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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2021 – NOMINACJE

Kolekcja: MONTI
Marka: Ceramica Limone
Format: 59,7 x 59,7; 59,7 x 119,7 cm
Technologia produkcji: gres szkliwiony, rektyfikowany; nadruk cyfrowy
Wzornictwo: wzór inspirowany terrazzo (lastryko)
Powierzchnia: matowa
Kolory: soft grey; grey; dark grey
Klasa ścieralności: PEI 4 lub PEI 5 (w zależności od koloru)
Poślizg: R10
Mrozoodporność: TAK
Plamoodporność: 5
Grubość: 8,5 mm
Zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów 
o różnym przeznaczeniu
Średnia cena netto: 110 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:
Bardzo udana kolekcja, dobra cena jak na ten format oraz doskonałe parame-
try techniczne m.in. odporność na poślizg R10. Piękna imitacja lastryka. Kolory-
styka umożliwia łączenie płytek o różnym odcieniu szarości, co daje doskonałe 
efekty. Wzornictwo ponadczasowe i eleganckie.

Kolekcja: BOHO
Producent/Marka: Grupa Tubądzin/Tubądzin kreacja Maciej Zień
Format: 32,8 x 89,8 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm, 23 x 179,8 cm (gres); 
7,8 x 23,7 cm (cegiełka); 24,9 x 28,8, 29,8 x 29,8 cm (mozaiki); 7,2 x 25,4, 
18,2 x 21 cm (elementy mozaikowe)
Technologia produkcji: płytki prasowane na sucho, ścienne i gresy szkli-
wione, wszystkie rektyfikowane, nadruk cyfrowy; płytka gresowa Boho – 
zdobiona tuszem tworzącym efekt reliefu
Wzornictwo: inspiracja stylem boho i drewnem
Powierzchnia: matowa (płytki ścienne i gresowe), błyszcząca lub matowa 
i polerowana (mozaiki gresowe i elementy mozaikowe)
Kolory: biały; czarny; niebieski; brązowy; turkusowy
Klasa ścieralności: PEI 3 lub 4 (gresy, w zależności od koloru)
Poślizg: R10 A (gres Wood Grain STR)
Mrozoodporność: TAK (gresy)
Plamoodporność: TAK
Grubość: 10 mm (32,8 x 89,8 oraz 23 x 179,8 cm ); 11 mm (59,8 x 59,8 cm)
Zastosowanie: na ściany i podłogi (w tym mozaiki) wewnątrz obiektów 
o różnym przeznaczeniu; gresy także na zewnątrz
Średnia cena netto: 135 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:
Bardzo bogata i różnorodna kolekcja dająca duże możliwości aranżacyjne. Cie-
kawe wzornictwo, szczególnie cegiełki – o wyjątkowo pięknej kolorystyce turku-
sowego nieba z roziskrzonymi elementami gwiezdnego pyłu. Ciekawe formaty.


