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NOMINACJE – KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 

Kolekcja: Quenos – Grand Concept

Producent/Marka: Opoczno

Format płytek: 119,8 x 119,8; 59,8 x 119,8; 79,8 x 79,8; 59,8 x 59,8; 

29,8 x 59,8 cm

Elementy współtworzące kolekcję: mozaika 29,8 x 29,8; stopnice 

29,8 x 59,8 i 29,8 x 119,8; cokół 7,2 x 59,8 cm

Cechy szczególne: kolekcja inspirowana betonem, gres szkliwiony 

produkowany metodą walcowania (technologia Continua+), rek-

tyfikowany, powierzchnia matowa lub lappato, cztery wersje kolo-

rystyczne: white, light grey, grey, graphite; kolekcja multiformato-

wa, wszystkie płytki grubości 8 mm; duża liczba niepowtarzalnych 

wzorów; odporność na ścieranie klasa 5/12000 (white, light grey) 

4/2100 (grey, graphite); poślizg R10; odporność na plamienie – kla-

sa 5

Zalecane zastosowanie: ściany i  podłogi, wewnątrz oraz na ze-

wnątrz budynków

Średnia cena netto: 94,30–209,75 zł

Klasa: premium

Kategoria: płytki megaformatowe

OPINIA JURY:

Kolekcja w przepięknej kolorystyce z bogactwem formatów, w tym 

megaformat 120 x 120 cm, produkowana w technologii Continua+. 

Świetna inspiracja betonem oraz malarska powierzchnia. Na uwagę 

zasługuje multiformatowość, dobre parametry techniczne. Kolekcja 

daje możliwość tworzenia atrakcyjnych aranżacji oraz zastosowania 

w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Nagrody Gospodar-

cze Prezydenta RP są 

przyznawane raz w  ro-

ku. Do tegorocznej, XVI 

już edycji zgłoszono 

140 firm. Nominację 

kapituły pod przewod-

nictwem prof. dr. hab. 

Krzysztofa Opolskiego 

otrzymało 21 przed-

siębiorstw w  pięciu 

kategoriach głównych 

i  dwóch specjalnych. 

Prezydent przyznał 

także nagrodę indywi-

dualną oraz nagrodę 

z okazji 100-lecia odzy-

skania przez Polskę niepodległości. Zwycięzców, z grona 

nominowanych, wskazał Prezydent RP. Ceramika Para-

dyż została uhonorowana statuetką w  kategorii „Naro-

dowy Sukces”. Nagrodę w  imieniu firmy odebrał Piotr 

Kucharski, Wiceprezes Zarządu ds. produkcji.

Ceramika Paradyż została laureatem tegorocznej 

Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Podczas 3. edy-

cji Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa, Andrzej Duda 

wręczył statuetki przedsiębiorstwom i  instytutom na-

ukowo-badawczym, wnoszącym cenny wkład w  rozwój 

polskiej gospodarki.

Jest to obecnie jedno z najbardziej prestiżowych wy-

różnień biznesowych dla przedsiębiorców, którzy budu-

ją pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na 

arenie międzynarodowej i stanowią dobry przykład dla 

innych.

Ceramika Paradyż jest jedną z  największych firm 
w  województwie łódzkim, która chętnie dzieli się swo-
im doświadczeniem i inspiruje inne podmioty, nie tylko 
z  regionu, ale i  całego kraju. Jesteśmy zaszczyceni, że 
nasze starania, dobre praktyki i zrównoważony rozwój 
zostały docenione przez Prezydenta RP. Nagroda Go-
spodarcza to ogromna odpowiedzialność i  zobowiąza-
nie do dalszego rozwoju naszej firmy, która już za rok 
świętować będzie jubileusz 30-lecia obecności na rynku 

– powiedział Tomasz Popielawski, Rzecznik Prasowy 

Ceramiki Paradyż.

CERAMIKA PARADYŻ Z NAGRODĄ  
GOSPODARCZĄ PREZYDENTA RP

Piotr Kucharski, Wiceprezes Za-
rządu ds. Produkcji prezentuje 
statuetkę Nagrody Gospodar-
czej przyznaną w kategorii „Na-
rodowy Sukces”
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