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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 – NOMINACJE

20 listopada br. rozstrzygnięto III,   

ostatnią w  tym roku, edycję konkursu 

PERŁY CERAMIKI UE, organizowanego 

od 2004 r. przez redakcję kwartalnika 

„Wokół Płytek Ceramicznych”, którego 

celem jest promocja płytek ceramicz-

nych wyróżniających się wzornictwem 

i  jakością, spośród bogatej oferty ryn-

kowej. Zgodnie z  regulaminem płytki 

zgłoszone do III edycji konkursu PERŁY 

CERAMIKI UE 2018 oceniano w dwóch 

klasach – standard i premium oraz sześ- 

ciu kategoriach: płytki ścienne; płytki 

podłogowe; płytki na ściany i podłogi; 

płytki uniwersalne; płytki do zastoso-

wania specjalnego oraz płytki megafor-

matowe (dotyczy tylko klasy premium).  

21 kolekcji z  tej edycji otrzymało no-

minacje do drugiego etapu, w  którym 

przyznawane są tytuły Perła Ceramiki 

UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 

2018 oraz Perła Ceramiki Projektantów – 

użytkowników CAD Decor 2018.

W skład jury oceniającego płytki we-

szli: Magdalena Kaliszuk-Barańska, 

architekt wnętrz, Sekcja Architektury 

Wnętrz Związku Polskich Artystów Pla-

styków (przewodnicząca); Paweł Bal-

cerzak, projektant, Wydział Wzornictwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Pro-

jektantów Form Przemysłowych; Jerzy 

Grochulski, architekt, Pierwszy Wice-

prezes Stowarzyszenia Architektów 

Polskich, Prodziekan Wydziału Architek-

tury Politechniki Warszawskiej; Jerzy 

Uścinowicz, architekt, Członek Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Architektów 

Polskich, Wydział Architektury Politech-

niki Białostockiej oraz Krystyna Wi-

śniewska, redaktor naczelna i Danuta 

Kostrzewska-Matynia, zastępca redak-

tor naczelnej kwartalnika „Wokół Płytek 

Ceramicznych”.

Kolekcje nominowane w  III edycji 

konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018:

KLASA STANDARD

kategoria – płytki ścienne

ROSARIO – Ceramika Końskie Sp. z o.o.

kategoria – płytki podłogowe

GIGANT – marka Opoczno

kategoria – płytki na ściany i podłogi

PIETRA di LUCERNA – producent Star-

gres Sp. z o.o.

kategoria – płytki uniwersalne

MODERN – producent Ceramika Para-

dyż Sp. z o.o.

KLASA PREMIUM

kategoria – płytki ścienne

ARABESQ TANAGRA – producent Cera-

mik Studio

ROYAL BLACK – GRAND CONCEPT – 

marka Opoczno

kategoria – płytki na ściany i podłogi

IMPERIAL – marka Ceramstic

LAKE STONE – GRAND CONCEPT – mar-

ka Opoczno

kategoria – płytki uniwersalne

ASH – marka Ceramstic

DEEP BLUE – marka Ceramstic

NEWSTONE – GRAND CONCEPT – mar-

ka Opoczno

PACIFIC – marka Ceramstic

TACOMA – producent Cerrad Sp. z o.o.

UNIQUE – marka Ceramstic

kategoria – płytki do zastosowania spe-

cjalnego

Mozaiki HEXAGON, HEXAGONIC, MINI 

FISH SCALE, MINI ROMBIC – producent 

DUNIN Sp. z o.o.

MATTINA 1.8 – producent Cerrad 

Sp. z o.o.

MONTEGO 2.0 – producent Cerrad 

Sp. z o.o.

LUKKA 1.8 – producent Cerrad Sp. z o.o.

kategoria – płytki megaformatowe

CONCRETE – producent Cerrad Sp. 

z o.o./Ultime

TOSI – Ceramika Paradyż Sp. z o.o./Pa-

radyż My Way

QUENOS – GRAND CONCEPT – marka 

Opoczno

Kolekcje zgłoszone do tej edycji kon-

kursu były w większości inspirowane ka-

mieniem i  betonem. Charakteryzowały 

się dużą liczbą elementów oraz formatów. 

Znajdowały się wśród nich płyty megafor-

matowe, m.in. 160 x 320 cm, ale również 

małe płytki o boku mniejszym niż 20 cm, 

m.in. w kształcie arabeski lub rybiej łuski.

Najwyższą ocenę w obu klasach zdo-

były kolekcje marki Opoczno. W  klasie 

standard prym wiodły płytki podłogowe 

Gigant wysoko ocenione za piękne od-

wzorowanie kamienia na powierzchni, 

dobre parametry techniczne (poślizg R 10 

oraz B i odporność na plamienie klasa 5), 

a także niską cenę.  W klasie premium wy-

grała kolekcja Royal Black. Jury doceniło 

jej multiformatowość, udane odwzorowa-

nie marmuru na powierzchni, różnorod-

ność wzoru, a także piękny połysk.

W ramach PEREŁ CERAMIKI UE 2018 

odbyło się trzecie głosowanie na „Perłę 

Ceramiki Projektantów – użytkowni-

ków CAD Decor 2018”. Użytkownicy 

programów CAD Decor i  CAD Decor 

PRO wybrali drogą elektronicznego 

głosowania najpiękniejszą ich zdaniem 

kolekcję płytek ceramicznych spośród 

nominowanych w  III edycji konkursu 

PERŁY CERAMIKI UE 2018. Najwięcej 

głosów zdobyły mozaiki Hexagon, 

Hexagonic, Mini Fish Scale i  Mini 

Rombic firmy DUNIN Sp. z o.o. 

Płytki nominowane w  konkursie  

PERŁY CERAMIKI UE 2018 zostaną ozna-

czone w salonach sprzedaży w  całej 

Polsce specjalnymi nalepkami: „Wy-

rób nominowany w konkursie PERŁY  

CERAMIKI UE 2018” 

Serdecznie gratulujemy nominacji. 


