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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2021 – NOMINACJE

Kolekcja: DESIRE
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 marmurem o czarnej, głębokiej kolorystyce
Powierzchnia: gładka, polerowana błyszcząca
Kolory: black
Plamoodporność: klasa 5
Mrozoodporność: tak
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: 190 – 337 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe

OCENA JURY:
Kolekcja megaformatowych gresów inspirowana marmurem Nero 
Marquina. Głęboką czerń przeciętą białymi żyłkami podkreśla błyszcząca 
powierzchnia. Przy dużych formatach uwagę zwraca grubość 6 mm, dzięki 
czemu może być zastosowana na różnych powierzchniach. Kolekcja dosko-
nale nadaje się do dystyngowanych, eleganckich wnętrz.

Kolekcja: HORIZON
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 marmurem Calacatta, różne „twarze” graficzne
Powierzchnia: gładka, satynowa lub polerowana błyszcząca 
(120  x  280  cm) oraz matowa lub polerowana błyszcząca (120 x 120, 
60 x 120 cm)
Kolory: gold, white (na białym tle złote użylenie)
Plamoodporność: klasa 5
Mrozoodporność: tak
Klasa ścieralności: PEI 4/6000
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:
Wysublimowana grafika wzoru inspirowanego marmurem Calacatta, z cie-
kawym złotym użyleniem. Dobre parametry techniczne oraz różne wersje 
wykończenia powierzchni płytek i mała grubość pozwalają stosować płytki 
nie tylko na ściany i podłogi, ale też blaty, fronty szafek, wyspy kuchenne itp.
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