KONKURS PERŁY CER A MIKI UE 2018 – NOMIN ACJE

Kolekcja: Concrete
Producent/Marka: Cerrad Sp. z o.o./Ultime
Format płytek: 160 x 320; 120 x 120; 80 x 160; 80 x 80; 60 x 120;
60 x 60 cm
Elementy współtworzące kolekcję: cokoły: 8 x 120, 8 x 80, 8 x 60 cm;
stopnice nacinane: 30 x 120, 40 x 80, 30 x 60 cm; mozaika 30 x 30 cm
Cechy szczególne: kolekcja multiformatowa inspirowana betonem; gres podbarwiony w masie, szkliwiony, rektyfikowany; płytki
w formacie 160 x 320 cm o grubości 0,6 cm, pozostałe 0,8 cm; dwie
wersje wykończenia powierzchni: matowa i polerowana, cztery
wersje kolorystyczne: beige, grey, graphite, anthracite; odporność
na ścieranie (wersja mat): PEI 5 (beige, grey), PEI 4 (graphite, anthracite); poślizg R10
Zalecane zastosowanie: podłogi i ściany wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
Średnia cena netto: 65–324 zł
Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe
OPINIA JURY:
Przepiękna, elegancka, bardzo bogata kolekcja, która daje ogromne
możliwości aranżacyjne. Zachwyca megaformat 160 x 320 cm oraz
multiformatowość. Uwagę zwraca piękna kolorystyka oraz dobre parametry techniczne.

Kolekcja: Tosi
Producent/Marka: Ceramika Paradyż Sp. z o.o./Paradyż My Way
Format płytek: 89,8 x 179,8; 89,8 x 89,8; 59,8 x 119,8; 59,8 x 59,8 cm
Elementy współtworzące kolekcję: płytka heksagonalna
17,1 x 19,8 cm; cokoły: 9,8 x 89,8 cm, 9,8 x 59,8 cm
Cechy szczególne: kolekcja inspirowana marmurem; gres szkliwiony, rektyfikowany; dwie wersje wykończenia powierzchni: mat lub
poler (formaty: 89,8 x 179,8; 89,8 x 89,8 cm tylko mat); dwie wersje
kolorystyczne: beige i brown; odporność na ścieranie PEI 4/2100
(beige, poler i mat), 3/750 (brown, mat), 2/600 (brown, poler)
Zalecane zastosowanie: na ściany i podłogi we wnętrzach oraz na
zewnątrz budynków
Średnia cena netto: płytki bazowe: 131,50 zł/m2; płytka heksagonalna 25,60 zł/szt.; cokoły 16,40 zł/szt.
Klasa: premium
Kategoria: płytki megaformatowe
OPINIA JURY:
Świetna propozycja płytek inspirowanych marmurem. Udana kolorystyka, zwłaszcza w wersji brown, ciekawe wykończenie powierzchni
polerowane lub matowe. Duży wybór formatów, w tym megaformat
89,8 x179,8 cm i elementów uzupełniających, a wśród nich modne
obecnie płytki heksagonalne.

Wokół

Płytek

Ceramicznych

4-2018



13

