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NOMINACJE – KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2018 

Kolekcja: ROCKSTONE

Producent/Marka: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Format płytek: 59,8 x 59,8; 29,8 x 59,8 cm

Elementy współtworzące kolekcję: stopnica 29,8  x  59,8  cm; cokół 

7,2 x 59,8 cm; mozaika cięta w formie heksagonu 20,4 x 23,8 cm; listwa 

mix paski 14,3 x 71 cm; mozaiki 29,8 x 29,8 cm (kostki 2,3 x 2,3; 4,8 x 4,8 

lub 9,8 x 9,8 cm)

Cechy szczególne: kolekcja inspirowana wielobarwnym i zróżnicowanym 

strukturalnie piaskowcem; gres nieszkliwiony, technologia podwójnego 

zasypu, rektyfikowany; trzy wersje wykończenia powierzchni: mat, poler, 

struktura; pięć wersji kolorystycznych: beige, antracite, grys, grafit, umbra; 

odporność na ścieranie wgłębne – maks. 175 mm3; odporność na plamienie 

– min. klasa 3; poślizg R10 (mat), R11 (struktura)

Zalecane zastosowanie: we wnętrzach i na zewnątrz obiektów o róż-

nym przeznaczeniu (także na schody)

Średnia cena netto: ścienne bazowe 59,8  x  59,8  cm – 105,00 zł/m2  

(poler); 78 zł/m2 (struktura); 75 zł/m2 (mat); mozaika mix – 32,90 zł/szt.; 

listwa – 28 zł/szt.; cokół – 11,50 zł/szt. (mat), 13,50 zł/szt. (poler)

Klasa: premium

Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:

Kolekcja o dużej kulturze plastycznej i w doskonałej stonowanej kolorysty-

ce. Do jej atutów należy zaliczyć zachwycające dekory, zwłaszcza mozaikę 

ciętą w formie heksagonu, trzy wersje wykończenia powierzchni oraz dobre 

parametry techniczne. Kolekcja umożliwia tworzenie atrakcyjnych i  ele-

ganckich aranżacji w nowoczesnych i tradycyjnych wnętrzach, a także na 

tarasach i balkonach. Może być stosowana na elewacjach i schodach.

Kolekcja: PIAVE

Producent/Marka: Pamesa Ceramica S.L. (Hiszpania)

Format płytek: 90 x 180; 120 x 120; 60 x 120; 45 x 90; 75 x 75; 60 x 60; 

37,5 x 75; 30 x 60 cm

Elementy współtworzące kolekcję: mozaika ceramiczna cięta 

30 x 30 cm

Cechy szczególne: kolekcja inspirowana toskańskim marmurem; gres 

szkliwiony, rektyfikowany; dwie wersje wykończenia powierzchni: mat, 

poler; pięć wersji kolorystycznych: argent, cream, pearl, moka, coal; od-

porność na ścieranie PEI 4 (pearl i cream), PEI 3 (argent, coal, moka); po-

ślizg R9 (mat)

Zalecane zastosowanie: na ściany oraz podłogi we wnętrzach i na ze-

wnątrz (na podłogi na zewnątrz tylko mat) 

Średnia cena netto: 75–240 zł/m2 (w zależności od formatu i wykończe-

nia powierzchni)

Klasa: premium

Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:

Doskonała propozycja dla poszukujących kolekcji z rektyfikowanego gresu 

szkliwionego łączącej klasykę z  nowoczesną technologią. Uwagę zwraca 

udana imitacja toskańskiego marmuru, bardzo ładna kolorystyka, bogac-

two i modularność formatów (w tym płytki wielkoformatowe) oraz wykoń-

czenie powierzchni, zwłaszcza w wersji polerowanej, dającej efekt szyby.


