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Dear Sirs!

This booklet contains a collection of the finest ceramic tiles which 
were honoured by the jury of the PEARLS OF CERAMICS EU 2020 
competition. The products feature high quality and model-making 
excellence compared with other articles available from the Polish market. 
We do believe our presentation will help you as a guide in selecting the 
best products from an extensive market offer.

The competition has been organised since the year 2004 by the 
editorial team of Wokół Płytek Ceramicznych quarterly. It has two 
stages. At the first, the jury nominates the collections of ceramic tiles in 
three equivalent editions, the said collections having been presented as 
candidates to the title of Pearl of Ceramics UE and Distributors’ Pearl 
of Ceramics which are to be awarded at the second stage.

Given that the company CAD Projekt K&A has been one of the 
partners to the competition since 2012, a special competition was 
launched for architects and interior designers who work with CAD Decor 
and CAD Decor PRO applications (more than 9 thousand customers). 
Making use of electronic communications, this wide-ranging panel 
selects three finest collections from the products nominated to the 
PEARLS OF CERAMICS EU 2020 competition. The winners get the title of 
Pearl of Ceramics of Designers – Users of CAD Decor. The following 
step consists in designs using the ceramic tiles which were awarded all 
the titles mentioned above. 

Furthermore, the jury of the PEARLS OF CERAMICS UE awards the 
title of Great Pearl  of Ceramic EU every year. It goes to the manufacturer 
whose ceramic tile collections get the most nominations and prizes. 

In the year 2020, 38 collections got the title of Pearl of Ceramics  
EU 2020; 10 collections were awarded the title of Distributors’ Pearl  of 
Ceramics 2020 and 3 collections were honoured with the title of  Pearl 
of Ceramics of Designers – Users of CAD Decor 2020. 

The company Cerrad Sp. z o.o. (owner of Cerrad and Nowa Gala 
brands) became the indisputable leader in terms of the number of 
nominations and prizes. It got the Great Pearl  of Ceramics EU 2020 
with Diamonds since it won the Great Pearl  of Ceramics EU twice in the 
two previous editions of the competition. 

We sincerely congratulate to all the laureates on their successes 
and invite them to take part in the PEARLS OF CERAMICS EU 2021 
competition. 

Editorial team of the
 „Wokół Płytek Ceramicznych” quarterly
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Szanowni Państwo!

Prezentowany katalog zawiera zbiór najpiękniejszych kolekcji 
płytek ceramicznych, które zostały nagrodzone w konkursie PERŁY 
CERAMIKI UE 2020. Płytki te wyróżniają się jakością i wzornictwem 
spośród innych dostępnych na polskim rynku. Wierzymy, że będzie 
to dla Państwa swego rodzaju przewodnik pomocny w  wyborze 
produktów z bardzo bogatej oferty rynkowej.

Konkurs PERŁY CERAMIKI UE organizowany jest od 2004 r. przez 
redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. Składa się on 
z dwóch etapów. W pierwszym, w trzech równorzędnych edycjach, 
jury nominuje kolekcje płytek ceramicznych zgłoszone do konkursu 
do tytułów Perła Ceramiki UE oraz Perła Ceramiki Dystrybutorów, 
które przyznawane są w  drugim etapie.

Od 2012 r. partnerem konkursu jest firma CAD Projekt K&A, 
co zaowocowało zorganizowaniem specjalnego konkursu dla 
architektów i projektantów wnętrz korzystających z programów CAD 
Decor i CAD Decor PRO (przeszło 9 tys. osób). Drogą elektroniczną 
wybierają oni trzy najpiękniejsze kolekcje z  nominowanych 
w konkursie PERŁY CERAMIKI UE, które otrzymują tytuł Perła Ceramiki 
Projektantów – użytkowników CAD Decor. Następnie wykonywane 
są projekty z wykorzystaniem płytek ceramicznych nagrodzonych 
wszystkimi wymienionymi tytułami. 

Corocznie w konkursie PERŁY CERAMIKI UE przyznawana jest też 
Wielka Perła Ceramiki UE. Otrzymuje ją producent, którego kolekcje 
płytek ceramicznych zdobyły najwięcej nominacji i nagród. 

W konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2020 tytuł Perła Ceramiki UE 2020 
otrzymało 38 kolekcji, 10 kolekcji tytuł Perła Ceramiki Dystrybutorów 
2020 oraz 3 – Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD 
Decor 2020. 

Najwięcej nominacji i nagród zdobyła firma Cerrad Sp. z o.o. 
(właściciel marek Cerrad i Nowa Gala), która została uhonorowana 
Wielką Perłą Ceramiki UE 2020 z  Diamentami, ponieważ 
w poprzednich dwóch edycjach konkursu była już zdobywcą Wielkiej 
Perły Ceramiki UE. 

Wszystkim laureatom gratulujemy nagród i zapraszamy do 
udziału w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2021. 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz lista laureatów z lat 
2004–2020 są na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl

                                                                                 Redakcja kwartalnika
                                                                            „Wokół Płytek Ceramicznych”
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Nominowane kolekcje należą do:

Nominacje w II edycji konkursu
PERŁY CERAMIKI UE 2017

Naprawa i zabezpieczanie  
spoin

Nowoczesne technologie 
produkcji gresów

Zasady konkursu dostępne są na stronie 
www.plytkiceramiczne.pl



kolekcje nominowane w konkursie 
Perły Ceramiki Ue 2020

Collections nominated in 
The PearLs of CeramiCs eU 2020

Competition

KLASA STANDARD
STANDARD Class

Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE
Collections of the wall tiles category 

SALTSTONE – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
TORSTONE – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE
Collections of the floor tiles category 

AVIONA – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
GRAPIA – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
LISTRIA – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.) 

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

CORIENTO – marka Ceramstic
CRAFTLAND – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
MOONDUST  – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

STORMY – marka Cersanit (Cersanit S.A.)
WILDLAND – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category 

CERROS – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
MACRO – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
RAPID – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

KLASA PREMIUM
PREMIUM Class

Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE 
Collections of the wall tiles category

COMA – producent Grupa Tubądzin
CURIO – producent Grupa Tubądzin

GREEN SHOW – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
MAJOLICA – marka Engers (V&B Fliesen GmbH)

Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE 
Collections of the floor tiles category 

ROCKWOOD – marka Cersanit (Cersanit S.A.)
WONDERSTONE set Home of Stone – producent

Ceramika Paradyż Sp. z o.o.



Kolekcje płytek ceramicznych nominowanych
w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2020,

oznaczone są w salonach sprzedaży nalepką:

SZUKAJ PŁYTEK Z TYM ZNAKIEM 

2020

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

BREAK THE LINE – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
COLOR CRUSH – marka Opoczno (Cersanit S.A.)

ETERNAL – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
GRANDDUST – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

GRANDEROCA ´21 – marka Ceramstic
STUCCO – marka Engers  (V&B Fliesen GmbH)

VULCANIC DUST –  marka Opoczno (Cersanit S.A.)

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category

BLUST –  marka Ceramstic
PLUTONIC – marka Ceramica Limone (PGC)

SMOOTHSTONE set Home of Stone –  producent 
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

UNIKATO – marka Ceramstic

Kategoria – PŁYTKI DO ZASTOSOWANIA SPECJALNEGO 
Collections of particular usage tiles category

AVENIDA –  marka Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)
GEOTEC –  marka Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)
PENNY & TWIG –  producent DUNIN Sp. z o.o.
TIOGA –  marka Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI MEGAFORMATOWE
Collections of extra large format tiles category

BIG STONE – marka Ceramstic
GRANDEROCA – marka Ceramstic

HERA – marka Ceramica Limone (PGC)
INFERNO – marka Ceramica Limone (PGC)

MARMO D´ORO – marka MONOLITH (Grupa Tubądzin)
TIN – marka MONOLITH (Grupa Tubądzin)



Tytuł 
Perła Ceramiki Ue 2020 

otrzymały kolekcje

Collections awarded with 
The Pearl of Ceramics eU 2020 title

KLASA STANDARD
STANDARD Class

Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE
Collections of the wall tiles category 

SALTSTONE – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
TORSTONE – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

 
Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE

Collections of the floor tiles category 

AVIONA –  marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
GRAPIA – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
LISTRIA – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

CORIENTO –  marka Ceramstic
CRAFTLAND –  producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
MOONDUST – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

STORMY – marka Cersanit (Cersanit S.A.)
WILDLAND – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category 

CERROS – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
MACRO – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
RAPID – marka Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

KLASA PREMIUM
PREMIUM Class

Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE 
Collections of the wall tiles category

COMA – producent Grupa Tubądzin
CURIO – producent Grupa Tubądzin

GREEN SHOW – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
MAJOLICA – marka Engers  (V&B Fliesen GmbH)



Kolekcje płytek ceramicznych, które otrzymały
tytuł Perła Ceramiki UE 2020,

oznaczone są w salonach sprzedaży nalepką:

SZUKAJ PŁYTEK Z TYM ZNAKIEM 

Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE 
Collections of the floor tiles category 

ROCKWOOD – marka Cersanit (Cersanit S.A.)
WONDERSTONE set Home of Stone – producent 

Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

BREAK THE LINE – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
COLOR CRUSH – marka Opoczno (Cersanit S.A.)

ETERNAL – marka Opoczno (Cersanit S.A.)
GRANDDUST – producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

GRANDEROCA ´21 – marka Ceramstic
STUCCO – marka Engers  (V&B Fliesen GmbH)

VULCANIC DUST – marka Opoczno (Cersanit S.A.)

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category

BLUST –  marka Ceramstic
PLUTONIC – marka Ceramica Limone (PGC)

SMOOTHSTONE set Home of Stone – producent 
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

UNIKATO –  marka Ceramstic

Kategoria – PŁYTKI DO ZASTOSOWANIA SPECJALNEGO 
Collections of particular usage tiles category

AVENIDA –  marka Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)
PENNY & TWIG –  producent DUNIN Sp. z o.o.
TIOGA – marka Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI MEGAFORMATOWE
Collections of extra large format tiles category

BIG STONE – marka Ceramstic
GRANDEROCA – marka Ceramstic

HERA –  marka Ceramica Limone (PGC)
INFERNO – marka Ceramica Limone (PGC)

MARMO D´ORO – marka MONOLITH (Grupa Tubądzin)

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020



Tytuł 
Perła Ceramiki Dystrybutorów 2020

otrzymały kolekcje

Collections awarded with 
Distributors

,
 Pearl 

of Ceramics 2020 title

Kolekcje płytek ceramicznych, które otrzymały 
tytuł Perła Ceramiki Dystrybutorów 2020, 

oznaczone są w salonach sprzedaży nalepką:

SZUKAJ PŁYTEK Z TYM ZNAKIEM 

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Dystrybutorów

2020
w konkursie kwartalnika2020

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

KLASA STANDARD
STANDARD Class

Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE 
Collections of the wall tiles category 

TORSTONE – marka  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE 
Collections of the floor tiles category 

GRAPIA – marka  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

CRAFTLAND –  producent Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category 

RAPID – marka  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

KLASA PREMIUM
PREMIUM Class

 Kategoria – PŁYTKI ŚCIENNE 
Collections of the wall tiles category 

CURIO – producent Grupa Tubądzin

Kategoria – PŁYTKI PODŁOGOWE 
Collections of the floor tiles category 

WONDERSTONE set Home of Stone – producent 
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Kategoria – PŁYTKI NA ŚCIANY I PODŁOGI 
Collections of the wall & floor tiles category 

COLOR CRUSH – marka Opoczno (Cersanit S.A.)

Kategoria – PŁYTKI UNIWERSALNE 
Collections of all purpose tiles category 

UNIKATO – marka Ceramstic

Kategoria – PŁYTKI DO ZASTOSOWANIA SPECJALNEGO 
Collections of particular usage tiles category 

TIOGA – marka Nowa Gala  (Cerrad Sp. z o.o.)

Kategoria – PŁYTKI MEGAFORMATOWE 
Collections of extra large format tiles category 

MARMO D´ORO – marka MONOLITH (Grupa Tubądzin)



Tytuł 
Perła Ceramiki Projektantów 

– użytkowników CaD Decor 2020 
otrzymały kolekcje

Collections awarded with 
The Pearl of Ceramics of Designers 

– users of CaD Decor 2020

Kolekcje płytek ceramicznych, które otrzymały 
tytuł Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2020, 

oznaczone są w salonach sprzedaży nalepką:

SZUKAJ PŁYTEK Z TYM ZNAKIEM 

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Projektantów

2020
– użytkowników CAD Decor

w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

COLOR CRUSH – marka Opoczno (Cersanit S.A.)

CURIO – producent Grupa Tubądzin

GRANDEROCA – marka Ceramstic

W  2012 r. PERŁY CERAMIKI UE rozszerzono o  konkurs dla architektów 
i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor i CAD Decor 
PRO, organizowany przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicz-
nych” wspólnie z  firmą CAD Projekt K&A. Składa się on z  dwóch części: 
część I – po każdej z trzech edycji konkursu PERŁY CERAMIKI UE, spośród 
nominowanych kolekcji płytek ceramicznych użytkownicy programu 
CAD Decor, drogą elektronicznego głosowania, wybierają najpiękniej-
szą ich zdaniem kolekcję, przyznając tytuł Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor. Po każdym głosowaniu redakcja wyróżnia 
jednego architekta, prezentując jego projekt z zastosowaniem płytek ce-
ramicznych w kwartalniku  „Wokół Płytek Ceramicznych”. 
część II – zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu projek-
tu z  wykorzystaniem płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła  
Ceramiki UE 2020, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2020 oraz Perła Cera-
miki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2020. Trzy najciekawsze 
projekty otrzymają nagrody:

•  I  nagroda – 4000 zł netto i  bon wartości 2500 zł do wykorzystania 
na zakupy aplikacji lub usług w  firmie CAD Projekt K&A; 

•  II nagroda – 2000 zł netto oraz dwudniowe szkolenie z   obsługi 
narzędzi CAD Projekt K&A  w  siedzibie firmy w Poznaniu; 

•  III nagroda – 1000 zł netto oraz jednodniowe szkolenie z obsługi 
narzędzi CAD Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu. 

Projekty nagrodzone i wyróżnione w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2020  
będą prezentowane w  kolejnych numerach kwartalnika „Wokół Płytek  
Ceramicznych” w 2021 r. oraz na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl.



WieLkĄ 
PerłĘ Ceramiki Ue 2020

z DiameNTami

otrzymała firma

cerrad sp. z o.o.
(właściciel marek Cerrad i Nowa Gala)



charakterystyka kolekcji

kolekcja  COLOR CRUSH
Marka:  Opoczno (Cersanit S.A.)

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

www.opoczno.eu

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Projektantów

2020
– użytkowników CAD Decor

w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Dystrybutorów

2020
w konkursie kwartalnika2020

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

Format: 59,8 x 59,8; 79,8 x 79,8; 59,8 x 119,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamo-
odporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja kamieniem – labradorytem z  północnej 
Kanady (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, bardzo błyszcząca 
Kolory: różne odcienie niebieskiego i   brązu oraz przeplatające 
się srebrzyste żyłki 
Klasa ścieralności: PEI 3 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Piękne odwzorowanie naturalnego kamienia – labradorytu w modnej 
niebieskiej kolorystyce. Świetna grafika przełomu skały. Kolekcja daje duże 
możliwości tworzenia urzekających aranżacji.



charakterystyka kolekcji

kolekcja  CURiO
Producent: Grupa Tubądzin

Format: 32,8 x 89,8; 7,8 x 23,7 cm 
Technologia produkcji: płytki szkliwione, rektyfikowane; nadruk 
cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja przetartym betonem i  cotto (różnorod-
ność wzoru i wybarwienia)
Powierzchnia: gładka błyszcząca lub matowa 
Kolory: beż; zieleń; niebieski 
Mrozoodporność: NIE
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany wewnątrz budynków 

OPINIA JURY
Świetna propozycja płytek do wnętrz na ścianę, ładna grafika i kolorystyka 
płytki inspirowanej betonem oraz wyjątkowej urody cegiełki, zwłaszcza 
w modnym odcieniu niebieskim i bladej zieleni.

www.tubadzin.pl

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Projektantów

2020
– użytkowników CAD Decor

w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Dystrybutorów

2020
w konkursie kwartalnika2020

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU



Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

charakterystyka kolekcji

kolekcja CRAFTLAND
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 

Format: 14,8 x 119,8; 14,8 x 89,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamo-
odporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja spękanego, lekko postarzanego drewna 
(różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: light; naturale; brown; dark brown 
Klasa ścieralności: PEI 4/12000 (light, naturale); PEI 4/6000 
(brown); PEI 3/1500 (dark brown) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Stonowana i  elegancka kolekcja, która ujmuje bardzo wiarygodną grafiką 
spękanej deski. Atrakcyjna cena i dobre parametry techniczne. Plusem jest 
możliwość zastosowania płytek na zewnątrz, co pozwala na tworzenie 
spójnej aranżacji z wnętrzem budynku.

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła Ceramiki
Dystrybutorów

2020
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kolekcja GRAPiA 
Marka: Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 17,5 x 80 cm 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja drewna (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: sabbia; noce; marrone; ebano 
Klasa ścieralności: PEI 4 (sabbia, noce, marrone); PEI 3 (ebano) 
Poślizg: R9 
Grubość: 8 mm 
Mrozoodporność: TAK
Zastosowanie: podłogi i ściany wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na balkony i tarasy 

OPINIA JURY
Piękna kolorystyka płytek oraz doskonałe odwzorowanie powierzchni 
drewnianej deski. Kolekcja daje duże możliwości zastosowania zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, np. na tarasach oraz balkonach.
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kolekcja MARMO D’ORO
Marka: MONOLiTH (Grupa Tubądzin)

Format: 119,8 x 239,8; 119,8 x 119,8; 59,8 x 119,8; 79,8 x 79,8, 
59,8 x 59,8 cm 
Technologia produkcji: gres produkowany metodą walcowania 
w procesie ciągłym, rektyfikowany, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja białym marmurem oraz japońską sztuką 
naprawiania pękniętej porcelany złotem i  laką (różnorodność 
wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana lub matowa 
Kolory: szare i złote smugi oraz żyłki na białym tle 
Klasa ścieralności: PEI 5 (wersja mat) 
Poślizg: R9 A (wersja mat) 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 6 i 10 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, także fasady wentylowane 

OPINIA JURY 
Bardzo ładne wzornictwo inspirowane marmurem oraz japońską sztuką 
naprawiania porcelany uświetni każde wnętrze. Dodatkowym atutem 
kolekcji jest różnorodność formatów, możliwość zastosowania płytek m.in. 
jako blaty kuchenne, fronty szafek.
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kolekcja RAPiD
Marka: Cerrad  (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 60 x 60 cm; 7,4 x 30 cm (cegiełka) 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja kamienia (różnorodność wzoru i  wybar-
wienia) 
Powierzchnia: gładka matowa; strukturalna matowa (cegiełka) 
Kolory: bianco; beige; brown; grys 
Klasa ścieralności: PEI 4 (bianco, beige, grys); PEI 3 (brown) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na elewacje, balkony, tarasy 

OPINIA JURY
Piękna, niedroga kolekcja inspirowana kamieniem o malarskiej grafice po-
wierzchni. Uwagę przykuwają kolory i  strukturalna powierzchnia cegiełki.
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kolekcja TiOGA
Marka: Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 60 x 120, 60 x 60, 30 x 60 cm; 30 x 120, 30 x 60 cm (stop-
nice); 8 x 60 cm (cokół) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony barwiony w masie, rekty-
fikowany, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja marmuru (różnorodność wzoru i  wybar-
wienia) 
Powierzchnia: gładka lappato; naturalna z delikatną strukturą 
Kolory: biały; szary; ciemnoszary 
Klasa ścieralności: PEI 4 (płytki szare i ciemnoszare); PEI 5 (jasno-
szare) 
Poślizg: R10 A  (powierzchnia naturalna), R10 A+B (lappato), 
R11 A+B+C (na zamówienie)
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, a także obiekty użyteczności publicznej i baseny 

OPINIA JURY
Piękne płytki gresu barwionego w  masie o  kamiennej grafice powierzchni. 
Bardzo ładne odwzorowanie naturalnego kamienia. Atutem kolekcji są 
modularność i bardzo duża odporność na poślizg.
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kolekcja TORSTONE
Marka: Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 14,8 x 30 cm (płytki i dekor) 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja kamienia, dekor z  wzorem patchworko-
wym (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: bianco; beige; brown; grys; grafit 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm 
Zastosowanie: ściany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, 
w tym na elewacje 

OPINIA JURY
Kolekcja inspirowana kamieniem w bardzo ciekawej kolorystyce. Na uwa-
gę zasługują dekoracje z patchworkowym wzorem, które poszerzają moż-
liwości zastosowania kolekcji.
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kolekcja UNiKATO
Marka: Ceramstic

Format: 60 x 60 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja różnych kamieni o wyraźnym rysunku i in-
tensywnych kolorach (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, podwójnie szkliwiona, bardzo 
błyszcząca 
Kolory: mix szarego, beżowego, pomarańczowego, granatowe-
go, brązowego 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Przepiękne płytki z różnymi wzorami kamieni. Bardzo ładna błyszcząca 
powierzchnia; podwójne szkliwienie daje efekt niezwykłej głębi. Kolekcja 
umożliwia tworzenie „odważnych” aranżacji.
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Format: 59,8 x 119,8; 59,8 x 59,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja marmurem (różnorodność wzoru i  wy-
barwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana 
Kolory: light grey; grey 
Klasa ścieralności: PEI 3/1500 (light grey); PEI 3/750 (grey) 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Bardzo ładna szarość i grafika powierzchni płytek oraz poszukiwane 
formaty. Kolekcja daje możliwość tworzenia atrakcyjnych stonowanych 
aranżacji.

kolekcja WONDERSTONE set Home of Stone 
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

www.paradyz.com
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kolekcja GRANDEROCA
Marka: Ceramstic

Format: 80 x 160; 60 x 120 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, specjalna metoda pozwa-
lająca uzyskać bardzo intensywne barwy, polerowanie szkliwa, 
technika carvingu (Nube), metalizowanie (Oxido), rektyfikowany 
Wzornictwo: inspiracja różnymi rodzajami kamienia oraz zardze-
wiałym metalem 
Powierzchnia: gładka lub z delikatną strukturą (Nube); 3 rodzaje 
wykończenia: poler (Amable; Coral; Estal; Fuego; Globo; Torcido; 
Veta); mat (Nube); satyna (Oxido); poler lub mat (White) 
Kolory: od białego, przez beżowy, pomarańczowy, brązowy, sza-
ry, niebieski, do czarnego 
Klasa ścieralności: PEI 4
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Doskonale zaprojektowana, piękna kolekcja megaformatowych gresów 
szkliwionych dająca ogromne możliwości aranżacyjne. Zachwyca piękno 
grafiki kamienia, a elegancję podkreśla błyszcząca powierzchnia – polero-
wane szkliwo i intensywność barw. Bardzo ładna wersja marmurów z de-
likatnymi wyżłobionymi żyłkami oraz płytki z elementami metalizowania. 
Kolekcja doskonale wpisuje się w aktualne trendy wzornicze.
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kolekcja AVENiDA
Marka:  Nowa Gala (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 60 x 120, 60 x 60, 30 x 60 cm; 30 x 120, 30 x 60 cm (stop-
nice); 8 x 60 cm (cokół) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony barwiony w masie, rekty-
fikowany, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja kamienia (różnorodność wzoru i  wybar-
wienia) 
Powierzchnia: gładka lappato; naturalna z delikatną strukturą 
Kolory: jasnoszary; szary; ciemnoszary 
Klasa ścieralności: PEI 4 (płytki szare i ciemnoszare); PEI 5 (jasno-
szare) 
Poślizg: R10 A   (powierzchnia naturalna), R10 A+B (lappato),  
R11 A+B+C (na zamówienie) 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, a także obiekty użyteczności publicznej i baseny 

OPINIA JURY
Bardzo ładna kolekcja płytek gresowych barwionych w masie. Interesujące 
różne odcienie szarości. Jej atutem jest duża odporność płytek na poślizg 
umożliwiająca stosowanie nawet wokół basenów. Uwagę zwracają ele-
menty uzupełniające – stopnice oraz cokół, które dają ogromne możli- 
wości aranżacyjne. Plusem kolekcji jest też modularność.
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kolekcja AViONA
Marka:  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 17,5 x 80 cm 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja przetartego drewna (różnorodność wzoru 
i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: bianco; beige; brown; sabbia 
Klasa ścieralności: PEI 4 (bianco, beige, sabbia); PEI 3 (brown) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: podłogi i ściany wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na balkony i tarasy 

OPINIA JURY
Ciekawa propozycja dla poszukujących płytek imitujących drewniane 
deski. Kolekcja zachwyca kolorami oraz świetnym oddaniem charakteru 
i  rysunku postarzanego drewna. Bardzo dobra oferta płytek na tarasy.

www.cerrad.com
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kolekcja BiG STONE 
Marka: Ceramstic

Format: 80 x 160; 60 x 120 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja różnych kamieni (różnorodność wzoru 
i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, bardzo błyszcząca; matowa 
z delikatną strukturą (technika carvingu) 
Kolory: od beżu do brązów i granatów 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Bogata, świetnie zaprojektowana kolekcja płytek o powierzchni imitującej 
kamienie. Śliczna grafika i kolorystyka. Do zalet kolekcji należą: duży  for-
mat, bardzo istotny w przypadku płytek kamiennych, oraz ładna błyszczą-
ca powierzchnia. Płytki dają ogromne możliwości tworzenia eleganckich 
aranżacji.

www.ceramstic.com
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kolekcja BLUST
Marka: Ceramstic

Format: 80 x 80 cm; 80 x 80 cm (dekor) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja zardzewiałego metalu (różnorodność wzo-
ru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa, metalizowana; delikatna struktu-
ra i połysk (dekor) 
Kolory: różowo-pomarańczowy; szaro-rdzawo-niebieski 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Innowacyjna, piękna kolekcja o wyjątkowej ekspresji wyrazu. Malarski 
wzór i modna kolorystyka oraz bardzo dobry, oryginalny format. Inno-
wacyjne, metalizowane wykończenie powierzchni.
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kolekcja BREAK THE LiNE
Marka:  Opoczno (Cersanit S.A.)

Format: 39,8 x 119,8 cm (ścienne); 79,8 x 79,8 cm (podłogowe); 
1 x 119,8 cm (listwy) 
Technologia produkcji: pytki jednokrotnie wypalane, szkliwione 
(ścienne); gres szkliwiony (podłogowe); wszystkie płytki rektyfi-
kowane, plamoodporne; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja naturalnymi kamieniami (różnorodność 
wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka pokryta mikrogranilią (ścienne); struktural-
na o  fakturze łupka z  gładką ramką (dekoracje); gładka lappato 
(gres); gładka matowa (listwy) 
Kolory: grafit z odcieniem brązu i białymi żyłkami; ścienne tak-
że w  odcieniach bieli z  delikatnymi szarymi żyłkami; grafitowy 
i srebrny (listwy) 
Poślizg: R10 (podłogowe) 
Mrozoodporność: TAK (podłogowe) 
Grubość: 12 mm (ścienne); 8 mm (podłogowe i listwy) 
Zastosowanie: we wnętrzach; podłogowe także na zewnątrz 

OPINIA JURY 
Bardzo dobrze zaprojektowana kolekcja wyróżniająca się piękną kamien-
ną grafiką. Uwagę zwraca strukturalny dekor o fakturze łupka z gładką 
ramką wokół płytki oraz bardzo dobre parametry techniczne, w tym od-
porność na poślizg.
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kolekcja CERROS
Marka:  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

Format: 60 x 60 cm; 7,4 x 30 cm (cegiełka) 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja kamienia (różnorodność wzoru i  wybar-
wienia) 
Powierzchnia: gładka matowa; strukturalna matowa (cegiełka)  
Kolory: bianco; grys; grafit 
Klasa ścieralności: PEI 4 (bianco, grys); PEI 3 (grafit) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm; 9 mm (cegiełka) 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na elewacje, balkony, tarasy 

OPINIA JURY
Piękna kolorystyka płytek i   ładnie odwzorowana grafika kamienia. 
Świetna relacja jakości do ceny. Plusem kolekcji jest jej wszechstronność 
zastosowania.



Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

charakterystyka kolekcji

www.tubadzin.pl

Format: 32,8 x 89,8, 20 x 20 cm (w kształcie litery L); 32,8 x 89,8 cm 
(dekor), 2 x 89,8 cm (listwa) 
Technologia produkcji: płytki szkliwione, rektyfikowane; nadruk 
cyfrowy 
Wzornictwo: wzór kamienia – onyksu (różnorodność wzoru i wy-
barwienia); dekor z perłowymi, wypukłymi kropkami 
Powierzchnia: gładka lub strukturalna błyszcząca, matowa, saty-
nowa 
Kolory: biały; szarobiały; szarogranatowy 
Mrozoodporność: NIE
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany wewnątrz budynków 

OPINIA JURY
Świetnie zaprojektowana kolekcja doskonale wpisująca się w aktualne 
trendy wzornicze. Bardzo ciekawy dekor w kształcie litery L oraz płytka 
z perłowymi opalizującymi, wypukłymi kropkami. Kolekcja daje duże 
możliwości aranżacyjne.

kolekcja COMA
Producent: Grupa Tubądzin 
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charakterystyka kolekcji

www.ceramstic.com

Format: 60 x 120; 60 x 60 cm (gresy); 30 x 60 cm (płytki i dekoracje 
ścienne) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamo-
odporny (podłogowe); monoporosa, płytki szkliwione (ścienne 
i  dekoracyjne), wszystkie płytki rektyfikowane; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja marmurem (różnorodność wzoru i wy-
barwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa, lappato lub polerowana (gres); 
gładka polerowana (ścienne); strukturalna (dekoracje) 
Kolory: złamana biel z jasno- i ciemnoszarymi żyłkami; w wersji 
GOLD dodatkowo złota żyłka (gresy oraz ścienne) 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK (gresy) 
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany wewnątrz (ścienne i dekoracje); ściany  
i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (gresy) 

OPINIA JURY 
Piękne płytki inspirowane marmurem. Dodatek złotego koloru ożywia  
i bardzo uatrakcyjnia rysunek powierzchni. Uwagę zwraca strukturalny 
dekor z paskami biegnącymi wzdłuż dłuższego boku płytki. Kolekcja po-
zwala na uzyskanie bardzo eleganckiego wnętrza. 

kolekcja CORiENTO
Marka: Ceramstic
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charakterystyka kolekcji

www.opoczno.eu

Format: 59,8 x 59,8; 79,8 x 79,8; 59,8 x 119,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: Black & White (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, bardzo błyszcząca 
Kolory: na śnieżnobiałym tle czarne żyłki 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
wyjątkowo elegancka kolekcja. Doskonałe połączenie śnieżnej bieli z czar-
nymi smugami oraz żyłkami. Pozwala tworzyć zachwycające aranżacje 
w zawsze modnym czarno-białym zestawie kolorystycznym.

kolekcja ETERNAL
Marka:  Opoczno (Cersanit S.A.)
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charakterystyka kolekcji

www.paradyz.com

kolekcja GRANDDUST
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Format: 59,8 x 119,8; 59,8 x 59,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja terrazzo (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana 
Kolory: grys; umbra 
Klasa ścieralności: PEI 4/2100 (grys), PEI 3/1500 (umbra) 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Bardzo piękna kolekcja z modnym wzorem terrazzo, umożliwiająca 
tworzenie nieszablonowych aranżacji. Atutem kolekcji są ładne kolory 
i świetny format.
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charakterystyka kolekcji

www.ceramstic.com

Format: 60 x 120 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja różnymi kamieniami (różnorodność wzo-
ru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, bardzo błyszcząca 
Kolory: wyraźne użylenia, wtrącenia, smugi, przenikanie się róż-
nych, często intensywnych barw 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 9 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
wyrafinowana kolekcja płytek doskonale imitujących przełomy skalnych 
bloków. Urzekają niespotykane wzory kamieni i malarski piękny rysunek 
oraz czarowna, połyskliwa powierzchnia dająca efekt głębi.

kolekcja  GRANDEROCA ’21 
Marka: Ceramstic
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charakterystyka kolekcji

www.opoczno.eu

Format: 39,8 x 119,8; 1 x 119,8 cm (listwa) 
Technologia produkcji: płytki szkliwione, jednokrotnie wypala-
ne, rektyfikowane; nadruk cyfrowy
Powierzchnia: satynowa gładka lub strukturalna pokryta bar-
wionym szkliwem (płytki bazowe); gładka zdobiona błyszczącym 
tuszem tworzącym kształt liści (dekoracje); gładka błyszcząca  
(listwa) 
Kolory: butelkowa zieleń; biały; miedziany (listwa) 
Mrozoodporność: NIE 
Grubość: 12 mm 
Zastosowanie: ściany we wnętrzach budynków 

OPINIA JURY 
Kolekcja doskonale wpisuje się w aktualne trendy wzornicze inspirowane 
naturą. Na uwagę zasługuje piękna butelkowa zieleń oraz dekor z moty-
wem liści dobrze widocznym, kiedy światło pada pod odpowiednim kątem. 
Świetna propozycja dla poszukujących kolorowych płytek.

kolekcja GREEN SHOW
Marka: Opoczno (Cersanit S.A.)
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charakterystyka kolekcji

www.ceramicalimone.com.pl

Format: 60 x 120; 60 x 60 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, plamoodporny; nadruk 
cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja metalu (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa; lappato 
Kolory: soft grey; grey; brown; acero 
Klasa ścieralności: PEI 5 lub 4 
Poślizg: R10 (także lappato) 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Piękne płytki megaformatowego gresu o  powierzchni imitującej zardze-
wiały metal. Bardzo ładna kolorystyka zarówno w odcieniach szarości, 
jak i brązów oraz ciekawa grafika. Atutem są dwie wersje wykończenia 
powierzchni.

kolekcja HERA
Marka: Ceramica Limone (PGC)
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charakterystyka kolekcji

www.ceramicalimone.com.pl

Format: 120 x 280; 120 x 120; 60 x 120; 60 x 60 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony polerowany, rektyfikowa-
ny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja naturalnym kamieniem (różnorodność 
wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana 
Kolory: nero (białe żyłki na czarnym tle); bianco (szare i złote żyłki 
na białym tle) 
Klasa ścieralności: PEI 3 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Kolekcję wyróżnia bogata oferta i modularność formatów, atrakcyjna 
kolorystyka, a także wykonanie zgodne z nowoczesnymi technologiami. 

kolekcja iNFERNO
Marka: Ceramica Limone (PGC)

120 cm

280 cm

120 cm

120 cm

120 cm

60 cm

60 cm

60 cm
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charakterystyka kolekcji

www.cerrad.com

Format: 17,5 x 80 cm 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja drewna (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa 
Kolory: bianco; sabbia; miele; marrone 
Klasa ścieralności: PEI 4 (bianco, sabbia, miele); PEI 3 (marrone) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na balkony i tarasy 

OPINIA JURY
Bardzo ładna i  ekonomiczna kolekcja, która umożliwia tworzenie atrak-
cyjnych aranżacji. Ciekawe kolory i ładnie odwzorowany rysunek drewna.

kolekcja LiSTRiA
Marka:  Cerrad  (Cerrad Sp. z o.o.)
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charakterystyka kolekcji

www.cerrad.com

Format: 60 x 60 cm; 7,4 x 30 cm (cegiełka) 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja surowego betonu (różnorodność wzoru 
i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa; strukturalna matowa (cegiełka) 
Kolory: bianco; grys; grafit 
Klasa ścieralności: PEI 4 (bianco, grys); PEI 3 (grafit) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm; 9 mm (cegiełka) 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków, w tym na elewacje, balkony, tarasy 

OPINIA JURY
wyrafinowana, bardzo ładna kolekcja o  delikatnej powierzchni nawią-
zującej wyglądem do przetartego betonu. Uwagę zwraca ciekawa kolo-
rystyka.

kolekcja MACRO
Marka:  Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)
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charakterystyka kolekcji

www.tilestales.pl

Format: 33 x 100; 30 x 60 cm (ścienne i dekoracje) 
Technologia produkcji: płytki dwukrotnie wypalane, szkliwione, 
rektyfikowane; nadruk cyfrowy 
Powierzchnia: gładka satynowa (płytki bazowe); gładka matowa 
i błyszcząca (mozaika)
Kolory: white; magnolie; silvergrey; arktisgrün 
Mrozoodporność: NIE 
Grubość: 9 mm (30 x 60 cm); 11 mm (33 x 100 cm) 
Zastosowanie: ściany we wnętrzach, m.in. łazienkach, salonach, 
kuchniach, SPA i centrach wellness 

OPINIA JURY 
Bardzo dobrze zaprojektowana kolekcja w ciekawej, oryginalnej, pastelo-
wej kolorystyce. wyróżnia ją ładna satynowa powierzchnia oraz dekoracje 
– mozaiki złożone z matowych i błyszczących elementów.

kolekcja MAJOLiCA
Marka: Engers (V&B Fliesen GmbH)
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charakterystyka kolekcji
Format: 59,8 x 119,8, 59,8 x 59,8 cm; 19,8 x 19,8 cm (dekor) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja terrazzo (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka matowa i półpoler 
Kolory: antracite; bianco; silver; colour mix dekor 
Klasa ścieralności: PEI 3/750 (antracite mat, colour mix); PEI 
5/12000 (bianco mat); PEI 4/6000 (bianco półpoler, silver mat 
i półpoler) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 9 mm; 10 mm; 7,5 mm (dekor) 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Spójna, bardzo ładnie zaprojektowana kolekcja, świetna kolorystyka 
i ciekawe dekoracje. Kolekcja doskonale wpisuje się w aktualne trendy 
wzornicze. 

kolekcja MOONDUST
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 

www.paradyz.com



Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

charakterystyka kolekcji

www.dunin.eu

Format: 27,2 x 27,4 cm (PENNY); 28,4 x 26,8 cm (TWIG) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony i   nieszkliwiony, plamo-
odporny 
Powierzchnia: gładka błyszcząca lub matowa 
Kolory: biel; złoto; mięta; granat 
Klasa ścieralności: PEI 2 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 

OPINIA JURY 
Bardzo ciekawa propozycja dla osób poszukujących niecodziennych deko-
racji. wzrok przykuwają złote krążki i  zdobienia z  połyskliwych paseczków, 
zwłaszcza w niebieskiej kolorystyce. Niepospolite przejścia tonalne.

kolekcja PENNY & TWiG 
Producent:  DUNiN Sp. z o.o.



charakterystyka kolekcji
Format: 60 x 120 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany; nadruk 
cyfrowy 
Wzornictwo: styl industrialny, inspiracja metalem 
Powierzchnia: matowa z  elementami błyszczącymi imitującymi 
metal 
Kolory: azul; bronze 
Klasa ścieralności: PEI 2 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz 
obiektów 

OPINIA JURY
Zachwycające płytki gresowe – piękna grafika i kolorystyka, świetny efekt 
matu na powierzchni z elementami błyszczącymi i imitacją metalu. 

kolekcja PLUTONiC
Marka: Ceramica Limone (PGC)

Kolekcja nagrodzona tytułem

Perła 
Ceramiki UE

2020
w konkursie kwartalnika

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

2020

www.ceramicalimone.com.pl



charakterystyka kolekcji

www.cersanit.com.pl

Format: 19,8 x 119,8 cm
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja starą drewnianą deską (różnorodność 
wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa
Kolory: brąz; beż 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Poślizg: R10 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Ciekawa propozycja postarzonej deski. Bardzo dobrze oddany charakter 
i struktura drewna oraz przetarcia.

kolekcja ROCKWOOD
Marka:  Cersanit (Cersanit S.A.)
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charakterystyka kolekcji
Format: 14,8 x 30 cm 
Technologia produkcji: klinkier, plamoodporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja terrazzo (różnorodność wzoru i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: bianco; grys; grafit 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 8,5 mm 
Zastosowanie: ściany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, 
w tym na elewacje 

OPINIA JURY
Bardzo efektowne odwzorowanie terrazzo na płytkach klinkierowych. Ko-
lekcja wpisuje się w aktualne trendy wzornicze. Jej atutem jest możliwość 
zastosowania na elewacjach budynków.

kolekcja SALTSTONE
Marka: Cerrad (Cerrad Sp. z o.o.)

www.cerrad.com
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charakterystyka kolekcji
Format: 59,8 x 119,8; 59,8 x 59,8; 22,3 x 29,8 cm (mozaika) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamo-
odporny, mozaika cięta; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja piaskowcem (różnorodność wzoru i wy-
barwienia) 
Powierzchnia: gładka satynowa 
Kolory: bianco; beige; umbra 
Klasa ścieralności: PEI 4/6000 (bianco); PEI 4/2100 (beige); 
PEI 3/750 (umbra) 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 9 mm; 10 mm (59,8 x 119,8 cm) 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Bardzo oryginalna mozaika, wyróżniająca kolekcję, a także efektowna 
powierzchnia zachwycająca satynową gładkością. Poszukiwany format 
jest dodatkowym atutem.

www.paradyz.com

kolekcja SMOOTHSTONE set Home of Stone 
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 



charakterystyka kolekcji
Format: 59,3 x 59,3 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamo-
odporny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja przetartym betonem (różnorodność wzo-
ru i wybarwienia); dekoracje z delikatnie przetartym wzorem dy-
wanowym 
Powierzchnia: gładka matowa, zdobiona błyszczącym tuszem 
Kolory: biały; szary 
Klasa ścieralności: PEI 4 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Kolekcję wyróżnia piękna szarość oraz trafne odwzorowanie przetartego 
betonu. Uwagę zwracają płytki pokryte błyszczącym tuszem, który daje 
ciekawy efekt w zależności od kąta padania światła oraz niezwykłej urody 
dekor o przetartym dywanowym wzorze.

kolekcja STORMY
Marka: Cersanit (Cersanit S.A.)

www.cersanit.com.pl
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charakterystyka kolekcji

www.tilestales.pl

Format: 33 x 100, 30 x 60 cm (płytki ścienne); 80 x 80, 60 x 60,  
15 x 15 cm (podłogowe); 60 x 60, 15 x 15 cm (dekoracyjne); 60 x 60 cm,  
grubości 2 cm (gresy outdoor) 
Technologia produkcji: płytki ścienne szkliwione; podłogowe  
(60 x 60, 80 x 80 cm) i dekoracyjne (60 x 60 cm) – gres nieszkli-
wiony; podłogowe i dekoracyjne (15 x 15 cm) – gres szkliwiony; 
wszystkie rektyfikowane 
Wzornictwo: inspiracja betonem i patchworkami 
Powierzchnia: matowa gładka, płytki grubości 2 cm – struktural-
ne (relief ) 
Klasa ścieralności: PEI III, PEI IV (15 x 15 cm, w zależności od koloru) 
Poślizg: R10, R9 (15 x 15 cm), R11 (grubości 2 cm) 
Mrozoodporność: TAK (podłogowe i dekoracyjne)
Grubość: 10 i 20 mm 
Zastosowanie: ścienne – wewnątrz; podłogowe i   dekoracyjne  
– wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów; grubości 20 mm – na ze-
wnątrz, także w miejscach, gdzie wymagana jest duża odporność 
na poślizg (R11) 

OPINIA JURY
Ciekawa, spójna kolekcja pozwalająca tworzyć jednolite kompozycje we 
wnętrzach i na zewnątrz budynków. Płytka o grubości 20 mm wyróżnia się 
bardzo dobrą odpornością na poślizg – R11. Bardzo ładne kolory i płytki 
dekoracyjne – patchworkowe.

kolekcja STUCCO
Marka: Engres (V&B Fliesen GmbH) 
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charakterystyka kolekcji
Format: 59,8 x 59,8; 79,8 x 79,8; 59,8 x 119,8 cm 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: inspiracja wulkaniczną lawą (różnorodność wzoru 
i wybarwienia) 
Powierzchnia: gładka polerowana, błyszcząca 
Kolory: różne odcienie brązu i beżu oraz wtrącenia pomarańczowego 
Klasa ścieralności: PEI 3 
Mrozoodporność: TAK 
Grubość: 8 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY 
Urzekająca kolekcja w ciepłej kolorystyce i poszukiwanych przez klientów 
formatach. Trafne odwzorowanie naturalnej skały. Kolekcja daje ogromne 
możliwości tworzenia prestiżowych aranżacji.

kolekcja  VULCANiC DUST 
Marka:  Opoczno (Cersanit S.A.)

www.opoczno.eu
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charakterystyka kolekcji

www.paradyz.com

Format: 14,8 x 119,8, 14,8 x 89,8 cm; 14,8 x 88,8 cm (dekor chevron) 
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany, plamood-
porny, dekor chevron nacinany; nadruk cyfrowy 
Wzornictwo: imitacja drewna dębowego (różnorodność wzoru 
i wybarwienia) 
Powierzchnia: strukturalna matowa 
Kolory: light; warm; naturale (twilight); dark 
Klasa ścieralności: PEI 4/12000 (light, naturale); PEI 4/6000 
(warm); PEI 3/750 (dark) 
Poślizg: R9 
Mrozoodporność: TAK
Grubość: 10 mm 
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz bu-
dynków 

OPINIA JURY
Piękna kolekcja inspirowana drewnem dębu, doskonale oddany charak-
ter i grafika drewna w bardzo poszukiwanym formacie deski. Na uwagę 
zasługuje dekoracja z wzorem chevron. 

kolekcja WiLDLAND
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 
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KOLEKCJA INFERNO

WWW.CERAMICALIMONE.COM.PL


