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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2021 – NOMINACJE

Kolekcja: PRO ARCHITEKTURA 3.0
Producent: V&B Fliesen GmbH
Format: 2,5 x 2,5, 5 x 5, 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 
30 x 60, 60 x 60, cm; cokoly: 5 x 5,8 x 30, 10 x 10, 10 x 15, 10 x 20 cm; 
stopnice: 30 x 60 cm; płytki taktyczne 30 x 30 cm; elementy specjalne
Technologia produkcji: płytki prasowane na sucho, szkliwione płytki 
ścienne oraz szkliwiony i nieszkliwiony gres
Powierzchnia: matowa
Kolory: 45 monokolorów
Klasa ścieralności: gresy szkliwione: PEI 2; PEI 3; PEI 4 (w  zależności  
od koloru)
Poślizg: bosa stopa – A, B oraz C; stopa w obuwiu – R9, R10, R11, R12
Mrozoodporność: TAK (gres)
Plamoodporność: 5
Grubość: 6–9 mm
Zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz budynków 
o różnym przeznaczeniu, także wokół basenów
Średnia cena netto: 135 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki uniwersalne

OPINIA JURY:
Niesłychanie różnorodna kolekcja pod względem kolorów i  formatów.  
Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe. Duże możliwości stosowania,  
szczególnie w basenach i ich otoczeniu. Na uwagę zasługuje szkliwo ułatwia-
jące utrzymanie w czystości płytek ściennych (Ceramicplus) oraz ceramiczna 
impregnacja gresów nieszkliwionych (Vilbostoneplus).

Kolekcja: SOPHISTICATED
Producent/Marka: Grupa Tubądzin/Tubądzin kreacja Maciej Zień
Format: 32,8 x 89,8; 7,8 x 23,7 cm (ścienne); 59,8 x 59,8 cm (gres);  
3,9  x 89,8, 2,3 x 89,8, 7,4 x 32,8, 4,2 x 32,8, 1,6 x 32,8 cm (listwy);  
9,8 x 41,7 (chevron); 12,9 x 14,9 (mozaika ścienna rozeta)
Technologia produkcji: płytki prasowane na sucho, ścienne – szkliwione, 
gres – szkliwiony polerowany, wszystkie rektyfikowane; nadruk cyfrowy
Wzornictwo: inspiracja jasnym i ciemnym marmurem (ciemne płytki są 
na szkle, dzięki czemu uzyskano niesamowitą głębię), a także wzorem 
chevron
Powierzchnia: matowa lub błyszcząca; polerowana
Kolory: biały; czarny; zielony
Mrozoodporność: TAK (gres)
Plamoodporność: TAK
Grubość: 10 mm (32,8 x 89,8 cm); 11 mm (59,8 x 59,8 cm);  
11,5 mm (7,8 x 23,7 cm)
Zastosowanie: na ściany i podłogi wewnątrz obiektów o różnym prze-
znaczeniu
Średnia cena netto: 163 zł/m2

Klasa: premium
Kategoria: płytki na ściany i podłogi

OPINIA JURY:
Kolekcja charakteryzująca się bogactwem elementów i wzorów. Przepiękne 
detale oraz płytki w  zielonej kolorystyce, zwłaszcza z  motywem palmety, 
a  także sześcioramienna złota rozeta. Kolekcja daje ogromne możliwości 
aranżacyjne.
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