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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2016 – NOMINACJE

2016

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

Wyniki III edycji konkursu
PERŁY CERAMIKI UE 2016

W  listopadzie br. rozstrzygnięto 
III edycję konkursu PERŁY CERAMIKI 
UE 2016, a  tym samym zakończył się 
pierwszy etap, w którym nominowano 
kolekcje płytek ceramicznych do tytu-
łów: „Perła Ceramiki UE 2016”, „Per-
ła Ceramiki Dystrybutorów 2016” 
oraz „Perła Ceramiki Projektantów 
– użytkowników CAD Decor 2016”. 
Konkurs promuje najpiękniejsze i wy-
różniające się jakością kolekcje płytek 
ceramicznych dostępne na polskim 
rynku.

Jury w  składzie: Magdalena Ka-
liszuk-Barańska – architekt wnętrz, 
Sekcja Architektury Wnętrz Związku 
Polskich Artystów Plastyków (prze-
wodnicząca jury); Paweł Balcerzak – 
projektant, Wydział Wzornictwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie; Dariusz Gocławski – prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Architektów 
Wnętrz; Jerzy Uścinowicz – architekt, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich; 
Danuta Kostrzewska-Matynia – za-
stępca redaktora naczelnego kwar-
talnika „Wokół Płytek Ceramicznych” 
oraz Krystyna Wiśniewska – re-
daktor naczelna kwartalnika „Wokół 
Płytek Ceramicznych” w  III edycji te-
gorocznego konkursu nominowało 
kolekcje: 
KLASA STANDARD
Kategoria – płytki ścienne

P Moli – producent Grupa Paradyż
Kategoria – płytki na ściany i podłogi

P Elissa – marka Opoczno
Kategoria – płytki uniwersalne 

P Catalea – producent Cerrad
KLASA PREMIUM
Kategoria – płytki ścienne

P Esten – producent Grupa Paradyż

Kategoria – płytki uniwersalne 
P Montego – producent Cerrad
P Optimal – producent Grupa Pa-

radyż
Kategoria – płytki do zastosowania 
specjalnego

P Arabesco – producent DUNIN 
Sp. z o.o.

W tej edycji jury najwyżej oceniło 
kolekcje Moli (Grupa Paradyż) w klasie 
standard i Arabesco (DUNIN Sp. o.o.) 
– klasa premium. Pierwsza będąca cie-
kawym powrotem do małego formatu, 
zachwyciła dekoracjami przypomina-
jącymi subtelne koronki, a druga płyt-
kami w innym kształcie niż kwadrat lub 
prostokąt (heksagon, arabeska).

Kolekcje nominowane w  III edycji 
konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2016 
prezentujemy na str. 8-11 tego wy-
dania oraz na stronach interneto-
wych www.plytkiceramiczne.info.pl 
i www.materialybudowlane.info.pl.

W  ramach konkursu PERŁY CE-
RAMIKI UE 2016, z  nominowanych 
kolekcji w  III edycji, wybrano „Perłę 
Ceramiki Projektantów – użytkow-
ników CAD Decor 2016”. Została nią 
kolekcja Esten Grupy Paradyż. Wybór 
ten zakończył pierwszy etap specjal-
nego konkursu dla architektów 
i  projektantów wnętrz – użytkow-
ników programów CAD Decor, orga-
nizowanego wspólnie przez redakcję 
kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicz-
nych” i  firmę CAD Projekt K&A. Drugi 
etap rozpocznie się w połowie grudnia 
br. i potrwa do połowy stycznia 2017 r. 
Będzie polegał na przygotowaniu pro-
jektu dowolnego wnętrza lub miejsca 
na zewnątrz budynku z  zastosowa-
niem co najmniej jednej kolekcji płytek 

nagrodzonej tytułem: „Perła Ceramiki 
UE 2016”, „Perła Ceramiki Dystrybuto-
rów 2016” lub „Perła Ceramiki Projek-
tantów – użytkowników CAD Decor 
2016”. 

Konkurs PERŁY CERAMIKI UE 
2016 odbywa się pod honorowym 
patronatem Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich (SARP) oraz Polskie-
go Stowarzyszenia Projektantów 
Wnętrz (PSPW). 

Kolekcje płytek ceramicznych, 
które uzyskały nominacje, reko-
mendujemy wszystkim klientom, 
w  tym architektom, projektantom 
wnętrz, dystrybutorom oraz inwe-
storom. Będą one oznaczone w sa-
lonach sprzedaży w  całym kraju, 
nalepką „Wyrób nominowany 
w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 
2016”. Gratulujemy wyróżnień ich 
producentom. 
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