى يدويًا وباستخدام عجينة الخزف عالية الجودة التي 

تضمن بقاء النقوش لمّدة زمنية طويلة. 

TEQAHWA a co�ee shop residing in the Kingdom of Saudi 
Arabia. Qadeem’s artisits prepared each peace of their 
kitchenware by hand. With high quality dough to ensure heavy 
duty items. Items that are tried and tested over the years. 



وتأكدنا من جودة منتجاتنا من خالل اختبارات مطّولة على مدى السنين 
فهي مكفولة ضد التغيرات الطبيعية والتشقق كما ال يمكن كسرها 

بسهولة (إال في حاالت السقوط) وال تتصدع بمرور الوقت.

They are not easily breakable, they don’t crack over 
the years as well as their resistance to change due to 
enviromental changes.



The kitchenware has a 100 year warranty. The 
glazing is special lead free and organic glazing 
to match the branding of the co�ee house.

أدوات المطبخ مكفولة ١٠٠ عام. كما أن جميع المواد 
المستخدمة خالية من الرصاص وعضوية لتتناسب مع 

العالمة التجارية للمقهى. 



Le chocolat
����� �� 

Le chocolat is a co�ee shop that resides in Bahrain. Qadeem’s 
artisits o�ered Arabic co�ee pitchers with their cups. With custom 
made lead free galzing to match Le chocolat’s branding. The 
stoneware is carefully prepared while paying special attention to 
slelecting and keanding high quality dough that o�ers heavy duty 
kitchenware. That are suitable for microwaves and dish washer 
usage. 

This co�ee set was sepcially 
glazed with a thin layer of glass to 
further protect the stoneware and 
ensure a 100 year warantee. This 
prevents the items from cracking 
or breaking easily as well as 
ensures maitning the design the 
same over the years..  
The stoneware undergoes high 
tempratures to ensure delivering 
the highest quality possible that 
lasts for years to come.  

قٌدم فنانون قديم أباريق قهوة عربية 
مع فناجين عربية  منقوشة بشعار لو 

شوكوال. وبدأوا بمرحلة خلط األلوان 
الخالية من الرصاص ومن ثم االنتقال 

الى فرز عجبن الخزف عالي الجودة 
بحيث تتعرض جميع المنتجات الخزفية 
لدرجات حرارة عالية لضمان تقديم أعلى 

جودة ممكنة تدوم على مدى السنين. 
منتجات لو شوكوال من قديم مكفولة 

لمّدة مئة عام ضد التصّدع – عدا عن 
حاالت الوقوع أو االستخدامات 

الخاطئة للمنتج- 

����
ا�



Customizable 
Items
���������� ا�

Qadeem o�ers a wide variety of 
items that are customizable. We are 
able to customize items from plates, 
multiple usage mugs, co�ee sets, 
cloche’s and much more . you can 
select the items you wish to brand or 
design, the colors and the quantities 
and our dedicated team of artist will 
begin their work of art. 

يوفر لكم قديم مجموعة متنوعة من 
المنتجات القابلة للتصميم الخاص. 

بإمكاننا تصميم األطباق وأكواب 
لالستخدامات المتعددة وأطقم 

القهوة واألواني وغير ذلك الكثير. كما 
يمكنك تحديد العناصر التي ترغب في 
تصميمها بالعالمة التجارية واأللوان 

والكمّيات ومن هناك يبدأ فريقنا 
المتخصص بعملهم الفّني.
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