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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2020 – NOMINACJE

Kolekcja: GEOTEC
Marka: Nowa Gala 
Format: 60 x 120, 60 x 60, 30 x 60 cm; 30 x 120, 30 x 60 cm (stopnice); 
8 x 60 cm (cokół)
Technologia produkcji: gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfi-
kowany, mrozoodporny i plamoodporny; nadruk cyfrowy
Wzornictwo: imitacja terrazzo (różnorodność wzoru i wybarwienia)
Powierzchnia: gładka lappato matowa; naturalna z delikatną struk-
turą
Kolory: jasnoszary; szary; ciemnoszary
Klasa ścieralności: PEI 4 (płytki szare i ciemnoszare); PEI 5 (jasno- 
szare)
Poślizg: R10 A (powierzchnia naturalna), R10 A+B (lappato matowa), 
R11 A+B+C (na zamówienie)
Grubość: 10 mm
Zastosowanie: ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynków, a także obiekty użyteczności publicznej i baseny
Średnia cena netto: ok. 102 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego

OPINIA JURY:
Modna kolekcja płytek gresowych inspirowana terrazzo. Jej atutem 
są dwie wersje wykończenia powierzchni – lappato oraz naturalna, 
a także wyjątkowa odporność na poślizg i modularność, co daje duże 
możliwości aranżacyjne.

Kolekcja: AVENIDA
Marka: Nowa Gala
Format: 60 x 120, 60 x 60, 30 x 60 cm; 30 x 120, 30 x 60 cm (stopnice); 
8 x 60 cm (cokół)
Technologia produkcji: gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfi-
kowany, mrozoodporny i plamoodporny; nadruk cyfrowy
Wzornictwo: imitacja kamienia (różnorodność wzoru i wybarwienia)
Powierzchnia: gładka lappato; naturalna z delikatną strukturą
Kolory: jasnoszary; szary; ciemnoszary
Klasa ścieralności: PEI 4 (płytki szare i ciemnoszare); PEI 5 (jasno- 
szare)
Poślizg: R10 A  (powierzchnia naturalna), R10 A+B (lappato), R11 
A+B+C (na zamówienie)
Grubość: 10 mm
Zastosowanie: ściany i  podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynków, a także obiekty użyteczności publicznej i baseny
Średnia cena netto: ok. 102 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki do zastosowania specjalnego

OPINIA JURY:
Bardzo ładna kolekcja płytek gresowych barwionych w masie. Interesu-
jące różne odcienie szarości. Jej atutem jest duża odporność płytek na 
poślizg umożliwiający stosowanie nawet wokół basenów. Uwagę zwra-
cają elementy uzupełniające – stopnice oraz cokół, które dają ogromne 
możliwości aranżacyjne. Plusem kolekcji jest też modularność.


