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NOMINACJE – KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018

10 sierpnia br. jury konkursu PER-

ŁY CERAMIKI UE 2018, złożone z osób 

zawodowo związanych z projektowa-

niem wnętrz, wzornictwem i  archi-

tekturą oraz przedstawicieli redakcji, 

przyznało nominacje do kolejnego 

etapu konkursu, w  którym najpięk-

niejsze kolekcje płytek ceramicznych 

otrzymają tytuły: „Perła Ceramiki UE 

2018”; „Perła Ceramiki Dystrybutorów 

2018” oraz „Perła Ceramiki Projektan-

tów – użytkowników CAD Decor 2018”.

Konkurs PERŁY CERAMIKI UE 2018 

organizowany jest przez kwartalnik 

„Wokół Płytek Ceramicznych” oraz fir-

mę CAD Projekt K&A pod honorowym 

patronatem Stowarzyszenia Archi-

tektów Polskich. Jego celem jest 

promowanie płytek ceramicznych, 

których wzornictwo oraz jakość wy-

różniają je na rynku.

W  II edycji konkursu nominowa-

no 9  kolekcji, które oceniane były 

w  dwóch klasach – standard i  pre-

mium. W skład jury weszli: Magdalena 
, architekt wnętrz, 

Sekcja Architektury Wnętrz Związku 

Polskich Artystów Plastyków (prze-

wodnicząca); , pro-

jektant, Wydział Wzornictwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, Członek 

Zarządu Stowarzyszenia Projektantów 

Form Przemysłowych; -
ski, architekt, Pierwszy Wiceprezes 

SARP, Prodziekan Wydziału Architek-

tury Politechniki Warszawskiej; Jerzy 

Uścinowicz, architekt, Stowarzyszenie 

Architektów Polskich, Wydział Archi- 

tektury Politechniki Białostockiej oraz 

Krystyna Wiśniewska, redaktor na-

czelna i  Danuta Kostrzewska-Ma- 
tynia, zastępca redaktor naczelnej 

kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicz-

nych”.

Druga edycja konkursu  
 

Kolekcje nominowane w  II edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018:

KLASA STANDARD

Kategoria: płytki ścienne

INFINITY GREY – producent Ceramika 

Color Sp. z o.o.

Kategoria: płytki uniwersalne

VIANO – producent Ceramika Paradyż 

Sp. z o.o.

Kategoria: płytki do zastosowania spe-

cjalnego

TOWN – marka Ceramica Limone

KLASA PREMIUM

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

HOUSE OF TONES – producent Grupa 

Tubądzin

ORGANIC MATT – producent Grupa 

Tubądzin

UNIT PLUS – producent Grupa Tubą-

dzin

Kategoria: płytki uniwersalne

ACERO – producent Cerrad Sp. z o.o.

TONELLA – producent Cerrad Sp. 

z o.o.

Kategoria: płytki do zastosowania spe-

cjalnego

STARK – producent Star-Gres Sp. z o.o.

Płytki nominowane w  II edycji 

konkursu wyróżniają się bogactwem 

formatów, ładną kolorystyką (domi-

nowały kolory stonowane – beże, 

szarości i  biel), ciekawą fakturą po-

wierzchni (doskonała imitacja tkanin, 

drewna, kamienia i  betonu). W  skład 

wielu z  nich wchodzą płytki dekora-

cyjne w różnych kształtach, m.in. hek-

sagonalne, romby, mozaika ze wzorem 

chevron. Pojawiły się też kolorowe 

dekoracje o wzorze patchworkowym. 

W klasie standard najbardziej spodo-

bała się kolekcja TOWN (Ceramica 

Limone), ze względu na bardzo natu-

ralny wzór betonu na powierzchni oraz 

wchodzącą w jej skład mozaikę Cubic 

z efektem 3D. W klasie premium nato-

miast najwyżej oceniono płytki z  ko-

lekcji HOUSE OF TONES (Grupa Tubą-

dzin). Doceniono jej piękny wzór na 

powierzchni inspirowany tkaninami, 

m.in. z  motywem wełnianego splotu 

oraz dekoracje strukturalne pokryte 

platyną lub złotem.

Na przełomie czerwca i lipca br. od-

było się pierwsze w tym roku głosowa-

nie architektów wybierających „Perłę 

Ceramiki Projektantów – użytkow-

ników CAD Decor 2018“. Spośród 24 

kolekcji nominowanych w I edycji kon-

kursu PERŁY CERAMIKI UE 2018, które 

oceniano, najwięcej głosów architek-

tów wnętrz uzyskały płytki INDUSTRIO 

marki MONOLITH (Grupa Tubądzin).

Nominowane kolekcje w  po-

szczególnych edycjach konkur-

su PERŁY CERAMIKI UE 2018 są 

oznaczone w  salonach sprze-

daży specjalną nalepką: Wy-

rób nominowany w  konkursie  

PERŁY CERAMIKI UE 2018.
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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 – NOMINACJE

Kolekcja: VIANO

Producent/Marka: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Format płytek: 30 x 60; 30 x 30; 6,6 x 24,5 cm (płytka elewacyjna)

Elementy współtworzące kolekcję: stopnica z ryflowaniem prosta 

30 x 60 cm, 30 x 30 cm i narożna 30 x 30 cm; stopnica z kapinosem 

prosta 30 x 33 cm i narożna 33 x 33 cm; podstopnica 14,8 x 30 cm; 

cokół 8,1 x 30 cm; cokół dwuelementowy prawy i lewy 8,1 x 30 cm 

z wycięciem na stopnice z kapinosem, płytka parapetowa 10 x 20 cm

Cechy szczególne: kolekcja inspirowana naturą; płytki klinkierowe 

(grupa BIb); powierzchnia matowa z delikatną strukturą; trzy wersje 

kolorystyczne (beige, grys, antracite)

Zalecane zastosowanie: do wnętrz i na zewnątrz budynków (taras, 

parapet, elewacja), także na schody

Średnia cena netto: płytki bazowe 65,80 zł/m2; płytki elewacyjne 

6,6 x 24,5 cm – 69,50 zł/m2

Klasa: standard

Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:

Bogata kolekcja płytek klinkierowych o bardzo ciekawym wzornictwie 

i ładnych kolorach (szczególnie antracite). Jej atut, to możliwość zasto-

sowania m.in. na schodach i parapetach oraz atrakcyjna cena.

Kolekcja: INFINITY GREY

Producent/Marka: Ceramika Color Sp. z o.o.

Format płytek: 25 x 75 cm

Elementy współtworzące kolekcję: inserto strukturalne 25 x 75 cm 

– na przemian pasy wypukłe i wklęsłe (białe oraz imitujące drewno 

– grey), mozaika 20 x 60 cm (imitacja drewna grey – elementy pro-

stokątne), listwa ze stali nierdzewnej 6 x 75 cm, płytka przestrzenna 

Arte white 12,5 x 12,5 cm

Cechy szczególne: płytki bazowe o powierzchni gładkiej jasnosza-

re (soft grey) i białe, wszystkie płytki rektyfikowane, powierzchnia 

matowa

Zalecane zastosowanie: do wnętrz, m.in. łazienki, SPA, kuchnie

Średnia cena netto: 73 zł/m2

Klasa: standard

Kategoria: płytki ścienne

OPINIA JURY:

Ciekawa propozycja płytek ściennych w  ładnej kolorystyce i  poszuki-

wanym przez klientów formacie. Szczególnie interesująca mozaika 

z  prostokątnymi elementami  imitującymi drewno oraz biała płytka 

przestrzenna Arte white 12,5 x 12,5 cm.
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NOMINACJE – KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018

Kolekcja: HOUSE OF TONES

Producent/Marka: Grupa Tubądzin

Format płytek: 32,8 x 89,8 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm (podłogowe)

Elementy współtworzące kolekcję: ścienne: dekoracje strukturalne 

z motywem łamanych linii 32,8 x 89,8 cm: białe z liniami wykończonymi 

platyną i beżowe – złotem; listwy 2,3 x 89,3 cm (złota, mosiężna, miedzia-

na, stalowa); mozaika ze wzorem chevronu 22,8 x 29,8 cm (beż, granat, 

niebieski)

Cechy szczególne: płytki ścienne szkliwione, o  powierzchni gładkiej 

w pięciu kolorach: białym, szarym, niebieskim, beżowym i granatowym; 

płytki strukturalne: z  motywem łamanych linii (białe, szare, beżowe), 

z wytłoczeniem tkaniny – wełniany splot (białe); płytki podłogowe gres 

szkliwiony, powierzchnia strukturalna, cztery wersje kolorystyczne: biały, 

niebieski, beżowy, szary, odporność na ścieranie PEI 4, śliskość R10; kolek-

cja inspirowana tkaninami, wszystkie płytki rektyfikowane, wykończenie 

powierzchni matowe

Zalecane zastosowanie: we wnętrzach, podłogowe także na zewnątrz 

budynków

Średnia cena netto: 129,89 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:

Piękna, elegancka kolekcja, zachwycająca kolorami, zwłaszcza granatowym. 

Do jej atutów można zaliczyć modną obecnie imitację tkaniny na powierzch-

ni płytek, ciekawe dekoracje uszlachetnione złotem lub platyną oraz mozaikę 

ze wzorem chevron. Kolekcja daje ogromne możliwości aranżacyjne.

Kolekcja: TOWN

Producent/Marka: Ceramica Limone

Format płytek: 60 x 120; 75 x 75; 25 x 75; 60 x 60; 30 x 60; 60 x 60 x 2 cm

Elementy współtworzące kolekcję: mozaika: 25 x 75, 25 x 25 cm (kostki 

prostokątne albo kwadratowe), 22 x 22 cm Cubic (z elementów w kolorach 

płytek), 28,3 x 40,8 cm Heksagon (w kolorach płytek); stopnica z ryflowa-

niem 30 x 60 cm; cokół 8 x 60, 7 x 75 cm

Cechy szczególne: kolekcja inspirowana betonem; gres porcelanowy 

szkliwiony; wszystkie płytki rektyfikowane; powierzchnia lekko struktural-

na, matowa; cztery wersje kolorystyczne: soft grey, grey, beige, antracite; 

poślizg R10; odporność na ścieranie PEI 4; modularne formaty, w tym płyt-

ka w wersji pogrubionej – 2 cm

Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów, w tym elewacje, ciągi komunikacyjne, 

tarasy

Średnia cena netto: 70 zł/m2

Klasa: standard

Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego

OPINIA JURY:

Dobrze zaprojektowana kolekcja, która przyciąga uwagę bo-

gactwem formatów oraz ładną kolorystyką. W skład kolekcji 

wchodzi płytka o grubości 2 cm w kolorze płytek bazowych, 

co umożliwia ułożenie takiej samej podłogi w mieszkaniu, na 

tarasie i w ogrodzie. Uwagę zwraca także ciekawa mozaika 

Cubic z efektem 3D.
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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 – NOMINACJE

Kolekcja: UNIT PLUS

Producent/Marka: Grupa Tubądzin

Format płytek: 32,8 x 89,8 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm (podłogowe)

Elementy współtworzące kolekcję: dekoracje z wzorem patchworko-

wym 22,3 x 22,3 cm (dwadzieścia różnych wzorów)

Cechy szczególne: płytki ścienne szkliwione gładkie oraz strukturalne 

z motywem falujących linii (trzy wersje ułożenia i grubości linii); podło-

gowe – gresy szkliwione, o odporności na ścieranie PEI 4 i plamienie – 

klasa 5, śliskość R9; wszystkie płytki są białe, rektyfikowane, wykończenie 

powierzchni satynowe

Zalecane zastosowanie: wewnątrz budynków, podłogowe także na ze-

wnątrz

Średnia cena netto: 129,89 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:

Kolekcja pozwalająca tworzyć efektowne i  bardzo różnorodne aranżacje. 

Bardzo atrakcyjne strukturalne dekoracje z  motywem falujących linii oraz 

ciekawa satynowa powierzchnia. Duży wybór pięknych i modnych dekoracji 

patchworkowych.

Kolekcja: ORGANIC MATT

Producent/Marka: Grupa Tubądzin

Format płytek: 32,8 x 89,8 i 16,3 x 44,8 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm (pod-

łogowe)

Elementy współtworzące kolekcję: ścienne: dekor strukturalny 

o  powierzchni matowo-błyszczącej uszlachetnionej platyną (grey) 

32,8  x  89,8  cm; listwa metalowa black 2,0  x  89,8  cm, szklana grey 

1,5 x 89,8 cm

Cechy szczególne: płytki ścienne szkliwione, wykończenie powierzchni 

gładkie i strukturalne; płytki podłogowe gres szkliwiony o powierzchni 

strukturalnej, odporność na ścieranie PEI 3 (grey), PEI 4 (white); wszyst-

kie płytki rektyfikowane, matowe, inspirowane kamieniem i  betonem 

w dwóch wersjach kolorystycznych: white i grey

Zalecane zastosowanie: we wnętrzach budynków, podłogowe także na 

zewnątrz

Średnia cena netto: 129,89 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:

Bardzo dobrze zaprojektowana kolekcja. Uwagę zwraca ładny wzór i kolo-

rystyka, szczególnie szarość z  odcieniem zieleni. Zachwycają dwie wersje 

wykończenia powierzchni – gładka i strukturalna oraz dekor ścienny o po-

wierzchni uszlachetnionej platyną.
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NOMINACJE – KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018

Kolekcja: TONELLA

Producent/Marka: Cerrad Sp. z o.o.

Format płytek: 19,3 x 120,2 x 0,8 cm

Cechy szczególne: gres podbarwiony w masie, szkliwiony, rektyfi-

kowany; kolekcja inspirowana drewnianą deską; powierzchnia struk-

turalna, cztery wersje kolorystyczne: cream, brown, beige, honey; 

odporność na ścieranie: PEI 4 (cream, beige, honey), PEI 3 (brown); 

poślizg R10; odporność na plamienie – 5 klasa

Zalecane zastosowanie: na ściany i  podłogi wewnątrz i  na ze-

wnątrz budynków

Średnia cena netto: 105 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:

Piękna kolorystyka kolekcji oraz odwzorowanie powierzchni i  wy-

miarów drewnianej deski. Duży wybór kolorów naturalnego drewna, 

a także atrakcyjna cena płytek.

Kolekcja: ACERO

Producent/Marka: Cerrad Sp. z o.o.

Format płytek: 19,3 x 120,2 x 0,8 cm

Cechy szczególne: gres podbarwiony w masie, szkliwiony, rekty-

fikowany; kolekcja inspirowana drewnianą deską; powierzchnia 

strukturalna; cztery wersje kolorystyczne: bianco, marrone, ochra, 

sabbia; odporność na ścieranie: PEI 4 (bianco, ochra, sabbia), PEI 3 

(marrone); poślizg R10; odporność na plamienie – 5 klasa

Zalecane zastosowanie: na ściany i  podłogi wewnątrz i  na ze-

wnątrz budynków

Średnia cena netto: 105 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:

Atrakcyjna propozycja dla poszukujących płytek imitujących drew-

niane deski w  ich naturalnym formacie. Kolekcja zachwyca ładnymi 

kolorami oraz doskonałym odwzorowaniem charakteru i  struktury 

drewna. Charakteryzuje się bardzo korzystną ceną.
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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 – NOMINACJE

Kolekcja: STARK

Producent/Marka: Star – Gres Sp. z o.o.

Format płytek: 60  x  120; 75  x  75; 60  x  60; 30  x  60; 40  x  81  x  2; 

60 x 60 x 2 cm

Elementy współtworzące kolekcję: mozaika z płytek heksagonal-

nych 28,3 x 40,8 cm (w kolorach płytek), kształtka 3D 12,5 x 12,5 cm 

(antracite)

Cechy szczególne: gres porcelanowy szkliwiony, rektyfikowany, 

kolekcja inspirowana betonem; powierzchnia matowa z  delikat-

ną strukturą; sześć wersji kolorystycznych: white, pure grey, grey, 

graphite, cream, beige; odporność na ścieranie PEI 4, śliskość R10; 

modularne formaty, w tym płytka pogrubiona – 2 cm

Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz 

budynków, w tym na tarasy, balkony

Średnia cena netto: 110 zł/m2

Klasa: premium

Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego

OPINIA JURY:

Perfekcyjne odwzorowanie betonu na płytkach gresowych. Bogaty 

wybór kolorów oraz formatów. Na uwagę zasługują – modna obecnie 

mozaika heksagonalna oraz płytki o grubości 2 cm. Kolekcja daje duże 

możliwości zastosowania.

Redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”  – organizator

oraz firma CAD Projekt K&A – współorganizator  

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 

zapraszają polskich i zagranicznych producentów płytek ceramicznych  

do udziału w

III edycji konkursu  
PERŁY CERAMIKI UE 2018

Szczegółowe informacje na www.plytkiceramiczne.info.pl oraz w redakcji 

tel./faks 22 826 20 27, e-mail: wpc@sigma-not.pl
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GALERIA PEREŁ CERAMIKI

Firma Korab Sp.j. prężnie działa na rynku od dwudziestu lat. Specjalizuje się w kom-

pleksowym wyposażeniu łazienek. Ma w ofercie m.in. płytki ceramiczne do zastosowa-

nia wewnątrz i  na zewnątrz obiektów, kabiny natryskowe, wanny, baterie łazienkowe 

i kuchenne, zlewozmywaki, a nawet sauny. Wszyscy nasi klienci mogą skorzystać z pomocy 

wykwalifikowanych sprzedawców oraz projektantów w jednym z trzech oddziałów w: Toru-

niu, Bydgoszczy oraz Inowrocławiu. Naszą dewizą jest satysfakcja klienta, dlatego oferujemy 

produkty bardzo dobrej jakości, w tym kolekcje płytek ceramicznych nagrodzone w konkursie 

PERŁY CERAMIKI UE. Płytki te wyróżniają się spośród innych jakością oraz wzornictwem i cieszą 

się dużym zainteresowaniem klientów. Mamy w ofercie wyjątkowo bogatą gamę produktów 

zróżnicowanych pod względem ceny i designu, zarówno zagranicznych, jak i polskich produ-

centów. Dysponujemy ogromnymi stanami magazynowymi importowanych płytek, dzięki 

czemu udostępniamy je naszym klientom „od ręki”. Do potrzeb każdego klienta podchodzimy 

indywidualnie i staramy się im sprostać z największą starannością. Serdecznie zapraszamy!!!

Ewa Korabiec
Właścicielka firmy Korab Sp.j.

Prezentacja nagrodzonych  

Kolekcja WINTER VINE marki Opoczno 

– Perła Ceramiki UE 2017,  

Perła Ceramiki Dystrybutorów 2017

Kolekcja MARGARITA firmy 

Ceramika Paradyż Sp. z o.o.  

– Perła Ceramiki UE 2017, Perła 

Ceramiki Dystrybutorów 2017

Kolekcja BETON marki Opoczno – Perła Ceramiki UE 2017,  

Perła Ceramiki Dystrybutorów 2017

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Dystrybutorów

2017
w konkursie kwartalnika

2017

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Projektantów

2017
– użytkowników CAD Decor

w konkursie kwartalnika
2017

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2017
w konkursie kwartalnika

2017

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

SZUKAJ PŁYTEK  
Z TYMI ZNAKAMI
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Kolekcja Naturstone, Ceramika Para-

dyż Sp. z o.o.

KONKURS 
PERŁY CERAMIKI UE 2018

– NOMINACJE

2. Druga edycja konkursu PERŁY  

CERAMIKI UE 2018 rozstrzygnięta

3. Prezentacja kolekcji nominowa-

nych w II edycji konkursu PERŁY 

CERAMIKI UE 2018

galeria pereł ceramiki
8. Prezentacja nagrodzonych kolekcji 

w salonie firmy Korab

aktualności
10. Zmiany w Zarządzie Ceramiki Para-

dyż; Podwórko niczym galeria sztuki

11. Reprodukcje obrazów W. Siudmaka 

na płytkach ceramicznych; Nowe 

fryty firmy Colorobbia; Powstaje 

nowa grupa zakupowa

12. Konferencja w fabryce Grupy Gebe-

rit we Włocławku 

rynek
13. Produkcja płytek ceramicznych 

i  zapraw murarskich w I półroczu 

2018 roku

14. Czas na czwartą rewolucję przemy-

słową w branży płytek ceramicznych

20. Festiwal Płytki Ceramicznej  

w Opocznie

22. Historia przemysłu ceramicznego 

w Opocznie do końca drugiej woj-

ny światowej

24. Architekci wnętrz o płytkach cera-

micznych

25. Artykuły sanitarne w handlu zagra-

nicznym – ile ceramiki, ile tworzyw 

sztucznych?

temat wydania
– pogrubione płytki

28. Zasady montażu płytek ceramicz-

nych metodą na sucho

32. Wkrótce premiera innowacyjnych 

płytek grubości 3 cm firmy Star-Gres

35. Szklane płyty o grubości 2 cm

36. Modny taras wentylowany z wy-

korzystaniem płyt tarasowych gru- 

bości 2 cm 

układanie płytek
37. Wylewki samopoziomujące firmy 

KREISEL do łazienek

porady
38. Bezpieczeństwo i higiena w łazience

39. Badania na poślizg płytek i posa-

dzek ceramicznych

42. Toaleta myjąca

43. Wybór kabiny prysznicowej

17. 30 lat Drukarni Lotos Poligrafia

18. W pełni cyfrowa linia do nanosze-

nia szkliwa firmy Durst wchodzi do 

produkcji. Zapowiedziano pierw-

szą taką instalację na świecie

19. Firmy ColorGATE i Durst Photo-

technik AG zacieśniają współpracę

realizacje
44. Łazienka damska i męska

prezentacje 
projektów

46. Łazienka w domu jednorodzinnym

47. dobre adresy

48. prenumerata


