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kwartalnika ”Wokół Płytek Ceramicznych” 

oraz firmy CAD Projekt K&A 

edycja

konkursu 
dla architektów 
i projektantów 
wnętrz 9



#9 edycji

#2 etapy #Perły Ceramiki Projektantów 

#CAD Decor PRO 3.2

#ewolucja

#TRENDY
#JAKOŚĆ

 #50 projektów w 2020 r na miarę nowych czasów

#ZMIANY

# blisko 650 projektów we wszystkich edycjach

#odważni projektanci

#baza Perły Ceramiki UE 

k
o

n
k

u
rs

 

dla 

architektów 

i projektantów 

wnętrz 



2016
bardzo różnorodne projekty konkursowe, głównie

mieszkania małe i duże, łazienki w stylu spa i strefy 

wellness, dużo wnętrz komercyjnych/nawet wieża ciśnień 

/wygrywa bardzo innowacyjny i nowoczesny 

ECO HOUSE – Izabela Piotrkowska

2017
jeszcze bardziej różnorodne projekty konkursowe, 

głównie całe mieszkania kuchnie i łazienki 

/wygrywa łazienka SPA – Izabela Wolniaczyk

2018
pierwszy raz pojawia się konkretne zadanie projektowe 

/mieszkanie dwupoziomowe /biuro dla start-up’a IT 

/wyzwanie = jakość /wygrywa nowoczesny open space 

– Albert Greczkowski

2019
duże wyzwanie z zadaniem projektowym #couple hause 

/piękne i różnorodne projekty mieszkania z antresolą 

/wygrywa minimalistyczne i bardzo przemyślane ujęcie 

tematu – Joanna Ignaczak

2020
nowe czasy i nowe spojrzenie /dowolność w projektach 

mieszkalnych i komercyjnych /nawiązanie do zmian 

i weryfikacji naszego stylu życia /wellbeing i natura 

/dużo debiutów /wygrywa ambitny i niesamowity projekt 

dwupoziomowej kawiarni – Żaneta Garol

2012
większość łazienek/ wygrało jednak mieszkanie

/pixele na ścianie i wyraziste kolory 

– Magdalena Klonowicz

2013
większa różnorodność, pojawiają się 

kuchnie i całe mieszkania/

wygrało mieszkanie dwupoziomowe 

w nowoczesnym stylu – Justyna Gregorowicz 

2014
większość całych mieszkań i łazienek, 

pojawiają się wnętrza komercyjne/ 

wygrywa nietypowe biuro prezesa – Ewa Orlicka

2015
nowy partner Konkursu – Elica/

większość kuchni z jadalnią i salonem, 

dużo wnętrz komercyjnych i pojawiają się 

nowoczesne kawalerki /wygrywa soft loft z antresolą 

– Hanna Szczypińska

Projekty konkursowe
2012-2020



Jaka była

tegoroczna
edycja?

Nasi projektanci kolejny 
raz bardzo pozytywnie 
nas zaskoczyli. 

Pomimo trudnych czasów, 
pokazali projekty 
odważne, bardzo „na czasie” 
i bardzo „swoje”. 

Każdy projekt 
to niezapomniana przygoda 
w świat wellbeing, 
funkcjonalności 
i indywidualnego piękna. 



tegoroczne

wyzwanie?
Pełna dowolność. 
W tym roku dosyć już mieliśmy 
kolejnych ograniczeń

efekt?
Duża swoboda i różnorodność 
w projektach konkursowych, 
zarówno w sferze wnętrz 
mieszkalnych, jak i komercyjnych. 
Sky is the limit ;)
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20.07–03.08.
2020 r. 

I głosowanie 
na Perłę Ceramiki 

Projektantów 

– użytkowników 

CAD Decor 2020

GRANDEROCA
Ceramstic



19–31.10.2020 r. 

II głosowanie 
na Perłę Ceramiki 

Projektantów 

– użytkowników 

CAD Decor 2020

CURIO
Tubądzin



7–17.01.2021 r. 

III głosowanie 
na Perłę Ceramiki 

Projektantów 

– użytkowników 

CAD Decor 2020

COLOR CRUSH
Opoczno



2020
wnętrza 
małe i duże

projekty
konkursowe



autor projektu: 

ANNA WEJKSZNIA



autor projektu: 

KINGA JUNG-SKRZYPEK



autor projektu: 

BERNADETA GRASZK



autor projektu: 

URSZULA KARETA-POWYS



autor projektu: 

BERNADETA GRASZK



autor projektu: 

ELŻBIETA LENART



autor projektu: 

KINGA JUNG-SKRZYPEK



autor projektu: 

KRISTIAN BUSKO i JACEK GONERA



autor projektu: 

PAWEŁ KRUPA



autor projektu: 

DAWID ŻYBUL



autor projektu: 

EWA MROCZKOWSKA-IGNASIAK



autor projektu: 

MAGDALENA SKIBIŃSKA



autor projektu: 

MAŁGORZATA WALCZAK-ŁONDKA



autor projektu: 

PIOTR KRAWCZYK



autor projektu: 

BARTŁOMIEJ CZAJA



autor projektu: 

DAWID ŻYBUL



2020
wnętrza 
komercyjne

projekty
konkursowe



autor projektu: 

EWA GIL



autor projektu: 

URSZULA KARASIEWICZ



autor projektu: 

URSZULA KARETA-POWYS



konkursu

wyniki dla architektów 

i projektantów wnętrz

- użytkowników CAD Decor 

i CAD Decor PRO 2020



w Konkursie dla architektów 

i projektantów wnętrz

Eleganckie, kobiecie, 

przestronne wnętrze 

ciekawa kolorystyka, 

rozdzielająca strefy,

dopracowane detale. Podstawowym 

założeniem projektu 

było stworzenie takiego 

dizajnu, dzięki 

któremu każda kobieta 

przekraczająca próg 

salonu fryzjerskiego 

poczuje się wyjątkowo. 

Emilia

Korabiec

UZASADNIENIE JURY

3 miejsce



1000 zł 
oraz

jednodniowe
szkolenie 

z obsługi narzędzi 
CAD Projekt K&A

Emilia
Korabiec

III NAGRODA



autor projektu: 

EMILIA KORABIEC



Emilia Korabiec

w Konkursie dla architektów 
i projektantów wnętrz

III NAGRODA



w Konkursie dla architektów 

i projektantów wnętrz

 Kreatywnie rozplanowane 

pomieszczenie dające 

możliwość kształtowania 

jej w zależności od potrzeb, 

przyjemna kolorystyka

ładnie i przejrzyście 

podana dokumentacja.  

Wnętrze zostało

podzielone na 

4 osobne strefy:

garderoba, łazienka,

komunikacja

i sypialnia.

Magdalena

Rutkowska

UZASADNIENIE JURY

2 miejsce



2000 zł 
oraz

dwudniodniowe
szkolenie 

z obsługi narzędzi 
CAD Projekt K&A

Magdalena
Rutkowska

II NAGRODA



autor projektu: 

MAGDALENA RUTKOWSKA



Magdalena Rutkowska

w Konkursie dla architektów 
i projektantów wnętrz

II NAGRODA



w Konkursie dla architektów 

i projektantów wnętrz

  Za nieoczywistą

interpretację konkursu.

Płytki ceramiczne 

to przede wszystkim jasno 

określone strefy, 

tu przygotowany jest 

projekt architektoniczny.  

Kawiarnia muzyczna

„Unisono”

zlokalizowana

w budynku kopułowym.

Inspiracją do 

stworzenia tego

projektu była muzyka.

Żaneta

Galor

UZASADNIENIE JURY

1 miejsce



4000 zł 
oraz

bon o wartości 2500 zł
do wykorzystania

w CAD Projekt K&A

Żaneta
Galor

I NAGRODA



autor projektu: 

ŻANETA GALOR



Żaneta Galor

w Konkursie dla architektów 
i projektantów wnętrz

I NAGRODA



autor projektu: 

ŻANETA GALOR



Marki 
w perłowych projektach



dziękujemy
i życzymy powodzenia

w ich realizacji.

za Wasze odważne

i piękne projekty.

gratulujemy
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