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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2021 – NOMINACJE

Kolekcja: RITUAL
Producent/Marka: Ceramika Paradyż Sp. z  o.o./Paradyż My Way 
set MONUMENTAL
Format: 120 x 280; 120 x 120; 60 x 120 cm
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany; nadruk 
cyfrowy
Wzornictwo: inspiracja kamieniem pulpis, różne „twarze” graficzne
Powierzchnia: gładka, satynowa (120 x 280 cm) lub mat (120 x 120, 
60 x 120 cm)
Kolory: taupe; grey
Plamoodporność: klasa 5
Mrozoodporność: tak
Poślizg: R 9 (mat)
Klasa ścieralności: PEI 4/2100
Grubość: 6 mm (120 x 280 cm); 9 mm (120 x 120, 60 x 120 cm)
Zastosowanie: na ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz 
obiektów
Średnia cena netto: 149 – 337 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe

OPINIA JURY:
Delikatna, stonowana kolekcja modnych płytek inspirowanych kamie-
niem naturalnym. Atutem są dwie wersje kolorystyczne: ciepła szarość 
oraz jasny beż. Dobrze sprawdzi się zarówno w  nowoczesnych, jak 
i klasycznych wnętrzach, a także na zewnątrz oraz jako fronty szafek, 
blaty itp.

Kolekcja: TORANO
Producent: Pamesa Ceramica Compactto S.L.U.
Format płytek: 120 x 260; 75 x 150; 120 x 120; 60 x 120; 60 x 60 cm
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany; nadruk 
cyfrowy
Wzornictwo: inspiracja marmurem
Powierzchnia: gładka, matowa lub polerowana błyszcząca
Kolory: złote i grafitowe żyłki na tle białym z delikatną nutą beżu 
Plamoodporność: tak
Mrozoodporność: tak
Poślizg: R 10 (mat)
Klasa ścieralności: PEI IV
Grubość: 6; 9,5; 10,5; 10,7 mm
Zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
o różnym przeznaczeniu
Średnia cena netto: 100 – 600 zł m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe

OPINIA JURY:
Elegancka kolekcja inspirowana marmurem. Jej zaletą jest bogactwo 
formatów, modularność i  różne wykończenie, delikatna kolorystyka 
i  ładny, złoto-grafitowy rysunek żył, bardzo dobre parametry tech-
niczne. Kolekcja daje duże możliwości tworzenia eleganckich aranżacji, 
zarówno wewnątrz (w tym blaty, fronty), jak i na zewnątrz.
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