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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2020 – NOMINACJE

2020

Perły
Ceramiki UE

The Pearls
of Ceramics EU

Kolekcja: STUCCO

Producent/Marka: V&B Fliesen GmbH/ENGERS

Format: 33 x 100, 30 x 60 cm (płytki ścienne); 80 x 80, 60 x 60, 15 x 15 cm 

(podłogowe); 60 x 60, 15 x 15 cm (dekoracyjne); 60 x 60 cm, grubości 2 cm 

(gresy outdoor)

Technologia produkcji: płytki ścienne szkliwione; podłogowe (60 x 60, 

80 x 80 cm) i dekoracyjne (60 x 60 cm) – gres nieszkliwiony; podłogowe 

i dekoracyjne (15 x 15 cm) – gres szkliwiony, mrozoodporny; wszystkie 

rektyfikowane

Wzornictwo: inspiracja betonem i patchworkami

Powierzchnia: matowa gładka, płytki grubości 2 cm – strukturalne (relief )

Klasa ścieralności: PEI III, PEI IV (15 x 15 cm, w zależności od koloru)

Poślizg:: R10, R9 (15 x 15 cm), R11 (grubości 2 cm)

Grubość: 1 i 2 cm

Zastosowanie: ścienne – wewnątrz; podłogowe i  dekoracyjne – we-

wnątrz oraz na zewnątrz obiektów; grubości 2 cm – na zewnątrz, także 

w miejscach, gdzie wymagana jest duża odporność na poślizg (R11)

Średnia cena netto: od 35,20 euro/m2 (ścienne); od 42,60 euro/m2  

(podłogowe)

Klasa: premium

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:

Ciekawa, spójna kolekcja pozwalająca tworzyć jednolite kompozycje we 
wnętrzach i na zewnątrz budynków. Płytka o grubości 2 cm wyróżnia się 
bardzo dobrą odpornością na poślizg – R11. Bardzo ładne kolory i płytki de-
koracyjne – patchworkowe.

Sytuacja związana z pandemią koro-

nawirusa spowodowała, że w większości 

firm działania promocyjne zeszły na dal-

szy plan. Dlatego jest nam niezmiernie 

miło, że mimo tak trudnych okoliczno-

ści mogliśmy podziwiać nowe kolekcje 

zgłoszone do pierwszej edycji konkursu  

PERŁY CERAMIKI UE 2020, który jest 

świetną platformą promocyjną. W kon-

kursie organizowanym przez redakcję 

kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicz-

nych” oraz firmę CAD Projekt K&A  no-

minowane i  nagradzane są płytki ce-

ramiczne dostępne na polskim rynku 

wyróżniające się wzornictwem, które 

jest zgodne ze światowymi trendami, 

a także jakością.

Posiedzenie jury konkursu PERŁY  

CERAMIKI UE 2020, pod przewodnic-

twem Magdaleny Kaliszuk-Barańskiej 

(architekt wnętrz, Sekcja Architektury 

Wnętrz Związku Polskich Artystów Pla-

styków), odbyło się 3 lipca 2020 r. 

Nominacje uzyskały kolekcje:

KLASA PREMIUM

Kategoria: płytki na ściany i podłogi

STUCCO – producent/marka: V&B Flie-

sen GmbH/ENGERS

Kategoria: płytki uniwersalne

PLUTONIC – marka: Ceramica Limone

Kategoria: płytki megaformatowe

GRANDEROCA – marka: Ceramstic

Nominowane kolekcje to przede 

wszystkim doskonała imitacja różne-

go rodzaju kamieni naturalnych i  po-

starzanego metalu. Płytki zachwyciły 

jurorów malarską grafiką, polerowaną 

powierzchnią dającą efekt głębi oraz 

dużym wyborem kolorów i  formatów. 

Nie zabrakło też betonowych wzorów 

łączonych z  patchworkami. Wśród nich 

na uwagę zasługują płytki pogrubione 

(2  cm) o  bardzo dobrej odporności na 

poślizg (R11), które umożliwiają tworze-

nie takiej samej aranżacji na zewnątrz, 

jak wewnątrz budynku.

Kolekcje nominowane w I edycji kon-

kursu PERŁY CERAMIKI UE 2020 oprócz 

prezentacji w  tym wydaniu kwartalnika 

„Wokół Płytek Ceramicznych” prezento-

wane są również na www.plytkiceramicz-

ne.info.pl. W  salonach sprzedaży ozna-

czone są nalepką „Wyrób nominowany 

w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2020”.

Organizatorzy konkursu – redakcja 

kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” 

i firma CAD Projekt K&A zapraszają polskich 

i zagranicznych producentów płytek cera-

micznych do udziału w II edycji konkursu 

PERŁY CERAMIKI UE 2020. Szczegółowe 

informacje na www.plytkiceramiczne. 

info.pl oraz w redakcji (tel. 22 826 20 27, 

e-mail: wpc@sigma-not.pl). (lc)

Pierwsza edycja konkursu  
PERŁY CERAMIKI UE 2020


