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Kolekcja: NATURAL CARVING
Marka: Netto
Format płytek: 60 x 120 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana marmurem; gres
szkliwiony, rektyfikowany; powierzchnia polerowana i matowa
ze żłobieniami; trzy wersje kolorystyczne: biały, szary i kremowy;
w skład kolekcji wchodzą płytki charakteryzujące się różną
grafiką użylenia: Mercedario Grey Polished i Matt, Mercedario
Crema Polished i Matt, McKinley Polished, Rock Satuario Polished;
odporność na ścieranie – PEI 4
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
Średnia cena netto: 89 zł/m2
Klasa: standard
Kategoria: płytki na ściany i podłogi
OPINIA JURY:
Świetna propozycja płytek wielkoformatowych w modnej obecnie
stylistyce nawiązującej do marmuru. Do jej zalet należy ciekawe
różnorodne odwzorowanie użyłkowania kamienia naturalnego
w barwie i strukturze płytki oraz atrakcyjna cena.

Kolekcja: DANZIG
Marka: Zoya
Format płytek: 75 x 75; 60 x 60; 30 x 60; 31 x 62; 33,3 x 33,3 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana betonem; gres szkliwiony,
powierzchnia matowa gładka; grubość 9,5 mm; płytka rektyfikowana Danzig 2.0 (60 x 60 x 2 cm); pięć wersji kolorystycznych: antracite,
grey, brown, taupe i white; poślizg – R10 i R11 (Danzig 2.0); odporność na ścieranie – PEI 4
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków; płytki
o grubości 20 mm na tarasy, balkony, ogrody, podjazdy, ciągi pieszo-jezdne
Średnia cena netto: 89 zł/m2
Klasa: standard
Kategoria: płytki uniwersalne
OPINIA JURY:
Bardzo dobrze zaprojektowana kolekcja o interesującej gamie kolorystycznej (szczególnie antracyt i przytłumiony brąz), doskonałych
parametrach technicznych oraz dużym wyborze formatów. Uwagę
zwracają delikatna faktura na powierzchni, dająca ciekawy efekt wizualny. Atutem kolekcji jest też płytka o grubości 2 cm, co umożliwia
zastosowanie kolekcji jednocześnie w salonie oraz na tarasie i w ogrodzie. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
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Kolekcja: KAAMOS
Producent/Marka: Lasselsberger s.r.o./RAKO
Format płytek: 80 x 80; 40 x 80; 60 x 60; 30 x 60; 45 x 45; 30 x 30 cm
Elementy współtworzące kolekcję: dwa rodzaje mozaiki (kostki 10
lub 5 cm), stopnice z ryflowaniem 40 x 80 i 30 x 60 cm, cokoły 9,5 x 60
i 8,5 x 45 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana łupkiem; gres rektyfikowany, barwiony w masie, wysokospiekany, nieszkliwiony; powierzchnia matowa, gładka lub z reliefem (w zależności od grubości płytki); grubość: 10 mm (płytki
bazowe, mozaiki, stopnice i cokoły, seria Kaamos), 15 mm (30 x 60 cm, seria
Kaamos Industrial) oraz 20 mm (60 x 60 cm, seria Kaamos Outdoor); pięć
wersji kolorystycznych: kość słoniowa, beżowy, szary, beżowoszary i czarny;
poślizg – R10/A, R10/B (mozaiki) oraz R11/B (płytki grubości 20 mm)
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków; płytki o grubości 15 i 20 mm na tarasy, balkony, ogrody, podjazdy, ciągi pieszo-jezdne, powierzchnie wokół basenów, przestrzenie
publiczne i przemysłowe (np. obciążone ruchem wózków i pojazdów
mechanicznych)
Średnia cena netto: 80-150 zł/m2
Klasa: standard
Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego
OPINIA JURY:
Spójna kolekcja gresów barwionych w masie, zachwyca różnorodnością formatów i grubości, stonowaną kolorystyką oraz szerokim asortymentem (mozaiki, stopnice, cokoły). Uwagę zwracają bardzo dobre parametry techniczne
oraz przystępna cena. Płytki umożliwiają wszechstronność zastosowania.

Kolekcja: MARATONA
Marka: Cersanit
Format płytek: 40 x 120 (dokładnie 39,8 x 119,8), 60 x 60 cm (dokładnie
59,8 x 59,8)
Elementy współtworzące kolekcję: płytki 40 x 120 oraz 60 x 60 cm
inspirowane kamieniem, o powierzchni gładkiej lappato (Stone) oraz
40 x 120 cm inspirowane tkaniną o powierzchni mikrostrukturalnej matowej z delikatnie błyszczącymi nitkami (Textile White i Brown); listwy metalowe 1 x 120 cm: Copper Border Matt oraz Silver Border Matt; kolekcję
uzupełnia płytka gresowa, rektyfikowana drewnopodobna 20 x 120 cm
Oxfordwood Beige
Cechy szczególne: kolekcja nawiązuje do kamienia lub faktury tkaniny;
gres szkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia płytek bazowych gładka
lappato; kolorystyka: złamana biel, zimny brąz, odcienie szarości; odporność na ścieranie – PEI 4 lub 2 (Textile Brown); poślizg – R9; odporność
na plamienie – 5
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów – szczególnie
w łazienkach, salonach, kuchniach
Średnia cena netto: 139,99 – 149,99 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi
OPINIA JURY:
Świetnie zaprojektowana kolekcja wielkoformatowych płytek, która urzeka
ciekawą kolorystyką. Na uwagę zasługuje dekor imitujący tkaninę (w dwóch
kolorach) oraz dobry format płytek. Kolekcja daje ogromne możliwości aranżacyjne.
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Kolekcja: REST
Marka: Cersanit
Format płytek: 40 x 120 cm (dokładnie 39,8 x 119,8), 60 x 60 cm (dokładnie 59,8 x 59,8)
Elementy współtworzące kolekcję: insterto 40 x 120 cm white matt
w wersji A oraz B, z motywem delikatnych ukośnych smug-pasów (w lewo
lub w prawo); listwa metalowa 1 x 120 cm Copper Border Matt; kolekcję
uzupełnia płytka gresowa, rektyfikowana drewnopodobna 20 x 120 cm
Oxfordwood Beige
Cechy szczególne: kolekcja subtelnie nawiązuje do kamienia; gres szkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia gładka, matowa; delikatne motywy
błyszczące na części powierzchni płytek; dwa kolory płytek bazowych:
white i light grey; odporność na ścieranie – PEI 4; poślizg – R9; odporność
na plamienie – 5
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów – szczególnie
w łazienkach, salonach, kuchniach.
Średnia cena netto: 129,99 – 149,99 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi
OPINIA JURY:
Bardzo dobra propozycja dla poszukujących płytek w jasnych kolorach.
Ciekawe wzornictwo i faktura powierzchni nawiązująca do kamienia oraz
dobry duży format (40 x 120 cm). Uwagę zwraca ładny dekor z pasami
i atrakcyjna cena w przypadku takiego formatu.

Kolekcja: DERN
Marka: Cersanit
Format płytek: 40 x 120 cm (dokładnie: 39,8 x 119,8), 60 x 120 cm (dokładnie: 59,8 x 119,8)
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana rdzewiejącym metalem; gres
szkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia gładka, lappato; dwa formaty;
dwie wersje kolorystyczne Copper Rust i Graphite Rust; odporność na
ścieranie – PEI 3 (Copper) lub 2 (Graphite); poślizg – R10; odporność na
plamienie – 5
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów – szczególnie
w łazienkach, salonach, kuchniach
Średnia cena netto: 149,99 – 167,99 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki uniwersalne
OPINIA JURY:
Piękna kolekcja płytek świetnie imitujących rdzewiejący metal w ładnej kolorystyce i dobrym formacie. Kolekcja daje duże możliwości zastosowania
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.
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Kolekcja: DIVENA
Marka: Cersanit
Format płytek: 40 x 120 cm (dokładnie: 39,8 x 119,8)
Elementy współtworzące kolekcję: płytka – dekor 40 x 120 cm,
inspirowana starym orientalnym dywanem z bardzo mocnym przetarciem, z delikatnym wzorem kwiatowym w odcieniach szarości,
o powierzchni mikrostrukturalnej matowej, miejscami z bardzo delikatnym połyskiem; listwy metalowe 1 x 120 cm: Graphite Border
Matt oraz Silver Border Matt; kolekcję uzupełnia płytka gresowa,
rektyfikowana drewnopodobna 20 x 120 cm Oxfordwood Beige
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana betonem architektonicznym; gres szkliwiony, rektyfikowany, płytki bazowe o powierzchni
gładkiej matowej, dwie wersje kolorystyczne: jasny i ciemny szary;
odporność na ścieranie – PEI 4; poślizg – R9; odporność na plamienie – 5
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów – szczególnie w łazienkach, salonach, kuchniach
Średnia cena netto: 129,99 – 139,99 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki uniwersalne
OPINIA JURY:
Ciekawe nawiązanie wzornicze do starych orientalnych dywanów
z motywem kwiatowym oraz ładne odwzorowanie betonu architektonicznego. Duży format w bardzo atrakcyjnej cenie.

Kolekcja: HIKA
Marka: Cersanit
Format płytek: 40 x 120 cm (dokładnie 39,8 x 119,8)
Elementy współtworzące kolekcję: płytka 40 x 120 cm Terazzo Mix
Colors (szara z kolorowymi kamykami), o powierzchni gładkiej lappato; listwa metalowa 1 x 120 cm: Copper Border Matt; kolekcję uzupełnia płytka gresowa, rektyfikowana drewnopodobna 20 x 120 cm
Oxfordwood Beige
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana kolorowym terazzo; gres
szkliwiony, rektyfikowany, płytka bazowa o powierzchni gładkiej
lappato, w odcieniu złamanej bieli; odporność na ścieranie – PEI 4;
poślizg – R9; odporność na plamienie – 5
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów – szczególnie w łazienkach, salonach, kuchniach
Średnia cena netto: 149,99 - 159,99 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki uniwersalne
OPINIA JURY:
Kolekcja doskonale wpisująca się w aktualne trendy wzornicze. Jej
atutem jest bardzo dobre odwzorowanie kolorowego lastryka, ciekawa subtelna kolorystyka i poszukiwany obecnie format (40 x 120 cm)
w atrakcyjnej cenie.
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OPINIA JURY:
Niezwykle pięknie zaprojektowana płytka wyróżniająca się malarskim
wzornictwem i bardzo trafioną kolorystyką. Przypomina nowoczesny,
abstrakcyjny obraz. Znakomite, bardzo wiarygodne odwzorowanie
rdzewiejącej stalowej blachy – zestawienie ładnych odcieni szaroniebieskich z połyskującymi plamami w kolorze miedzi (ładny efekt rdzewienia). Uwagę zwraca również ciekawa faktura na powierzchni płytki,
znakomicie oddająca chropowatości i wżery rdzy. Świetna relacja ceny
do jakości.

120 cm

Kolekcja: ROCKFORD
Marka: Ceramica Limone
Format płytek: 120 x 120 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana stylem industrialnym,
loftowym; gres szkliwiony rektyfikowany; powierzchnia matowa,
delikatnie chropowata; kolorystyka: szarości z połyskującymi rdzawymi elementami, przypomina skorodowany metal; grubość 8 mm;
odporność na ścieranie – PEI 4
Zalecane zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w tym
mieszkalnych, handlowo-usługowych, hotelowych, użyteczności
publicznej; w szczególności do pomieszczeń o charakterze industrialnym
Średnia cena netto: 149 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe

120 cm

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 2019

Perły
Ceramiki UE
2019
The Pearls
of Ceramics EU

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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