
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 

®



Celebrate life with Qadeem… There are moments 
in life, that are often repetitive yet every time, they 
are a cause for celebration.
A new life, a new born, a new soul that arrives to 
earth is indeed a happy occasion. Qadeem o�ers 
unique tailor-made products that
will say exactly what you wish to say in celebrating 
a new born baby.

 احتفل بالحياة مع قديم ...هناك لحظات في الحياة 
 غالًبا ما تكون متكررة لكنها في كل مرة مدعاة

 لالحتفال. انتظار المولود الجديد هو احتفال يدوم ويدوم
 لمّدة ال تقل عن تسعة أشهر. في قديم نصّمم

 خصيصيا العديد من المنتجات الخزفية  المتنوعة
 لتنستقبل معا المولود الجديد.نّوفر منتجات خزفية

 مصنوعة يدويا وخالية من الرصاص منقوشة بأشكال
وكلمات حسب الطلب. االحتفال أجمل مع قديم

 تتكرر بعض اللحظات في الحياة إّلا أن المشاعر التي
 تعترينا تختلف باستمرار.االحتفال بالمولود الجديد

 يمكن أن يستمر ألكثر من تسعة أشهر. يوّفر قديم
 العديد من المنتجات الخزفية لالحتفال بالمولود الجديد،

 حالها حال بقية المنتجات من قديم فهي منتجات آمنة
 وصحية وعضوية خالية من الرصاص مزينة بنقوش

.وأشكال وكلمات حسب الطلب
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Goodness in 
every sip!
�� ������ن ا����
� ��ون ���

celebrating an occasion begins with 
the preparations for the expected date, 
and expecting a new born is a 
nine-month celebration. 
Stay focused on every detail, make sure 
to have your co�ee cups that speak of  
your family’s identity as well as the  
little one who is  arriving.

إذا كنت من عّشاق اإلسبرسو فبالتأكيد 
ستحتسي العديد من فناجين القهوة 

احتفاًال بالمولود الجديد، بإمكانك طلب 
طقم من الفناجين مصّمم خّصيصا لك. 

اختر األلوان والنقوش التي تحب!



Bring the warmth into your heart!
Custom made service plates for 
your sweets

أطباق متعّددة االستخدامات مثل 
الحلويات والشوكوالتة وغيرها من 

الحلويات لتضفي لمسة أنيقة وجميلة 
في احتفالك. 

Baby
 ���
�ن 	�

دة   ����������ل 



Let your gift speak to your 
loved ones. A hand made 
dish with engraved 
calligraphy to read your own 
words. Express your 
happiness for another with 
this decorative dish that will 
be an everlasting memory to 
radiate good vibes and 
memories in the spaces it 
resides in

طبق مصنوع يدوًيا منقوش 
بكلمات من اختيارك مزخرف 

بألوان خالية من الرصاص 
ليصبح ذكرى خالدة مليئة 

بالمشاعر والذكريات الجميلة 

Sentimental 
Gifts that last  

�ة  �� ����� � � ��



Convenience 
coffee cups 
��ت��� �
� � أ��� ���ة 


�� ����فء�� �
���� 

for the sake of long deep 
talks and happy mornings, 
a convenience co�ee set 
customized to serve the 
need. Arabic co�ee cups 
along with a side tray to 
host your sweet bites as 
your warm hours last. 

طقم فناجين قهوة عربية 
مع صحن على شكل صينية 

صغيرة مناسبة للجلسات 
العائلية مع األهل 

واألصدقاء بلمسات 
شرقية.



they say there is a memory we 
connect with certain scents 
a customized incense burner with 
colors and words of your preference. 
Let the happy smells �ow in your 
loved one’s occasions. 

مبخرة مصّممة خصيصًا بألوان 
وكلمات مختارة تعبق بالعطور 

الجميلة في مناسباتك المختلفة.

Let the happy 
fragrances flow
�ر ���� �� ا� ��ن ��



Inspiring Clay

QadeemFor your 
sweet tooth 
و��ء �����ت

There is happiness in all sorts of gifts. A cookie jar is a 
sweet way to celebrate the arrival of a new born 

وعاء للبسكويت يضفي على االحتفال مذاق حلو بمناسبة 
المولود الجديد



Co�ee is a must in your every 
occasion …help your loved ones be 
prepared for that unforeseen 
moment of a new born arriving to 
the world. Custom made co�ee 
cups that are lead free.
co�ee will never taste better 

القهوة حاضرة في كل 
مناسبة ...فناجين قهوة 

عربية خالية من الرصاص 
مصنوعة يدويًا من الخزف 

ومنقوشة بأشكال وكلمات 
من اختيارك

Arabic 
coffee cups
�
����ة �� �
����



Sweetness in a 
box!
و��ء أ�����
 your sweet treats will never look better.
 keep your chocolate goodness in a
 custom made Plexi glass box
 customized speci�cally to speak of
 your baby’s personality

وعاء أكريلك شّفاف على شكل مّربع 
مع غطاء ممّيز مناسب  لالحتفاظ 

بالحلويات وتقديمها. 



Inspired by 
Pomegranates 
��ن �� ا��� ������ 

 Acrylic customized containers
 with a twist. Pomegranate
 lids to bring out the beauty of
your set up

وعاء دائري مصنوع من 
األكريلك مع أغطية على شكل 

الرّمان يظهر جمال ما في 
داخلها. 



Aya Sophia
�
��
� أ�� ����� Arabic co�ee cups 

customized from Qadeem’s 
famous Aya Sophia line. 
Lead free, and vibrant 
colors for your every 
occasion 

 استوحى فنانو قديم تصميم 
هذه الفناجين من خط آيا 

صوفيا الشهير وازدان بألوان 
زاهية خالية من الرصاص 

تنبض بالحياة في كل 
مناسبة. 



there is a certain warmth a candle lit room o�ers. 
Keep your gifts unique, Qadeem customizes your candle
holders to add a remarkable �nal touch to the room. 

حامل الشموع المنقوش يدويا بألوان متعّددة و بكلمات 
مختارة

For the sake 
of Candle lit 

�ع ��د�� و����� �



For stylish co�ee lovers, Qadeem o�ers large 
co�ee mugs to satisfy your co�ee craving. 
Customize your mug with your favorite words to 
energize your mornings and your every hour.

طبق صغير مصنوع يدويًا من 
الخزف مع غطاء منقوش بكلمة 

حلم.  

Mini cloche 
���ت�� ����� ا��
�� ���ء



More than just coffee 
د ���ة! ���� ��أ��� 

A tailored gift to suit your co�ee 
mood with Qadeem’s handless 
espresso cups. Your morning co�ee 
never looked better. 

 يوّفر قديم فناجين القهوة بجميع 
أشكالها من الخزف لتتناسب مع 

جميع أنواع القهوة. 
فناجين قهوة اسبرسو بدون يد مع 

صحن .  



Multi usage 
acrylic boxes

 �
��� أ����¡¢
دة ا£��� �£ت  �����
 Acrylic boxes are considered a
 necessity in every house hold. They
 are stylish and always serve the
 purpose. Customize those average
 acrylic boxes to be used either as
 storage units or to serve your
.sweet nibs

علب األكريليك ضرورة في كل منزل 
بإمكانك استخدام هذه الصناديق 
متوسطة الحجم كوحدات تخزين  

لفناجين القهوة العربية أو لتخزين 
الحلويات



Coffee lovers
�� ا����ة�

For stylish co�ee lovers, Qadeem 
o�ers large co�ee mugs to satisfy 
your co�ee craving. Customize 
your mug with your favorite words 
to energize your mornings and 
your every hour.

لمحبي القهوة والشاي … أكواب 
قهوة بحجم كبير لتشبع شغفك 

بالقهوة وتعطيك الطاقة لتبدأ 
يومك بنشاط.مصنوعة من الخزف 
ومنقوشة يدويًا بكلمات واألشكال 

من اختيارك أنت.



Proper table set ups require 
customized colors, words and 
heights. Height variations bring 
beauty to your table. 

تضفي االختالفات في االرتفاع رونقًا 
لسفرة الطعام، يتناسب هذا الوعاء 

المرتفع مع طاولة الضيافة كما 
يتأّلق فيه فّن خزف قديم المصنوع 

يدويًا بعناية وحرفية عالية 

Pedestal Bowl  
��ة�� ��و��ء 



Close your eyes, imagine your 
favorite colors. Design a set of Arabic 
co�ee cups with vibrant led free 
colors. Your celebration will be set to 
bring joy from A to Z!

قهوتك المفّضلة بألوانك المفضلة
عّبأ قديم السعادة في أكواب وقّدمها 

لكم من خالل مجموعة من فناجين 
القهوة العربية بألوان نابضة بالحياة 

آمنة وخالية من الرصاص.

Lively Arabic 
coffee cups 
�
����ة �� �
����


�ة  ��� � ���



Coffee Moods
����¤� أذواق ���ة 

Your mood for a certain type of 
co�ee needs a speci�c cup. 
This medium sized mug 
customized by Qadeem with led 
free glazing is suitable for all co�ee 
types and moods.

قد يتغير مزاجك في القهوة من 
حيٍن إلى آخر، لذلك فناجين القهوة 

بحجمها المتوسط المناسبة 
لجميع أنواع القهوة هي االختيار 

األمثل لك.
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