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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2022 – NOMINACJE

Kolekcja: NEVE CREATIVE by Maja Ganszyniec
Producent: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Format płytek: 89,8 x 29,8; 19,8 x 19,8; 19,8 x 9,8; 9,8 x 9,8 cm
Technologia produkcji: monoporosa, szkliwiona, zdobienia wykonane 
specjalnymi tuszami oraz gres szkliwiony z nadrukiem cyfrowym (13 wer-
sji mat w formacie 19,8 x 19,8 cm); rektyfikowane (89,8 x 29,8 cm)
Wzornictwo: redefinicja dekoracji ściennych w małym formacie bazująca 
na geometrycznych deseniach
Powierzchnia: gładka lub strukturalna, matowa lub błyszcząca
Kolory: bianco, beige, light grys, blue, green, blush, terracotta, dark blue, 
dark green
Plamoodporność: klasa 5
Poślizg: gres R9
Klasa ścieralności: gres 3/1500 – 4/2100 (w zależności od koloru)
Mrozoodporność: gres tak
Grubość: 6,5 mm (monoporosa, gładkie z  wyjątkiem 89,8 x 29,8  cm); 
7,5 mm (gres); 9 mm (89,8 x 29,8 cm); 11,5 mm (strukturalne)
Zastosowanie: monoporosa – ściany we wnętrzach; gresy – ściany i pod-
łogi wewnątrz i na zewnątrz
Średnia cena netto: 136 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: na ściany i podłogi

OPINIA JURY:
Kolekcja bogata we wzory, kolory, faktury, o wyróżniającej się grafice struk-
turalnej. Różne wersje wykończenia płytek – matowe lub błyszczące. Uwagę 
zwraca zharmonizowana paleta barw. Daje dużo możliwości aranżacyjnych. 

Kolekcja: COLOR IT
Marka: Engers
Format: gres 60 x 60 cm; ścienne 120 x 40, 20 x 20 cm
Technologia produkcji: ścienne – monoporosa, szkliwione; gres – bar-
wiony w masie, nieszkliwiony, rektyfikowany; wszystkie – nadruk cyfrowy
Wzornictwo: inspiracja betonem (gresy), paletą barw akwareli (ścienne)
Powierzchnia: gładka; ścienne – matowa lub błyszcząca, gres – matowa
Kolory: ścienne w 8 kolorach (biały kamień, zielony atol, sienna brązowa, 
migdałowy brąz, wiśniowoczerwony, fiord niebieski, srebrnoszary, atra-
mentowoczarny); gres w 3 kolorach (migdałowy brąz, srebrnoszary, atra-
mentowoczarny)
Plamoodporność: tak
Poślizg: R10 B (gres)
Mrozoodporność: tak (gres)
Grubość: 6 mm (ścienne), 8 mm (gres)
Zastosowanie: gres – ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz; ścienne 
– do wnętrz
Średnia cena netto: 220 zł/m2 (gres); 370 zł/m2 (ścienne)
Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:
Dobrze zaprojektowana kolekcja dająca wiele możliwości tworzenia aranża-
cji stonowanych, jak i z mocnym akcentem kolorystycznym. Wysublimowana 
kolorystyka płytek 20 x 20 cm o błyszczącej powierzchni, doskonale pasuje 
do matowych, stonowanych płytek gresowych. Interesująca, innowacyjna 
faktura powierzchni (ceramiczna impregnacja e-protect). 


