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KONKURS PERŁY CERAMIKI UE 2022 – NOMINACJE

6 grudnia br. rozstrzygnięto trzecią, 
ostatnią w tym roku, edycję konkursu 
PERŁY CERAMIKI UE, organizowanego 
od 2004 r. przez redakcję „Wokół Płytek 
Ceramicznych”, którego celem jest pro-
mocja płytek ceramicznych wyróżnia-
jących się wzornictwem i  jakością na 
tle oferty rynkowej. Zgodnie z regula-
minem (dostępnym na stronie www.
konkurs.plytkiceramiczne.info.pl), 
płytki zgłoszone do trzeciej edycji kon-
kursu PERŁY CERAMIKI UE 2022 jury 
oceniało w dwóch klasach – standard 
i premium oraz w pięciu kategoriach.

W  skład jury weszli: Magdalena 
Kaliszuk-Barańska – architekt wnętrz 
(przewodnicząca jury); Jerzy Grochul-
ski – architekt, pierwszy wiceprezes 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
prodziekan Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej; Jerzy Uścino-
wicz – architekt, Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich, Wydział Architektury 
Politechniki Białostockiej oraz Kry-
styna Wiśniewska, redaktor naczelna 
i  Danuta Kostrzewska-Matynia, za-
stępca redaktor naczelnej kwartalnika 
„Wokół Płytek Ceramicznych”.

Werdyktem jury 14 kolekcji zgło-
szonych do tej edycji konkursu otrzy-
mało nominacje do drugiego etapu, 
w  którym zostaną przyznane tytuły 
Perła Ceramiki UE 2022 oraz Perła Ce-
ramiki Dystrybutorów 2022, a  także 
Wielka Perła Ceramiki UE 2022 pro-
ducentowi, będącemu laureatem 
największej liczby nominacji i nagród 
w tym roku.

Jurorzy zgodnie orzekli, że mimo 
kryzysu na rynku kolekcje zgłoszone 
do trzeciej edycji tegorocznego kon-
kursu prezentowały zaskakująco wy-
soki poziom pod każdym względem: 
wzornictwa; formatów; kolorów; 
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Szczegółowe opisy i  prezentację 
nominowanych kolekcji znajdą Pań-
stwo na str. 3–9 w tym wydaniu kwar-
talnika „Wokół Płytek Ceramicznych” 
oraz na stronie www.plytkiceramiczne.
info.pl.

 bem

NOMINOWANE KOLEKCJE

KLASA STANDARD

Kategoria: płytki uniwersalne
FIORRI – marka Ceramstic
ONYX – producent Ceramika Netto Sp. z o.o. 
Sp. k.

KLASA PREMIUM

Kategoria: płytki ścienne
ARCTIC STORM – producent Ceramika Pa-
radyż Sp. z o.o.
COMFORT PLACE – producent Ceramika 
Paradyż Sp. z o.o.
GREEN PHILOSOPHY – producent Cera-
mika Paradyż Sp. z o.o.
WARM WIND – producent Ceramika Para-
dyż Sp. z o.o.
WONDER SKY – producent Ceramika Para-
dyż Sp. z o.o.

Kategoria: płytki na ściany i podłogi
BLUE STONE – producent Grupa Tubądzin
SOPHI ORO – producent Grupa Tubądzin

Kategoria: płytki uniwersalne
FREELAND – producent Ceramika Paradyż 
Sp. z o.o.
RUSTLAND – producent Ceramika Paradyż 
Sp. z o.o.
RUSTY METAL – producent Pamesa Cera-
mica Compactto
TRUELAND – producent Ceramika Paradyż 
Sp. z o.o.

Kategoria: płytki do zastosowania specjal-
nego
LORDY – producent DUNIN Sp. z o.o.

jakości i  innowacyjnych rozwiązań, 
szczególnie dotyczących zdobienia. 
To spowodowało, że konkurencja była 
wyjątkowo duża.

Producenci ocenianych kolekcji po-
dążają za najnowszymi trendami, w któ-
rych prym wiedzie inspiracja naturą. 
Uwagę jurorów przyciągnęły przede 
wszystkim czteroelementowe panele 
z motywem roślin, które dają efekt ta-
pety na ścianie. W  kolekcji WONDER 
SKY Ceramiki Paradyż, wysoko oce-
nionej przez jury, motywem panelu są 
delikatne kwiaty w modnej, niebieskiej 
tonacji. Kolor niebieski dominuje też 
w  kolekcji BLUE STONE Grupy Tubą-
dzin, z panelem z motywem roślinnym 
z subtelnymi złoceniami. Duże zainte-
resowanie jurorów wzbudziła kolekcja 
GREEN PHILOSOPHY Ceramiki Para-
dyż z  czteroelementowym panelem 
z palmowymi liśćmi oraz mozaiką na-
cinaną w  formie małych prostokątów 
o wyraźnej grafice murano.

Wśród nominowanych najwyż-
sze oceny otrzymały dwie kolekcje.  
ARCTIC STORM zgłoszona przez Ce-
ramikę Paradyż, którą wyróżnia bo-
gactwo grafiki, kolorów i  struktury 
powierzchni oraz cegiełki z piękną 
metalizowaną powierzchnią, a  także  
płytki z kolekcji RUSTY METAL firmy 
Pamesa Ceramica Compactto, do-
skonale imitujące skorodowaną 
blachę dzięki zastosowaniu nowa-
torskiej technologii metalizowania 
powierzchni oraz szkliwienia na sucho.

Jurorzy zwrócili też uwagę na 
możliwości precyzyjnego odwzoro-
wania drewna.  Pozytywnie ocenili 
gresy drewnopodobne z  kolekcji  
RUSTLAND Ceramiki Paradyż, do złu-
dzenia przypominające deski z  pęk-
nięciami i sękami.


