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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 – NOMINACJE

W  tym roku redakcja kwartalnika 

„Wokół Płytek Ceramicznych” zainau-

gurowała po raz piętnasty konkurs 

PERŁY CERAMIKI UE pod honorowym 

patronatem Stowarzyszenia Archi-

tektów Polskich. Celem konkursu jest 

popularyzacja płytek ceramicznych, 

które wyróżniają się ciekawym wzor-

nictwem oraz jakością wśród dostęp-

nych na polskim rynku.

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 

odbyło się 25  maja br. Jury w  skła-

dzie: Magdalena Kaliszuk-Barańska, 

architekt wnętrz, Sekcja Architektury 

Wnętrz Związku Polskich Artystów 

Plastyków (przewodnicząca); Pa-

weł Balcerzak, projektant, Wydział 

Wzornictwa Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie, członek Zarządu 

Stowarzyszenia Projektantów Form 

Przemysłowych; Jerzy Grochulski, 

architekt, Pierwszy Wiceprezes SARP, 

prodziekan Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej; Danuta 

Kostrzewska-Matynia, zastępca re-

daktora naczelnego kwartalnika „Wo-

kół Płytek Ceramicznych” przyznało 

24 nominacje do drugiego etapu kon-

kursu. Płytki oceniane były w dwóch 

klasach – standard i premium. W kla-

sie standard kolekcje oceniano w pię-

ciu kategoriach: płytki ścienne; płytki 

podłogowe; płytki na ściany i podło-

gi; płytki uniwersalne; płytki do za-

stosowania specjalnego, natomiast 

w  klasie premium w  sześciu: płytki 

ścienne; płytki podłogowe; płytki na 

Wyniki I edycji konkursu

ściany i  podłogi; płytki uniwersalne; 

płytki do zastosowania specjalnego 

oraz płytki megaformatowe.

Kolekcje nominowane w  I  edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018:

KLASA STANDARD

kategoria – płytki ścienne

NATURAL ZEN – marka Opoczno

PICASO – marka Azario

ROTEO – marka Ceramstic

SIGMA – marka Azario

kategoria – płytki podłogowe

VAKER – marka AG Home

kategoria – płytki na ściany i podłogi

BLACK GLAMOUR – marka Opoczno

FLOWER CEMENTO – marka Opoczno

HARMIGON – marka Ceramstic

kategoria – płytki uniwersalne

APENINO – Cerrad Sp. z o.o.

KLASA PREMIUM

kategoria – płytki ścienne

GRANITA – marka Opoczno

ITALIAN STUCCO – marka Opoczno

WILLOW SKY – marka Opoczno

kategoria – płytki podłogowe

GRAND WOOD – marka Opoczno

kategoria – płytki na ściany i podłogi

LUKKA LAPPATO – producent Cerrad 

Sp. z o.o.

SAHARA DESERT – marka Opoczno

SERRA – producent Atlantic Tiles 

(Hiszpania), wyłączny dystrybutor 

w Polsce – PGC Sp. z o.o.

kategoria – płytki uniwersalne

PIAVE – producent Pamesa Ceramica 

S.L. (Hiszpania)

ROCKSTONE – producent Ceramika 

Paradyż Sp. o.o.

kategoria – płytki do zastosowania 

specjalnego

DEKORACJE OPP! Szsz, Bzz i  Kap – 

marka Ceramstic

PATH 2.0 – producent Ceramika Para-

dyż Sp. z o.o.

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

kategoria – płytki megaformatowe

INDUSTRIO – marka Monolith (Grupa 

Tubądzin)

SASSARI – TAU Ceramica (Hiszpania), 

wyłączny dystrybutor w Polsce – PGC 

Sp. z o.o.

ULTIME – producent Cerrad Sp. z o.o.

Kolekcje zgłoszone do I  edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 

to płytki  produkowane najnowszymi 

technologiami i  wpisujące się w  ak-

tualne trendy wzornicze, imitujące 

najczęściej beton, drewno i kamienie. 

W  większości są stonowane kolory-

stycznie – biele, beże i szarości, ale są 

też dekoracje z ciekawym kolorowym 

wzorem. W klasie standard najwyższą 

ocenę zdobyła kolekcja APENINO 

(Cerrad Sp. z o.o.), natomiast w klasie 

premium szczególną uwagę jurorów 

zwróciła kolekcja SASSARI (TAU Cera-

mica, wyłączny dystrybutor w Polsce 

– PGC Sp. z o.o.). 

Kolekcje nominowane w  I  edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 

zostaną oznaczone na ekspozycjach 

w salonach sprzedaży specjalną nalep-

ką: Wyrób nominowany w  konkursie 

PERŁY CERAMIKI UE 2018. Rekomen-

dujemy kolekcje płytek z tym znakiem!

(lc)

Zapraszamy polskich i zagranicznych producentów płytek ceramicznych do udziału

w  

Szczegółowe informacje na www.plytkiceramiczne.info.pl oraz w redakcji tel. 22 826 20 27, e-mail: wpc@sigma-not.pl


