KONKURS PERŁY CER A MIKI UE 2018 – NOMIN ACJE

Kolekcja: mozaiki Hexagon, Hexagonic, Mini Fish Scale, Mini
Rombic
Producent/Marka: DUNIN Sp. z o.o.
Format płytek: 32 x 28; 30 x 26; 29,6 x 30; 30,7 x 26,8 cm
Cechy szczególne: seria dekoracji gresowych szkliwionych; mozaiki:
Hexagon (matt Black 51, White 51) złożona z matowych elementów
w kolorze białym lub czarnym, Hexagonic (B&W Mix 74, White 74) –
mix białych i czarnych elementów lub białych o powierzchni błyszczącej z efektem 3D; Mini Fish Scale (Bali 88, White 88) z elementami przypominającymi kształtem rybią łuskę w kolorze białym lub
morskim (powierzchnia gładka błyszcząca); Mini Rombic (White 48)
– z białymi elementami o powierzchni błyszczącej tworzącymi efekt
przestrzennego wzoru
Zalecane zastosowanie: ściany i podłogi wewnątrz budynków
Średnia cena netto: ok. 330 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego
OPINIA JURY:
Zachwycająca, oryginalna propozycja elementów dekoracyjnych dobrze wpisujących się w aktualne trendy wzornicze. Duży wybór formatów, piękne kolory, zwłaszcza turkusowy. Ciekawe wzory, w tym 3D,
a także modny wzór rybiej łuski.

Kolekcja: Mattina 1.8
Producent/Marka: Cerrad sp. z o.o.
Format płytek: 40 x 120 cm
Elementy współtworzące kolekcję: płytki: 20 x 120 i 30 x 120 cm
o grubości 1 cm; stopnica V-SHAPE 32 x 120 cm; mozaika 30 x 30 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana drewnianymi deskami;
gres podbarwiony w masie, szkliwiony, powierzchnia strukturalna,
matowa, rektyfikowany; dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: bianco, sabbia, beige, grigio, marrone; płytki grubości 1,8 cm;
klasa ścieralności PEI 5 (beige, bianco) lub PEI 4 (sabbia, grigio, marrone); poślizg R11
Zalecane zastosowanie: na zewnątrz budynków – taras, ogród
Średnia cena netto: 162,50 zł/m2
Klasa: premium
Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego
OPINIA JURY:
Świetna propozycja grubej wielkoformatowej deski. Doskonała imitacja drewna, duży wybór kolorów. Na uwagę zasługuje bardzo dobra
odporność na poślizg oraz możliwość układania płytek na sucho na
zewnątrz budynków.
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