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od redakcjI

Poszukiwania duszy

apewne każdy, kto trzyma właśnie w rękach aktualne wydanie na-
szej gazety zna nazwisko Matteo thun i kreacje jego studia. Z dużym 
prawdopodobieństwem można nawet założyć, że spora część naszych 
czytelników kiedyś skorzystała z przynajmniej jednego z produktów 
zaprojektowanych w jego pracowni. lista referencyjna Matteo thun 
& partners jest nieprawdopodobnie długa. Znajdują się na niej m.in. 

filiżanki dla marki lavazza i  Illy, zegarki Swatch, noże Zwilling, dywany Nodus i  cała 
masa rozmaitych produktów do łazienek –  armatury, umywalek, misek w.c. (część 
z nich pokazujemy na kolejnych stronach). ale wzornictwo przemysłowe to tylko część 
projektowej działalności studia. powstaje w nim również wybitna architektura. wyjąt-
kowa dzięki zintegrowaniu z otoczeniem i naturą. Budynki wręcz „nikną” w przyrodzie. 
w swym projektowaniu thun i jego pracownicy właśnie z niej czerpią najwięcej inspi-
racji. tworząc hotel przyglądają się krajobrazowi, w którym powstanie, analizują jakie 
gatunki drzew rosną w okolicy, jakie materiały można pozyskać z regionu. poszukują 
duszy miejsca – jej Genius loci. jako rezultat tych poszukiwań powstają projekty nie-
zwykłe, choć nie spektakularne – w teatralnym znaczeniu tego słowa. Nie są emanacją 
ego architekta. Ich estetyka jest ponadczasowa, neutralna i prosta. egalitarna. w myśl 
formuł „eko zamiast ego”, „mniej znaczy więcej” oraz „high touch zamiast high tech”. 
Z benefitów takiej architektury – jej ciepła i funkcjonalności, bliskości z naturą – korzy-
stać mogą nie tylko najzasobniejsi. Studio Matteo thun & partners projektuje również 
mieszkaniowe budynki socjalne oraz szpitale. Może kiedyś obiekty takie jak szpital 
w eisenberg – przyjazne użytkownikowi i doskonale zaprojektowane – będą powsta-
wać i w naszym kraju. tyle, że najpierw musiałby znacznie wzrosnąć procent pkB prze-
znaczany u nas na wydatki związane ze służbą zdrowia. n

anna Raducha-RoManowicz
redaktor naczelna
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viega.pl/O-nas

TE POŁĄCZENIA 
ZACHWYCAJĄ KAŻDEGO 
DNIA 10.000 LUDZI.
Ponieważ zapewniają przyjemny klimat 
nawet przy takim przeszkleniu.

Powierzchnia okien dworca głównego w Anaheim jest naprawdę imponująca, lecz 
powoduje jednocześnie ogromne nagrzewanie wnętrza budynku. Zwyczajne systemy 
chłodzenia nie są w stanie sprostać takim wyzwaniom. Dlatego projektanci obiektu 
postawili na partnera, dzięki któremu niemożliwe staje się możliwe. Czas montażu 
systemu ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Viega był o 25% krótszy od 
średniej dla tego typu projektów instalacyjnych, lecz znacznie ważniejsza jest 
efektywność energetyczna tego rozwiązania w odniesieniu do środowiska i klimatu. 
Viega. Connected in quality.

©
 P

ho
to

: J
oh

n 
E

. L
in

de
n,

 jo
hn

lin
de

np
ho

to
gr

ap
hs

.c
om

191105DU_Image_Anaheim_PL_210x270_Magazyn-Design-Biznes_F39.indd   1 06.09.19   18:05



4

spis 
treści

Magazyn pasjonatów designu
nr 4/2019
www.designbiznes.pl
redakcja@designbiznes.pl

Wydawca:
est.Media anna raducha-romanowicz
ul. leśna 25c
15-559 Białystok
www.estmedia.pl

Redaktor naczelna:
anna raducha-romanowicz, tel. 698 536 665, e-mail: ania@designbiznes.pl 

Zespół redakcyjny:
Marta Borowska, tel. 604 157 203, e-mail: marta@designbiznes.pl
arkadiusz kaczanowski, tel. 503 355 998, e-mail: arek@designbiznes.pl
piotr Sawczuk, tel. 609 293 268, e-mail: piotr@designbiznes.pl 

Współpraca:
anna antovska, joanna janoszek
Marcin jędrzak, Marek kamiński

Projekt, skład i przygotowanie do druku: www.urbanarts.pl

Reklama:
reklama@designbiznes.pl

Zdjęcie na okładce: Matteo thun & antonio rodriguez  
fot. Nacho alegre & carlo Furgeri Gilbert

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania tekstów. redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść zamieszczanych reklam.

22

32



Sylwetka

8.  WbreW stereotypom

targi i trendy

16.  Święto ceramiki

design 

18.  więcej odwagi!
22.  Łazienka po wŁosku

targi i trendy

28.  dynamiczne warsaw Home 2019

Materiały

32.  prawie jak kamień

Biznes

36.   design w Łazience, czyli po 
(prawne) rozważania w wannie

40.  przestrzeń budowania relacji

Podróże

42.   czym tak naprawdę jest #notrace?

Pracownia

44.  nowy produkt musi być innowacją

Felieton

48.  czekając na barbarzyńców

na czasie

49.  aktualnoŚci

Felieton

52.  luki w systemie

16

44

8

SpIS treścI



6

polecaMy

Trevi – deszczownia z natryskiem i baterią

Producent: Ferro

Zestaw wyposażono w deszczownię z głowicą talerzową stalową SLIM 
o średnicy 300 mm, z systemem Easy Clean System ułatwiającym 
usuwanie kamienia wapiennego. Całość osadzona na drążku 
metalowym o regulowanej długości w zakresie 80 do 125 cm. Bateria 
termostatyczna wyposażona w zintegrowany przełącznik ceramiczny 
deszczownia/rączka natryskowa, regulator termostatyczny i blokadę 
gorącej wody. Zestaw uzupełnia 3-funkcyjna rączka natryskowa 
z systemem Easy Clean System. 

www.ferro.pl

System 900

Producent: Hewi

Dobry design oznacza dla Hewi również gwarancję różnorodnych opcji. 
System 900 jest dostępny w wersji ze stali szlachetnej, chromowanej 
i malowanej proszkowo o głęboko matowej powierzchni (w kolorach: 
białym, szarym lub czarnym). Seria została zaprojektowana 
z konsekwencją: od klamek drzwiowych i akcesoriów sanitarnych po 
produkty dedykowane osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. 
Modułowość, różnorodność powierzchni i najwyższe standardy projektowe 
odzwierciedlają nasze zrozumienie dla najwyższej klasy wzornictwa. 

www.hewi.pl

Odpływ Advantix Cleviva

Producent: Viega

Opływ łączy w sobie cechy odwodnień liniowych i punktowych, 
zapewniając estetykę i łatwość montażu. Produkt jest dostępny 
w dwóch wersjach wzorniczych oraz w czterech kolorach 
podstawowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych odpływów 
liniowych woda odprowadzana jest w wąskim profilu ze stali nierdzewnej 
do centralnego wpustu z zamontowaną fabrycznie matą uszczelniającą. 
Profile odpływu ze stali nierdzewnej są dostępne w długościach 800, 
1000 i 1200 mm. 

www.viega.pl

Geberit DuoFresh

Producent: geberit

Nowy system zapewnia sprawniejsze usuwanie zapachów, niż przy 
użyciu odświeżaczy powietrza. Pasuje do wszystkich spłuczek Geberit 
Sigma i pozwala na wybór różnorodnych opcji przycisku spłukującego. 
Można go zamontować w większości spłuczek podtynkowych firmy 
Geberit z ostatnich dziesięciu lat (warunek: posiadanie połączenia 
sieciowego). Moduł wyciąga powietrze bezpośrednio z ceramicznej 
miski ustępowej przez tę samą rurę, przez którą woda spływa do miski. 
Włącza się automatycznie, gdy tylko ktoś usiądzie na miskę ustępową. 
Wyposażony jest w ledowe oświetlenie orientacyjne. 

www.geberit.pl
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Żaneta Mikołajczyk,
PrOjEkTANTkA WNęTrZ, DEkOrATOrkA, 

WłAśCICIELkA FIrMy HOME BEE, 
AMBASADOr GEBErIT AquACLEAN

Łazienka – ukŁadanka
Każdy, Kto uRządzał łazienKę, wie że najwięKszy pRobleM to idealne połączenie 

ze sobą ceRaMiKi i Mebli. dotychczas najpieRw KupowaliśMy uMywalKę 
i szuKaliśMy pod nią odpowiednio głęboKiej szafKi, a poteM decydowaliśMy się 

na lustRo i półKi. dzięKi KoleKcji acanto, KtóRą pRzygotowała fiRMa gebeRit, 
ceRaMiKę łazienKową i Meble MaMy już ze sobą zgRane: współdziałające bez 

zaRzutu i dosKonale zhaRMonizowane wizualnie.

to rzeczywiście najwyższej klasy rozwiązania 
funkcjonalne i  czysta, elegancka forma. I  jaki 
wybór wariantów! 67 modeli mebli w czterech 
kolorach i we wszystkich typowych wymiarach 
– do małej i dużej łazienki, 3 modele luster, 21 
modeli umywalek, miski wc i  bidety wiszące 
oraz stojące. do tego niespotykane dotych-

czas w  łazience dodatki: tablica magnetyczna 
ze schowkami na przybory toaletowe, a także 
specjalne, ruchome pojemniki do przechowy-
wania w szufladach. acanto gwarantuje porzą-
dek wokół umywalki, bo wszystkie najpotrzeb-
niejsze funkcje zaprojektowano tak, żeby były 
dosłownie w zasięgu ręki. n

acanto – ceramika i meble marki Geberit

W dobrze zaprojektowanej łazience mogę się 
poczuć jak za sterami nowoczesnego pojazdu 
– każdy detal przemyślany, wymiary idealne, 
wszystkie funkcjonalności na swoim miejscu. 
Acanto to chyba pierwsza na rynku kolekcja, 
łącząca ceramikę z meblami, która jest zarazem 
kompaktowa i tak perfekcyjnie dopracowana. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na rozwiązania, 
które dobrze znamy z kuchni – ruchome półki 
cargo lub tablicę magnetyczną, która zachęca do 
kreatywności.

szuflady
z ruchomymi pojemnikami

umywalki:
z wygodnym blatem
do odkładania przyborów

zestawy:
umywalka, wc, bidet

akcesoria:
półki, haczyki, drobiazgi
uzupełniające

Wzorowy kompakt!



dyby wzornictwo do łazienek potraktować 
jak konkurencję sportową i chcieć przyznać 
medale pracowniom projektowym mierząc 
ich dotychczasowe zasługi w tym obszarze 
(kto wie, może kiedyś zorganizujemy takie 
zawody), to na takich mistrzostwach świata 

studio Matteo thun & partners zapewne znalazłoby się na po-
dium. przemawia za tym liczba łazienkowych realizacji, które zre-
alizowało, ich jakość i  innowacyjność oraz –  co szczególnie dziś 
ważne –  szczególna troska projektantów o  środowisko. Zaczy-
nając rozmowę z Matteo thunem i antonio rodriguezem pytam 
więc przede wszystkim, jak to się stało, że łazienka zajmuje tak 
ważne miejsce w ich pracy? 
– działamy w  obszarze architektury, projektujemy też wnętrza 
i produkty. te światy są ze sobą zespolone. Zarówno w procesie 
tworzenia obiektów architektonicznych, jak i projektów wnętrz 
zawsze zależy nam na znalezieniu i dopasowaniu do nich najlep-
szych opcji łazienkowych. Nie zawsze jednak rynek oferuje od-
powiednie produkty. w takiej sytuacji szukamy firm, które mogą 
zostać naszymi partnerami w  procesie ich opracowania. Ma to 

szczególne znaczenie zwłaszcza przy tworzeniu wnętrz hotelo-
wych, gdzie liczy się nie tylko estetyka, ale także zużycie wody 
i prądu –  wyjaśnia Matteo thun.

innowacyjnie o łazience
pierwsze łazienkowe projekty pracowni Matteo thun & part-
ners powstały dla włoskiej marki Zucchetti, z którą zresztą studio 
wciąż współpracuje. Stworzona dla niej seria Isy, choć powstała 
w 2002 roku, do dziś urzeka swoim subtelnym designem, który 
wcale się nie zestarzał. jak twierdzą twórcy – przede wszystkim 
dzięki swojej ponadczasowości i prostocie. równie interesujące 
projekty powstały dla marki rapsel. wśród nich znajduje się np. 
wanna ofurò wykonana z drewna, które to nie jest oczywistym 
wyborem dla wyposażenia łazienki. ale pracownia Matteo thun 
& partners przełamuje ten schemat uważając, że drewno pięknie 
się starzeje i jest materiałem XXI wieku. 
– tak, lubimy pracować z  drewnem –   we wszystkich różnych 
segmentach naszej pracy. drewno jest surowcem odnawialnym 
i oferuje maksymalne spektrum zastosowań: jest elastyczne i lek-
kie, można je łatwo poddać recyklingowi, przekazuje ciepło. kolor, 

wBrew 
Stereotypom

Matteo thun & Partners to chyba jedna z najbardziej uznanych Pracowni Projektowych 
na świecie. obsyPana wszelkiMi MożliwyMi nagrodaMi designu: red dot design award, 
iF design award, adi, coMPasso d’oro, design Plus, good design award, iconic award 
– żeby wyMienić tylko kilka z nich. wyszło z niej wiele znakoMitych kreacji – zarówno 
architektonicznych, jak i wnętrzarskich czy z dziedziny wzornictwa PrzeMysłowego. 

jej tegoroczne łazienkowe PreMiery były doskonałyM PreteksteM do rozMowy z Matteo 
thuneM i antonio rodriguezeM.

Sylwetka
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tekst: anna Raducha-RoManowicz
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Matteo thun & Partners
Studio architektoniczno-projektowe z siedzibą 
w Mediolanie i oddziałem w Szanghaju. Założona 
w 1984 r. firma działa na arenie międzynaro-
dowej w branży projektowej oraz wzornictwa 
przemysłowego. Zespół składający się z 70 
interdyscyplinarnych architektów, projektan-
tów wnętrz i produktów, grafików, pracuje 
w skali od mikro do makro, koncentrując się 
na zarządzaniu bardzo złożonymi projektami. 
W pracy priorytetem jest trwałość estetyczna, 
długowieczność technologiczna oraz żywotność 
budynków i produktów w przyszłości. Głęboki 
szacunek dla duszy projektu i wrażliwe podej-
ście do indywidualności klienta jest kluczem do 
wszystkich prac Matteo Thun & Partners. Zało-
życielem tej utytułowanej pracowni jest Matteo 
Thun – absolwent Wydziału Architektury na 
uniwersytecie we Florencji, współzałożyciel 
legendarnej Grupy Memphis. Antonio rodriguez 
od 2003 roku jest zawodowym partnerem Mat-
teo Thuna. Swą karierę rozpoczynał w Hiszpanii. 
W 1993 roku przeprowadził się do Mediolanu, 
gdzie m.in. był profesorem w Europejskim 
Instytucie Designu.

faktura i  nierówności sprawiają, że jest wyjątkowe, zmysłowe. 
równoważy środowisko atmosferyczne oraz wpływa na nasze 
dobre samopoczucie. Może być formowane, kształtowane, po-
starzane, a po specjalnej obróbce staje się wodoodporne – mówi 
antonio rodriguez.
produktem łamiącym stereotypy jest także miska w.c. Girly za-
projektowana w 2003 roku dla marki catalano –  z przeznacze-
niem do łazienek publicznych. jej nowatorski kształt miał za za-
danie zapewnić użytkowniczkom większą higienę i wygodę. jak 
jednak pokazał czas, Girly nie zrewolucjonizowała toalet publicz-
nych –  przynajmniej z perspektywy naszej części europy. pytam 
więc jej twórców – dlaczego ich zdaniem tak się stało? czy my, 
europejczycy, jesteśmy tak konserwatywni w naszych toaleto-
wych zwyczajach? jak w związku z tym rysuje się na naszym ryn-
ku przyszłość urządzeń takich jak np. toalety myjące? 
– Może po prostu na ten produkt było wtedy za wcześnie, rynek 
nie był na niego gotowy. dziś projektujemy toalety myjące we 
współpracy z liderami rynków międzynarodowych. I stały się one 
już standardem w większości projektów hotelarskich – stwierdza 
antonio rodriguez.

co nowego?
wśród nowszych łazienkowych projektów studia znaleźć moż-
na właśnie toalety myjące – jak aquaclean Sela dla Geberitu czy 
axent one, ale też armaturę. w 2019 roku powstały baterie la-
guna dla marki jaquar i bezdotykowa armatura d1 dla duravitu. 
– duravit d1 to czwarta kolekcja, którą stworzyliśmy dla tej nie-
mieckiej marki. Najnowocześniejszą technologię i  precyzyjną 
elektronikę oprawiliśmy w  innowacyjną formę. Natomiast dla 
jaquar zaprojektowaliśmy armaturę laguna – jako pełną kolekcję 
łazienkową. to była nasza pierwsza współpraca z indyjską marką 
– mówi antonio rodriguez.
Zapytani o  to, w  jakim kierunku będą ich zdaniem rozwijać się 
trendy łazienkowe, twierdzą że w  przypadku łazienek prywat-
nych zmierzają one w kierunku optymalnego podziału przestrze-
ni, która ma też być bez barier. ważna w  opinii projektantów 
będzie również możliwość kreowania indywidualnych aranżacji. 
w  obszarze samych produktów, stawiają natomiast na rozwój 
bezkołnierzowych toalet myjących i  materiałów odpornych na 
plamy. te ostatnie będą mieć również szczególne znaczenie w ła-
zienkach publicznych – jako okładziny ich podłóg i ścian. 



– w  tym duchu niedawno zaprezentowaliśmy kolekcję płytek 
ceramicznych Sensi, którą stworzyliśmy dla włoskiej firmy Flo-
rim. porcelanowy gres ma delikatne, naturalne kolory i  fakturę 
inspirowaną piaskiem, błotem i gliną – działa również na zmysł 
dotyku – objaśniają.

wizjoneRzy hotelaRstwa
wielu z nas ma na pewno w pamięci również wyjątkowe obiekty 
architektury hotelowej autorstwa pracowni Matteo thun & part-
ners, takie jak np. położony w południowym tyrolu hotel Vigilius 
Mountain resort w dolomitach czy waldhotel Health & Medical 
excellence na zboczu góry Bürgenstock –  w niezwykły sposób 
zintegrowane z otaczającą je naturą. przekraczanie granic natury 
i architektury jest znakiem rozpoznawczym pracowni. 
– wierzymy w moc natury i budujemy z naturą, a nie przeciw niej. 
Staramy się łączyć naturę z naturalnością, świeżością i człowieczeń-
stwem. Nazywamy to architekturą botaniczną – mówi Matteo thun.
realizowanie koncepcji takiej architektury wydaje się łatwiejsze 
i bardziej oczywiste w przypadku obiektów tak malowniczo po-
łożonych jak oba wcześniej wymienione. ale ideę bliskości natury 
projektanci przenoszą również do hoteli miejskich.
– w  takich przypadkach po prostu wprowadzamy naturę do 
środka – w jak największym stopniu. obecność drewna i innych 
naturalnych materiałów, zieleni i wiszących ogrodów wpływa na 
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – przekonują.
Zresztą do zagadnień związanych z ekologią przywiązują wiel-
ką wagę. Są pionierami zrównoważonego projektowania. choć 
przyznają, że nie lubią samego terminu „ekologia”. 

Sylwetka
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1  toaleta myjąca axent one marki axent.  
Fot. axent

2  Bateria z serii laguna zaprojektowanej dla 
marki jaquar. Fot. Matteothun & partners

3  wannę ofurò marki rapsel wykonano z drewna 
modrzewia syberyjskiego. jej forma i nazwa 
nawiązują do japońskiej kultury kąpieli.  
Fot. rapsel

4  krzesła z kolekcji Matteo thun atelier 
– produktów ręcznie wykonanych, wysokiej 
jakości i konfigurowalnych. Hołd dla włoskiej 
tradycji, sztuki i rzemiosła, materiałów i technik. 
Fot. Marco Bertolini



4



– Staramy się unikać terminów ekologia i  zrównoważony roz-
wój. oba są pleonazmami, więc mówienie o tym jest całkowicie 
niepotrzebne. powinny być logicznym rezultatem pracy archi-
tekta. te dwa wyrazy zastąpiliśmy „trwałością” (ang. durabili-
ty). Stworzyliśmy też koncepcję 3 Zero, która determinuje nasze 
projekty. Zero kilometrów oznacza realizację projektu przy wy-
korzystaniu materiałów dostępnych w regionie i lokalnych pra-
cowników. Zero co2 to optymalne zarządzanie energią i niższa 
emisja dwutlenku węgla. Zero odpadów to zarządzanie cyklem 
życia w procesie budowlanym i ponowne wykorzystanie mate-
riałów – wyjaśniają.
w opinii projektantów, cykl życia wnętrza hotelu powinien wy-
nosić 15 lat. warto więc postawić na trwałość, zdrowe materiały 
i wysokie standardy technologiczne. takie myślenie na pewno za-
procentuje. 

szpitalteKtuRa
chyba właśnie tak brzmiałoby w  naszym języku pojęcie hospi-
tecture sformułowane w  pracowni Matteo thun & partners. 
oznacza ono połączenie języka projektowania szpitali i  hoteli.  

Sylwetka
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1

2

1  radosna i przej-
rzysta forma 
armatury Nice 
marki Fantini. 
Fot. Fantini

2  armatura z serii 
Isy powstała 
dla marki Zuc-
chetti. jej prosta 
i ponadczasowa 
forma wciąż jest 
aktualna. Fot. 
Zucchetti

4  Hotel Vigilius 
Mountain resort 
w dolomitach 
– idealnie 
zintegrowany 
z otaczającą 
go naturą. Fot. 
Florian ander-
gassen

6  armatura z serii 
d1 marki duravit. 
Fot. duravit

3  Szpital wald-
krankenhaus 
w eisenberg 
– powstający 
w duchu idei ho-
spitecture. Fot. 
Matteo thun & 
partners

5  Grzejnik t tower 
marki antrax 
– współczesny 
styl, mini-
malistyczna 
i jednocześnie 
efektowna for-
ma. Fot. antrax



Sylwetka
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Sylwetka

projektanci wierzą, że w ciągu najbliższych 10 lat nasze szpi-
tale staną się bliższe tożsamości i wizerunkom hoteli –  pod 
względem wygody, designu i  troski o  pacjentów. to dość 
rewolucyjna teza. pomijając już nawet sam fakt poziomu 
opieki zdrowotnej w wielu krajach i odnosząc się jedynie do 
szpitalnej architektury. ta zwykle nie jest kojarzona z  na-
zwiskami uznanych projektantów. ale Matteo thun & part-
ners przełamuje i ten stereotyp. 
– w kwietniu 2020 r. w Niemczech, w miejscowości eisen-
berg ma zostać otwarty waldkrankenhaus. jest to największe 
uniwersyteckie centrum ortopedyczne w europie. Budujemy 
tam szpitalny kampus oraz oddział rehabilitacyjny. ta kon-
cepcja tworzy związek między pacjentem a  środowiskiem 
i wpływa na jego dobre samopoczucie. język projektowania 
łączy estetykę gościnności z potrzebami szpitali – gość (łac: 
hospes) staje się punktem centralnym – mówi Matteo thun.
rezultat wdrożenia idei hospitecture w  życie powstanie 
więc już wkrótce. czekamy na kolejne. oby obiektów tego 
typu –  sprzyjających naszemu zdrowiu, dobremu samopo-
czuciu i o ciekawym designie było jak najwięcej. Szanse na 
to są – Matteo thun & partners to bardzo pracowite studio, 
z dużą liczbą realizacji i wdrożeń na koncie. a wszystko to 
zapewne dlatego, że Matteo thun i antonio rodriguez, bar-
dzo lubią swoją pracę. I  obiecują, że już wkrótce poznamy 
kolejne jej owoce. n

2

1

1  Girly to projekt 
przeznaczony do łazienek 
publicznych, stworzony dla 
marki catalano. Fot. tiziano 
Sartorio

2  konsola i umywalka 
z serii durastyle 
zaprojektowanej  
dla duravitu.  
Fot. duravit





J ak podają organizatorzy, cersaie 2019 odnotowało 
ogółem 112,340 odwiedzających, o  0,2% więcej niż 
w  2018  r. Frekwencja rozłożyła się równomiernie na 

pięć dni wystawy. Zainteresowaniem cieszyły się również 
wydarzenia towarzyszące targom. przykładowo w  pięciu 
konferencjach w  programie kulturalnym „building dwelling 
thinking”, które odbyły się w Galerii architektury wzięło udział 
około 2,5 tysiąca osób. Natomiast wystawę Famous Bathro-
oms zainspirowaną łazienkami 32 sławnych postaci historycz-
nych obejrzało aż 10 tysięcy osób.

najlepsze stoisKa
Spośród grona tegorocznych wystawców cersaie, organiza-
torzy – w tym roku premierowo – wyłonili cztery marki, które 
szczególnie zachwyciły swoimi stoiskami i najlepiej komuniko-
wały swoją tożsamość i wartość. w gronie zwycięzców znalazła 
się marka Fiandre (kategoria wnętrza). jury doceniło jej stoisko 
za udane przełamanie tradycyjnej formy stoiska standardowo 
opartego na kwadracie. Marka zaaranżowała swoją ekspozycję 
wykorzystując owalne kurtyny wypełnione wielkoformatowy-
mi płytkami. Zabieg ten pozwolił na zwiększenie zasięgu wzroku 
i podkreślił ekspresyjny potencjał materiału ceramicznego. jury 
wyróżniło również stoisko marki Mosaico + (kategoria minima-
lizm). wrażenie na jurorach zrobiła estetyka stoiska oparta na 
rygorystycznych kształtach, które doskonale integrują się z pro-
jektem graficznym. Stylgraph Styl’editions (kategoria research) 
został nagrodzony za projekt stoiska, który doskonale pokazał 
złożoność oferty marki na stosunkowo niewielkiej powierzch-

święto 
ceraMiki

ceRsaie to jedna z najważniejszych iMpRez 
taRgowych bRanży płytKowej na świecie,  

a na pewno najbaRdziej znacząca w euRopie.  
nie dziwi więc faKt, że poMiMo niełatwej 
sytuacji na MiędzynaRodowych RynKach, 

w bieżącyM RoKu w taRgach ceRsaie 2019 wzięło 
udział 889 wystawców, czyli o 49 więcej niż 

w RoKu ubiegłyM.
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tekst: anna Raducha-RoManowicz

stoisko marki Fiandre zbudowane było 
z wykorzystaniem owalnych kurtyn, co 
zwiększyło zasięg wzroku i podkreśliło potencjał 
materiału ceramicznego. 
Fot. Fiandre



ni. a wszystko to dzięki umiejętnemu użyciu materiałów, wzorów 
graficznych i rozplanowaniu przestrzeni. doceniono przejrzystość 
narracji i siłę wyrazu tożsamości. w plebiscycie została nagrodzona 
również Flaminia (kategoria show). Marka podkreśliła różnorod-
ność kształtów i kolorów swoich produktów poprzez umieszczenie 
ich w „tropikalnej dżungli”. jury pochwaliło skuteczną teatralizację 
i wyjście poza schematy. koncepcję wystawy stworzył Giulio cap-
pellini, dyrektor artystyczny marki od ponad 15 lat. 

nasi RepRezentanci
Na targach cersaie tradycyjne nie zabrakło wystawców z naszego 
kraju. w tym roku nastąpiły kolejne zmiany jeżeli chodzi o skład 
polskiej reprezentacji w Bolonii. Na targach cersaie 2019 pokaza-
ło się w sumie 8 polskich firm: marki należące do Grupy końskie, 
a także cerrad, Incana, kappala, Max-Stone, Mcj, radaway oraz 
tubądzin. Nasi płytkarze, czyli końskie, cerrad i tubądzin od lat 
wystawiają się w Bolonii (choć tubądzin z kilkuletnią przerwą) 
i widać, że świetnie wpisały się już w krajobraz tych targów. Gru-
pa końskie promowała na targach m.in. swoje płyty tarasowe 
Star 3.0 marki Stargres, a  także płytki sygnowane nową marką 
ceramica Bianca, którą Grupa ma zamiar już lada chwila wdro-
żyć na rynek. Na stanowisku wystawienniczym liczącym sobie 
204 m2, cerrad zaprezentował kilkadziesiąt najnowszych kolek-

cji. wśród nich m.in. linie wielkoformatowych płytek gresowych. 
Nowością były np. płyty o nietypowej wysokości 270 cm. podob-
nej wielkości stoisko zagospodarował tubądzin. we współpracy 
z polską firmą meblową ernestrust stworzył „tubądzin ceramic 
kitchen by ernestrust” –  przestrzeń, w  której zwiedzający mo-
gli obejrzeć kuchnię oraz propozycję baru i garderoby w sypialni. 
wszystkie meble zostały obłożone wielkoformatowymi płytami 
ceramicznymi. dobrze prezentowali się również poszukujący no-
wych rynków debiutanci –  Incana, Max-Sone oraz kappala. Ich 
stoiska były wprawdzie mniejsze niż płytkarzy, ale dosyć cieka-
wie zaaranżowane i wydobywające zalety produktów. n

tarGI I treNdy
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 ↑ Flaminia umieściła swoje 
produkty w „tropikalnej 
dżungli”. Można je było oglądać 
spacerując po drewnianej 
kładce. Fot. Flaminia

 → Sicis podążą za trendami. 
w Bolonii promował nie tylko 
mozaikę, ale też wielkoformatowe 
szklane panele led marki z serii 
Vetrite. Fot. autorka

 ← kolory 
morskiej wody 
albo patyny 
na metalu to 
kolorystyczna 
dominanta 
tegorocznych 
targów 
Cersaie. Na 
zdjęciu stoisko 
apavisa. Fot. 
autorka

• 23-27 wRześnia 2019 bolonia
• 889 wystawców z 40 KRajów • w tyM 458 pRoducentów płyteK
• ponad 112 tys. odwiedzających • w tyM 1044 dzienniKaRzy

ceRsaie 2019 

w liczbach



tekst: anna Raducha-RoManowicz

w bolonii na taRgach ceRsaie KReowane są 
płytKowe tRendy, KtóRe Mają duże szanse, 

żeby w najbliższych sezonach wejść do 
naszych doMów. co cieKawego w tyM 
RoKu poKazali pRoducenci w bolonii? 

Między innyMi baRdzo inteResujące wzoRy 
KaMienne i dużo KoloRów w odcieniach 

MoRsKiej wody, tuRKusu czy gRynszpanu.

Więcej

odWaGi!

amazonite to płytki marki 
Fiandre z linii Marmi 
Maximum. Nawiązują do 
rzadkiego minerału, który 
starożytni egipcjanie 
nazywali „kamieniem 
nadziei”. Fot. Fiandre



z wiedzając stoiska tegorocznych targów cersaie 
można było zauważyć, że wzory kamienne stały się 
bardziej odważne, marmury wyraźniej użyłowione, 

nierzadko z zabrudzeniami. Formaty wciąż są (i pewnie już 
zawsze będą) duże i mają je dziś w ofercie praktycznie wszy-
scy producenci. aktualne płytkowe trendy wyraźnie oscy-
lują wokół wspomnianych wyżej wzorów imitujący kamień 
– marmur (wybija się szary) czy onyks. często płytki takie są 
wykończone w polerze – na wysoki połysk. Nie brakuje też 
oczywiście szarości naśladujących beton, które są aktualnie 
nieco cieplejsze. Można je komponować z beżami czy kolora-
mi pastelowymi. triumfy święci też wciąż terazzo – w wielu 
rozmaitych postaciach i również w żywych kolorach. w płyt-
kowym świecie wciąż inspiracją na czasie jest również metal 
– najchętniej skorodowany, z patyną. Florystyczne inspiracje 
pojawiały się prawie wyłącznie tylko na wielkoformatowych 
slabach udających artystyczne tapety. Mniej w  tym roku 
w Bolonii było też wzorów naśladujących drewno, podobnie 
niedużo tak wciąż lubianych u nas patchworków i majolik. 
wydaje mi się, że te ostatnie wymienione tu wzory „zesta-
rzały” się chyba najbardziej. 

najcieKawsze wzoRnictwo
od sześciu lat organizatorzy targów cersaie nagradzają 
najlepsze płytki i  produkty do łazienek tam pokazywane. 
konkurs adI ceramics & Bathroom design organizowany 
jest przez cersaie we współpracy z włoskim Stowarzysze-

deSIGN
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   1  Fap Maxxi 
oferowane są 
w wymiarze 120 
x 278 cm. Są do-
stępne w dwóch 
wykończeniach 
– polerowanym 
roma diamond 
i satynowym 
roma. Fot. Fap

  2   Nowa kolekcja 
luce marki ariana 
(tu na ścianie 
z umywalką) 
proponowana 
jest w palecie 7 
kolorów, w tym 3 
efektów metalicz-
nych.  
Fot. ariana

1

2



niem projektowania przemysłowego adI. podczas pierwszych 
dwóch dni wystawy panel ekspertów ocenił eksponowane 
produkty. wybrał te, które najskuteczniej łączą innowacyjność 
i doskonałość projektową w segmentach płytek ceramicznych 
i wyposażenia łazienek. Zwycięzcami w kategorii płytek zosta-
li: firma corneli, marka I Sassi di assi za kolekcję Iride (wyko-
rzystującą odpady z  produkcji marmuru), marka leonardo za 
kolekcję Map red-overcome (dekorowana płytka inspirowa-
ną mapą miasta, co daje nowatorską interpretację betonowej 
powierzchni) oraz ceramica Incontro, marka Fittile za Fuggo 
(produkt, w  którym fuga przekształca się z  elementu wy-

łącznie funkcjonalnego w również graficzny, który faktycznie 
„konstruuje” ścianę).
wyróżnienie otrzymała target Group za płytki Fuoriformato. 

KaMień w połysKu
Natomiast moją uwagę zwróciły przede wszystkim płytki od-
ważnie imitujące skały i minerały. wśród nich znalazły się m.in. 
wielkoformatowe kolekcje 300x150 cm, które pokazała na cersa-
ie marka Fiandre należąca do Grupy Iris ceramica. płytki tej marki 
naśladują np. półszlachetny agat (w  czerni, brązie lub błękicie) 
czy niebieskozielony, rzadki amazonit, kolorystycznie idealnie 

deSIGN
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1

1  opificio 22a – kolekcja z portfolio marki 
panaria ma industrialny charakter i szyk. 
jej nazwa jest hołdem dla adresu Finale 
emilia, gdzie w 1974 roku firma rozpoczęła 
działalność. Fot. panaria

2  Nowe płytki z kolekcji Blend marki aBk 
łączą faktury betonu i modne lastryko. 
Fot. aBk

3  Marka Fioranese pokazała klasyczny 
materiał jakim jest terazzo w ciekawej 
„powiększonej” wersji. kolekcja nazywa 
się terazzo MaxiMini. Fot. Fioranese
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wpisujący się w  aktualne trendy. Zielonkawe, turkusowe 
tło płytki pokryte pasmem żyłkowania, tworzy ciekawą tek-
sturę estetyką przywołującą obrazy morskiego dna. równie 
wyrazista jest kolekcja white Beauty z linii Marmi Maximum 
tej marki. wzór tej płytki inspirowany jest białym konglome-
ratem marmurowym rodem z chin, który składa się z ele-
mentów w bieli, zieleni, szarości i czerni, tworzących bogaty 
design. wykończenia tych płytek są polerowane, co podkre-
śla dodatkowo ich oryginalność. w wysokim połysku świet-
nie prezentują się również płytki naśladujące szary marmur, 
takie jak np. z kolekcji Maxxi marki Fap ceramiche. n

3

5

4

2

4  Bogate, odważne 
i kolorowe mar-
mury były inspira-
cją do powstania 
kolekcji pulp 
marki 41zero42. 
płytki dostępne 
są w odcieniu 
niebieskim, zielo-
nym, czerwonym, 
złotym i czarnym. 
Fot. 41zero42

5  kolekcja oro mar-
ki laFaenza. jej 
nazwa symbolizu-
je cenny materiał 
– są nim kamienie, 
które posłużyły 
za inspirację 
projektantów. 
płytki dostępne 
są w kolorach 
Blue lace agate, 
ocean Blue, Ivory 
cream, Illusion 
Bronze. Fot. 
laFaenza



łazienka 
Po włosku

tekst:  
anna Raducha-
-RoManowicz

 → elisse to kolekcja mebli 
marki Itlas. klasyczna 
elegancja materiałów 
i wykończeń. projekt: Itlas

kabiny Prysznicowe 
i arMatura 

w loFtowyM 
stylu (często 
wykończone 

w czarnyM Macie), 
cienkościenne 
uMywalki czy 
sPrytne Meble 
– najchętniej 

drewniane lub 
drewnoPodobne 
– to rozwiązania 

aktualnie 
najbardziej 
Pożądane 

w łazienkach.  
tegoroczne targi 

cersaie Potwierdziły 
ten Fakt.
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w świecie płytek ceramicznych, targi cersaie zde-
cydowanie dyktują tempo branży i  kreują trendy. 
o takiej wielkiej sile nie można mówić w przypadku 

reprezentacji sektora wyposażenia łazienek (w kontekście oczy-
wiście samych bolońskich targów). po pierwsze na cersaie jest 
ona mniej liczna – w tym roku złożyło się na nią 214 firm (dla po-
równania producenci płytek to 458 wystawców). po drugie albo 
brakuje w niej największych europejskich łazienkowych graczy, 
liderów technologii, takich jak np. duravit czy Geberit, albo też 
jeżeli już się tu wystawiają, to promują głównie swój asortyment 
płytkowy – jak np. roca czy Villeroy&Boch. Nie znaczy to jednak 
wcale, że na cersaie w obszarze łazienki nie dzieje się nic cieka-
wego. wręcz przeciwnie. tyle, że w zakresie nie tyle technologii, 
co samego designu. a w tej dziedzinie włosi nie mają sobie rów-
nych. I w Bolonii na ekspozycjach nawet niszowych z naszej per-
spektywy marek – np. oferujących armaturę czy meble –  można 
było zobaczyć naprawdę świetne produkty.

wiele Możliwości
wśród nowości pokazywanych na cersaie 2019 wyróżniały się 
m.in. nowe propozycje rubinetterie treemme – takie jak np. ba-

23

Laureaci konkursu

W przeprowadzanym na Cersaie 
konkursie ADI Ceramics & Bathroom 

Design Award w kategorii wyposażenia 
łazienek zwyciężyli: marka rubinetterie 

Treemme za baterie z serii q30 
(doceniono minimalizm, innowacyjne 

wymiary i wzornictwo), marka 
Albatros za produkty Secret System 

– Syraka i Modula Pool (system wanien 
z hydromasażem, wanny nadają się 

również w całości do recyklingu) 
oraz Provex za Iunix (system kabin 

prysznicowych). Wyróżnienie otrzymała 
firma B&r Bertocci za akcesoria Officina 

Bertocci.

 ↓ Meble Marki ceramica Globo można indywidualnie 
konfigurować. proste ale pełne charakteru. projekt: 
angeletti ruzza design



terie termostatyczne z serii watt inspirowanej światem oświe-
tlenia. Zwraca uwagę ich innowacyjny sposób sterowania, co też 
istotne przyjazny użytkownikom o mniejszej sprawności rucho-
wej. w segmencie armatury warto wyróżnić również nową ba-
terię Harlock marki Huber, zaprojektowaną przez Fabio rotelli. 
Można ją spersonalizować według własnych upodobań ponieważ 
składa się z różnych elementów: minimalistycznego korpusu, no-
wocześnie zaprojektowanej dźwigni uchwytu i ściśle określonych 
detali. konfigurator produktu złożony ze specjalnych wykończeń, 
kolorów, dekoracji i materiałów, takich jak np. drewno i marmur 
daje wiele możliwości i wyróżnia baterię na rynku. 
w obszarze łazienkowych mebli na wyróżnienie zasługują np. no-
wości marki Itlas. wśród nich jest kolekcja elisse, którą można scha-
rakteryzować jako kwintesencję włoskiego stylu. Znajdziemy tu 
wyrafinowane kombinacje marmuru, drewno dębowe, bukowe lub 
orzech canaletto, marmurowe umywalki. równie ciekawą propo-
zycję stanowią nowe meble marki ceramica Globo, zaprojektowa-
ne przez angeletti ruzza design. lekkie i proste meble są bazą dla 
rozmaitych umywalek. Można tu wybierać wśród wielu wykończeń 
półek i szuflad, dopasować oświetlenie i lustra. również w przypad-
ku tej kolekcji imponuje jej elastyczność. n

Fot. archiwa firm

deSIGN

24

 ↑ kabina Sirio Separet marki arblu może być gwiazdą łazienki. profile kabiny są dostępne w wykończeniach alublack i polished Silver. projekt: arblu

 → umywalkowa 
bateria Harlock 
marki Huber, tu 
w wykończeniu 
mosiądz i czerń. 
projekt: Fabio 
rotelli
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 ↓ Głowice prysznicowe loud marki alpi – nowoczesne i kompaktowe, 
dostępne w różnych wykończeniach. projekt: odo Fioravanti design 
studio

 ↑ armatura prysznicowa 
z serii watt marki rubinetterie 
treemme – uchwyty w formie 
przełączników rodem z seg-
mentu oświetlenia. projekt: 
Studio Q-BIc

 ↓ kryształowa umywalka pre-
mium lux gold marki Glass 
design – całkowicie wykona-
na ręcznie, przy wykorzy-
staniu tradycyjnych technik. 
projekt: Glass design
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n owe produkty prezentowane były na dwóch imponują-
cych stoiskach – płytkowym i sanitarnym – akcentując 
w ten sposób wszechstronność marki, która rozwinęła 

się w ciągu ostatnich trzech dekad i jest obecnie rozpoznawana 
na całym świecie. 

nowości do łazienKi
jedną z  tegorocznych nowości była kolekcja rak-Variant, za-
projektowana przez włoski duet projektowy daniel debiasi i Fe-

derico Sandri. Innowacyjny i  wszechstronny system, składa się 
z  wielu konfigurowalnych produktów. umywalki nablatowe, 
podblatowe i  wpuszczane w  blat są wykonane z  wysokiej ja-
kości ceramiki cienkościennej i dostępne w okrągłym, owalnym 
lub kwadratowym kształcie. we współpracy z  innym włoskim 
projektantem powstała również nowa kolekcja rak-petit –  jej 
autorem jest Giuseppe Maurizio Scutellà. to linia małych umy-
walek, idealnych do niewielkich łazienek – prywatnych i publicz-
nych. Scutella jest też autorem projektu kolekcji rak-cloud, któ-

Wyraź sWoją indyWidualność 
z rak ceramics

RaK ceRaMics Mocno stawia na Rozwój swojej pozycji w euRopie. jednyM z KRoKów do osiągnięcia tego celu 
jest współpRaca z uznanyMi pRojeKtantaMi i aRchiteKtaMi. na taRgach ceRsaie 2019 MaRKa, obchodząca w tyM 

RoKu swoje 30-lecie, poKazała M.in. nowości, KtóRe powstały jaKo Rezultat taKich KoopeRacji.

kolekcja rak-des

umywalki rak-Variant
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ra obecna jest już w showroomach partnerów współpracujących 
z firmą racer – polskim dystrybutorem wyposażenia sanitarnego 
rak ceramics. kolejną ciekawą propozycją jest kolekcja rak-des, 
która oddaje hołd niemieckiej szkole designu Bauhaus z  okazji 
setnej rocznicy jej powstania. kolekcja, która pozycjonuje się na 
średnio-wyższej półce, obejmuje miski w.c. oraz wolnostojące 
i nablatowe umywalki. Natomiast świetną podporą dla cerami-
ki może być kolekcja mebli łazienkowych rak-joy. Została ona 
wzbogacona o otwarty, modułowy regał, który może przy szafce 

podumywalkowej stanowić przydatną dodatkową przestrzeń do 
przechowywania. już na początku 2020 roku na rynek trafi nowa 
kolekcja rak-Illusion z szerokim wyborem atrakcyjnych wzorni-
czo wyrobów ceramicznych.

zapRaszaMy do współpRacy!
priorytetem rak ceramics jest rozwój marki na rynku europejskim. 
w tym celu firma rozwija sieć dystrybucji, otwiera swoje showro-
omy. działają one w Niemczech, wielkiej Brytanii i we włoszech. 
Firma chce również mocniej zaistnieć na polskim rynku. obecnie 
wdrażana jest nowa strategia dystrybucyjna dla wyposażenia sa-
nitarnego rak ceramics w naszym kraju. od kilkunastu tygodni 
asortyment sanitarny tej marki jest dostępny w polsce w maga-
zynach jej dystrybutora – firmy racer. a już wkrótce jej produkty 
będzie można zobaczyć w firmowym showroomie. 
– wyposażenie sanitarne rak ceramics to najwyższa jakość 
i atrakcyjne wzornictwo w różnych segmentach cenowych. oferta 
obejmuje zarówno produkty dla rynku indywidualnego / konsu-
menckiego jak i komercyjnego. chcielibyśmy zbudować na naszym 
rynku sieć kilkudziesięciu współpracujących salonów, w  których 
byłyby one dostępne. proponujemy partnerom atrakcyjne warunki 
współpracy. w ponad trzydziestu lokalizacjach jest już ekspozycja 
naszych produktów. liczba ta rośnie każdego dnia, ale zostało nam 
jeszcze trochę miejsc do zagospodarowania… Stawiamy również 
na bliską współpracę z architektami i projektantami zapewniając 
im niezbędne narzędzia – zachęca romuald wojda, odpowiedzial-
ny za rozwój sprzedaży wyposażenia sanitarnego marki rak ce-
ramics na rynku polskim. n

 
kontakt do firmy racer:  
biuro@raceronline.pl

Meble rak-joy Seria rak-petit

kolekcja rak-cloud



t argi w  Nadarzynie stały się kluczowym miej-
scem spotkań dla branży związanej z  wyposaże-
niem wnętrz, a  także klientów indywidualnych. 

w tym roku warsaw Home odwiedziło blisko 75 tys. osób. 
–  w  warszawie udało się to, czego mimo kilku prób nie 
osiągnął Berlin – otworzyć drzwi do centralnej i wschodniej 
europy, ale także do chłonnego i dynamicznie się rozwija-
jącego rynku polskiego –  mówiła kasia ptak, założycielka 
i ceo warsaw Home, podczas konferencji prasowej otwie-
rającej tegoroczną edycję. podkreślała przy tym, że szybki 

dynamiczne
warsaw HoMe 2019

organizatorzy tegorocznej edycji 
warsaw hoMe  

(3-6 Października 2019) nie kryją 
swego zadowolenia. czwarta edycja 
targów Poświęconych wyPosażeniu 

wnętrz wyPadła świetnie nie tylko 
w statystykach. rzeczywiście było 
na co PoPatrzeć i Przekonać się, 
że stworzenie w Polsce ciekawej 

wystawy targowej Poświęconej teMu 
teMatowi jest jak najbardziej Możliwe.

tarGI I treNdy

tekst: MaRta boRowsKa



rozwój wydarzenia i  jego sukces nie byłyby możliwe bez zaan-
gażowania wystawców. to oni przecież wkładają wiele pracy 
w  przygotowanie stoisk, a  także wybierają warsaw Home na 
miejsce rynkowych premier nowych produktów.  podczas te-
gorocznej edycji targów nie zabrakło także wyjątkowych gości 
i ciekawych wydarzeń towarzyszących. Na scenie design Forum 
prezentowali się m.in.: Marcus Fairs (założyciel portalu dezeen), 
karim rashid, Stefan diez, christophe pillet, richard Hutten, 
Matteo cibic, luca Nichetto, Matti klenell, cate& Nelson, jaime 
Berustain, daniel Shavn, studio deForMi david trubridge. po 
raz pierwszy zorganizowano wystawę Ideas, na której można 
było zobaczyć pomysły wyselekcjonowanych projektantów, ar-
tystów i rzemieślników poszukujących partnerów biznesowych. 
wystawa „trans:Forming design from poland”, poświęcona była 
natomiast efektom współpracy polskich firm meblowych z  in-
terdyscyplinarnymi zespołami projektowymi w  ramach progra-
mu „design to dobre dla MSp”. Nie zabrakło także celebrującej 
oryginalną polską myśl projektową ekspozycji stowarzyszenia 
loveoriginal.  

tylKo łazienKa 
to były także wyjątkowe targi dla branży wyposażenia łazie-
nek. wszyscy wystawcy z tego sektora, z którymi udało nam się 
porozmawiać, nie kryli zadowolenia tą edycją wystawy, a  tak-
że całym dotychczasowym konceptem warsaw Home. redak-
cyjnie także podzielamy te odczucia. Nadarzyn dał im bowiem 
możliwość pokazania swojego potencjału na rodzimym terenie 
i w skali ogólnokrajowej – a nie podczas frankfurckich ISH, czy 
innych imprez o charakterze raczej regionalnym. aż trudno uwie-
rzyć, że przez tyle lat (ostatnie ogólnopolskie targi poświęcone 
wyłącznie łazience to aqua-San zorganizowane w  2006 roku 
w poznaniu) ta branża nie doczekała się miejsca, w którym mo-
głaby się prezentować. I  jak się okazało, wcale nie było tak, że 
targi polskim wytwórcom łazienkowym nie były potrzebne, że 
wystarczało im ISH. wydaje się, że kluczem do wspólnego suk-
cesu wystawców z branży łazienek, jak i organizatorów warsaw 

tarGI I treNdy

waRsaw hoMe 2019 
w liczbach

• 120 tys. M² powieRzchni
• blisKo 700 wystawców
• 74 489 odwiedzających

Home w tym zakresie jest umieszczenie łazienki w szerszym kon-
tekście – w kontekście targów wnętrzarskich. Bo ta branża chce 
się czuć jej częścią i ma do tego stuprocentowe prawo. w tym 
roku w  Nadarzynie pokazało się blisko 40 firm łazienkowych. 
wszystkie zaprezentowały różnorodność i pomysłowość ekspo-
zycji, a także wiele – w tym premierowych – produktów. 
pytanie, czy ta jakże pozytywna tendencja nie zostanie jednak za-
stopowana. już w tym roku hala B, w której wystawiały się firmy 
z branży łazienkowej formalnie występowała jako targi warsaw 
Build. Miała nawet swoją osobną scenę forum, na której odbyło się 
sporo ciekawych wystąpień, by wymienić choćby prelekcję petera 
wirza projektującego dla laufena. ten podział w zapowiedziach 
organizatorów ma mieć swoje dalsze konsekwencje. w przyszłym 
roku łazienka wystawiać się ma właśnie w ramach warsaw Bu-
ild, w  innym od warsaw Home terminie. towarzyszyć im mają 
m.in. wszelkiej maści materiały wznoszeniowe. trudno było uciec 
od rozmów na ten temat, a wystawcy łazienkowi nie kryli swego 
rozczarowania tym pomysłem, często poddając w wątpliwość dal-
szą zasadność wystawiania się w Nadarzynie. czas pokaże, jakie 
będą ostateczne decyzje organizatorów. My wolelibyśmy oglądać 
łazienkę pokazywaną wspólnie z innymi elementami wyposażenia 
domu, akcentując przy tym jej istotność w jego urządzaniu i ergo-
nomii, a także wyjątkowy design wielu produktów z tego segmen-
tu. Z pewnością na to zasługuje. n

Fot. warsaw Home



r ok 2019, to pasmo wielu sukcesów dla marki cerrad na 
arenie międzynarodowej. Byliśmy obecni na monachij-
skich targach Bau, na dwóch prestiżowych wydarze-

niach branżowych w Stanach Zjednoczonych: the International 
Surface event w las Vegas oraz targach coverings w orlando. 
we wrześniu pokazaliśmy swoją siłę na bolońskich cersaie. rok 
2019 zakończyliśmy prezentacją naszych produktów w  stolicy, 
podczas warsaw Home i w kolonii na targach eurobaustoff.

znaMy swoją waRtość
od 25 lat tworzymy wyjątkowe płytki gresowe i  klinkierowe, 
odpowiadające najwyższym standardom pod względem wzor-
nictwa i jakości. posiadamy jedną z najbardziej zaawansowanych 
fabryk płytek ceramicznych na świecie, inwestujemy w  infra-
strukturę i technologię, dzięki którym oferujemy klientom inno-

wacyjne produkty. Stawiamy na profesjonalizm, projekty pełne 
świeżego spojrzenia na nowoczesny design. wierzymy, że nasze 
zaangażowanie w pracę i podejście do wzornictwa może stano-
wić doskonałą inspirację dla architektów, projektantów wnętrz 
i  inwestorów, którzy stawiają na oryginalność, jakość oraz kre-
atywne podejście do komponowania przestrzeni. Zdobyliśmy 
uznanie klientów z ponad pięćdziesięciu państw na świecie i kon-
sekwentnie otwieramy przed sobą kolejne rynki.

nasze stoisKa są inspiRacją
prezentujemy nasze produkty na najważniejszych międzynarodo-
wych targach branżowych i znamy wartość naszej oferty. koncepcja 
stoiska jest dla nas bardzo istotna. przemyślana prezentacja płytek 
ceramicznych w przestrzeniach targowych, wyszukane aranżacje to 
ważny element kampanii wizerunkowej firmy cerrad. przygoto-

cerrad  
na najWażniejszych tarGach 

branżoWych 2019 roku

ceRRad jaKo MaRKa globalna, eKspoRtująca swoje pRoduKty do ponad 50 KRajów świata, był obecny na 
wszystKich najwięKszych taRgach bRanży ceRaMicznej w 2019 RoKu. MonachiuM, las Vegas, oRlando, bolonia, 

waRszawa, Kolonia. tysiące poKonanych KiloMetRów i jeden, najważniejszy cel – zapRezentować waRtość 
MaRKi ceRRad i jaKość naszych pRoduKtów.
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wane przez nas stoiska stanowią nowoczesne showroomy, w któ-
rych pokazujemy naszym gościom nowości, mające ogromny udział 
w wyznaczaniu ogólnoświatowych trendów i w pełni sprostają po-
trzebom aranżacyjnym projektantów i architektów wnętrz. 

zespół pRofesjonalistów siłą fiRMy
Nasze stoiska to nie tylko ekspozycja naszych produktów, ale 
miejsca inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń, cieka-
wych rozmów i budowania relacji, gdzie liczyć można również na 
profesjonalne doradztwo i porady techniczne.

ReKoRdowy RoK, ReKoRdowe ceRsaie 2019
podczas tegorocznej odsłony Międzynarodowych targów cera-
miki i wyposażenia łazienek cersaie, firma zaprezentowała kil-
kadziesiąt nowości na stoisku o imponującej powierzchni 204 m2. 
od 23 do 27 września oczy całej branży ceramicznej zwrócone 
były w kierunku włoskiej Bolonii. targi cersaie to najważniejsze 
wydarzenie branżowe tego typu w europie. przez pięć dni najlep-
si producenci na rynku prezentowali swoje produkty, wyznaczali 
trendy, czerpali inspirację i zbierali opinie. 

waRtościowe opinie 
udział w targach w 2019 roku pozwolił nam skonfrontować na-
szą wizję aranżacji przestrzeni  z opiniami najlepszych ekspertów 
z zakresu projektowania wnętrz i architektury. Zebrane informa-
cje pozwoliły nam podjąć decyzje dotyczące tego, które z naszych 
wzorniczych propozycji uzupełnią naszą bogatą ofertę produkto-
wą w  2020 roku. jesteśmy świadomi różnorodności oczekiwań 
naszych klientów, tym bardziej cieszymy się, że nasze propozycje 
spotykają się z tak wielkim zainteresowaniem. 
kalendarz wydarzeń targowych w  2020 roku z  udziałem firmy 
cerrad zapowiada się równie imponująco. rozpoczynamy udzia-
łem w Międzynarodowych targach cevisama i 4 design days, na 
które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 
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www.cerrad.com

Planując strategię 
i Pracując nad 
ProjektaMi targowyMi, 
skuPiaMy się na 
oPowiadaniu 
historii, którą Może 
oPowiedzieć tylko 
nasza Marka.

 ↑ coverings 
2019

 → tISe 2019

 ← Bau 2019  ↓ cersaie 2019



Prawie  
jak kaMień

ich wytrzyMałość Porównuje się do kaMienia. ale są od niego zdecydowanie lżejsze. 
Mogą Mieć wyjątkowo uniwersalne zastosowanie, co szczególnie z PersPektywy 

Projektantów i architektów Może być ich dużą zaletą. sPieki kwarcowe – bo o nich Mowa 
– zyskują coraz większą PoPularność w zakresie wyPosażania wnętrz.

MaterIały
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pieki kwarcowe posiadają wiele zalet. wśród nich 
wymienić warto wspomnianą uniwersalność, lek-
kość przy stosunkowo dużych formatach, trwa-
łość, bogactwo wzorów, a  także odporność na 
wpływ czynników zewnętrznych przy zastoso-

waniu ich np. na elewacjach. świetnie sprawdzają się nie tylko 
na podłogach i  ścianach, ale także w  łazienkach –  również jako 
materiał, z którego wykonać można np. umywalkę, oraz w kuch-
niach – jako blaty, czy fronty szafek. Zakres ich zastosowań wciąż 
się poszerza, nie dziwi więc coraz większe zainteresowanie tym 
materiałem wśród architektów i projektantów, a także klientów 
ostatecznych. 
o wyjaśnienie kilku istotnych kwestii związanych z powstawa-
niem tego typu materiałów, a  także różnic pomiędzy spiekami 
a  płytkami ceramicznymi poprosiliśmy u  źródła –  czyli u  przed-
stawicieli producentów. Na nasze pytania odpowiedziały aneta 
konowrocka, marketing coordinator w cosentino oraz katarzyna 
wagner, dyrektor działu laminam. 

czym charakteryzują się spieki kwarcowe i jak wygląda tech-
nologia ich produkcji?

aneta KonowRocKa, cosentino: 
Spieki kwarcowe (np. dekton cosentino) 
to mieszanka wyrafinowanych surow-
ców: szkła, kwarcu i  porcelany, które 
charakteryzuje najwyższa odporność na 
szkodliwe czynniki, takie jak promienio-
wanie uV, zarysowania, plamy oraz 
wstrząsy termiczne. Zmielone surowce 

poddaje się prasowaniu pod dużym naciskiem. Następnie nano-
szona jest na nie wybrana warstwa kolorystyczna i następuje 
wypalanie w bardzo wysokiej temperaturze. tak zaawansowa-
ny proces rewolucjonizuje tradycyjną produkcję powierzchni 
przeznaczonych dla świata architektury wewnętrznej i  ze-
wnętrznej. w jego wyniku otrzymujemy produkt lekki, wszech-
stronny i  odporny na czynniki zewnętrze oraz uszkodzenia. 
wzory spieków dostępne na rynku są bardzo różnorodne i na-
wiązują do takich materiałów jak marmur, granit, lastryko, be-
ton, a nawet metal, czy rdza.
płyty wielkoformatowe prześcigają właściwości, jakimi charakte-
ryzuje się kamień naturalny. wiele rodzajów kamienia ma poro-
watą strukturę, przez co powierzchnie te są narażone na chło-
nięcie płynów i  plamy. w  przypadku marmurów, trawertynów 
i  pochodnych piaskowców, powierzchnia jest podatna na ście-
ranie, a  także odbarwienia od kolorowych kosmetyków i  środ-
ków czyszczących. wszystkich tych problemów można uniknąć 
przy zastosowaniu powierzchni ultrakompaktowych typu dek-
ton, które są twarde, odporne na uderzenia i  ścieranie. Istotne 
jest to, że ich duże rozmiary wcale nie oznaczają, iż sam materiał 
jest gruby i ciężki. Formaty typu dekton Slim o grubości 4 mm, 
w przeciwieństwie do kamienia naturalnego, są wyjątkowo cien-
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 ← aranżacja 
łazienkowa 
z wyko-
rzystaniem 
płyt lami-
nam pietra 
di Savoia.

 → umywal-
ka i blat 
wykonane 
z płyt z no-
wej kolekcji 
In-Side 
laminam.

 ↓ Na 
ścianach 
zastoso-
wano płyty 
dekton 
Soke, na 
podłodze 
– dekton 
Halo, prod. 
cosentino.
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kie, a co za tym idzie o wiele lżejsze, co czyni je znacznie łatwiej-
szymi w montażu.

KataRzyna wagneR, laMinaM: 
proces produkcji spieków jest odzwiercie-
dleniem procesu powstawania skał grani-
towych głęboko we wnętrzu ziemi. 
w warunkach naturalnych trwa to milio-
ny lat, w  fabryce –  kilka godzin. w  tak 
krótkim czasie otrzymujemy nieprawdo-
podobnie wytrzymały materiał, porówny-

walny z najtwardszymi minerałami występującymi w przyrodzie 
– granitem czy porfirem, który klasyfikuje się na 6–7 pkt. w skali 
Mohsa. Brak żywic w przypadku spieków dodatkowo wzmacnia 
ten parametr. wiąże się to też z niezwykłą odpornością na zapla-
mienie, odczynniki chemiczne, warunki atmosferyczne, a  także 
intensywne i  głębokie ścieranie. Inną zaletą spieków kwarco-
wych jest możliwość uzyskiwania dużych, choć lekkich forma-
tów, tak pożądanych w minimalistycznych, nowoczesnych wnę-
trzach ceniących dobry design. Nie bez znaczenia jest ponadto 
uniwersalność zastosowań –  są to zarówno wnętrza, jak i  po-

wierzchnie zewnętrzne budynków, uwzględniając w tym wszel-
kie rodzaje okładzin. 

w czym tkwi różnica pomiędzy spiekami a tradycyjnymi płyt-
kami ceramicznymi?

a.K.: płyty wielkoformatowe doskonale zachowują się w  kon-
takcie z żywnością. pod wpływem działania płynów nie uwalnia-
ją się z nich żadne substancje, dzięki czemu można bezpiecznie 
wykorzystywać je jako powierzchnie robocze, blaty kuchenne, 
a nawet blaty stołów. Minimalna ilość złączy nie tylko wpływa na 
estetykę, ale zdecydowanie ułatwia czyszczenie i pielęgnację, co 
z kolei pozwala zapobiegać rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii. 
praktycznie zerowa nasiąkliwość oraz wysoka odporność na za-
brudzenia sprawia, że jest to materiał idealny do łazienki.

K.w.: Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi płytkami ce-
ramicznymi a  spiekami sprowadza się do ich odmiennych pa-
rametrów, będących konsekwencją procesu produkcyjnego. 
Mieszanka surowych minerałów jest prasowana w  znacznie 
wyższej temperaturze niż standardowa ceramika, a proces ten 
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 ← dekton  
Zenith, prod. 
cosentino

 ↑ łazienkowa aranżacja 
z wykorzystaniem płyt 
dekton kreta i Silestone 
calacatta Gold, prod. 
cosentino.



jest bardziej długotrwały. w  taki sposób powstaje niezwykle 
odporna i  nieabsorbująca wody struktura. Spiek pozwala po-
kryć powierzchnię płytami o dużym formacie, przy stosunkowo 
niewielkiej grubości, co poszerza znacząco spektrum zastoso-
wań. kolejny atut tego materiału to wykończenie, bo poler uzy-
skiwany przez mechaniczne polerowanie jest znacznie trwalszy 
niż szkliwienie. ponadto minerały stosowane przy wyrobie 
spieków są bardziej szlachetne, a  piasek kwarcowy sprowa-
dzany specjalnie z najdalszych zakątków świata jest najwyższej 
jakości. 

jak dziś można wykorzystać spieki kwarcowe w architektu-
rze wnętrz? co szczególnie mogą docenić w  nich architekci 
i projektanci?

a.K.: dzięki swojej trwałości i łatwości utrzymania, ten materiał 
to doskonały wybór do wielu różnych zastosowań obejmują-
cych przestrzenie blatów łazienek i kuchni, okładziny podłogowe 
i ścienne, fasady budynków, blaty robocze i schody, a ponieważ 
występuje w różnych formatach i grubościach, pozwala na kre-
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atywne i  wszechstronne zastosowanie w  projektach zarówno 
mieszkaniowych, jak i komercyjnych.
poza znakomitymi właściwościami użytkowymi dla architektów 
bardzo interesująca okazuje się być ich niezwykła prezencja, bo-
gata paleta kolorystyczna oraz oryginalne wzornictwo. dzięki 
temu można je dopasować do wnętrz o różnej stylistyce. charak-
teryzują się nie tylko ciekawym wybarwieniem, ale także struktu-
rą: mogą być gładkie lub z interesującą fakturą. wszechstronność 
zastosowań otwiera przed projektantami wręcz nieograniczone 
możliwości kreacji przestrzeni, gdzie ten sam wzór może być wy-
korzystany zarówno na okładzinach ścian i  podłóg, powierzch-
niach roboczych czy schodach – zarówno we wnętrzach jak i na 
zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że szeroki wybór spieków na 
rynku wcale nie oznacza, że wszystkie z nich odznaczają się tak 
samo dobrymi parametrami użytkowymi, ponieważ technologie 
produkcji nieco się od siebie różnią. dlatego przed wyborem kon-
kretnej marki warto sprawdzić na stronie producentów ich wła-
ściwości i dostępne certyfikaty.

K.w.: Spieki kwarcowe można wykorzystywać… zawsze i wszę-
dzie. Na pewno docenią je miłośnicy włoskiego designu, nowa-
torskich rozwiązań i minimalizmu dużej formy, ale uniwersalność 
zastosowań tego surowca powoduje, że odnajdzie się w  wielu 
różnych realizacjach. to, co doceniają architekci i projektanci, to 
na pewno sprawnie działający serwis, w polsce związany z roz-
budowaną siecią wykonawców i  lokalnych dystrybutorów, ma-
gazynami i showroomami. laminam zawsze stara się wybiegać 
w przód, by zaspokajać potrzeby i wymagania klientów. dlatego 
na tegorocznych targach cersaie pokazaliśmy kontynuację struk-
tury i  wykończenia między powierzchnią płyty a  jej grubością 
w  kolekcji In-Side, która estetyką nawiązuje do wyglądu suro-
wego, płomieniowanego granitu czy porfiru. wprowadziliśmy 
też nowy format płyt laminam – 1200 x 3000 mm oraz rozbu-
dowujemy sieć ekspozycji i showroomów, w tym tych otwartych 
24 h na dobę.

jak wygląda polski rynek spieków kwarcowych? 

K.w.: Z całą pewnością spieki kwarcowe mają dużą przyszłość, 
jako materiał nie tylko piękny, ale i trwały. świadczy o tym cho-
ciażby fakt, że coraz więcej producentów ma w swojej ofercie ten 
materiał, którego zalety doceniliśmy jako pierwsi, opracowując 
technologię produkcji wielkiego formatu. jako prekursorów, cie-
szy nas rosnące zainteresowanie spiekami, a co za tym idzie coraz 
większa konkurencja na rynku, bo dzięki temu pojawiają się coraz 
to nowe zastosowania czy systemy, szczególnie w obrębie bran-
ży meblarskiej. n

Fot. archiwa firm

 ← jedna z łazienek hotelu Habitat 
catania, w której zastosowano spieki 
kwarcowe laminam z kolekcji Naturali.



desiGn W Łazience, 
czyli (po)praWne rozWażania 

W Wannie

rynek Projektowania wnętrz w Polsce jest w rozkwicie, a związane z niM bezPośrednio 
branże takie, jak nP. Meblarska czy artykułów i akcesoriów wyPosażenia wnętrz, należą 

do bardzo konkurencyjnych. budowanie Pozycji rynkowej i własnej Marki to wyzwanie 
biznesowe, które już na etaPie tworzenia wiązać się będzie z koniecznością zaPewnienia 

jej właściwej ochrony Prawnej.
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la podmiotów działających na rynku związanym 
z  wyposażeniem wnętrz szczególnie ważne w  bu-
dowaniu marki jest wzornictwo. jest tu wprawdzie 
również miejsce dla oznaczeń indywidualizujących 
projektanta lub jego produkt (znaki towarowe) oraz 

rozwiązań o  charakterze technicznym, którym warto zapewnić 
właściwą ochronę na gruncie prawa patentowego celem zmono-
polizowania wynalazku lub wzoru użytkowego. jednak meble czy 
akcesoria wyposażenia wnętrz to doskonały przykład produktów 
codziennego użytku, które zdefiniowane są w  znacznej mierze 
przez pryzmat cech funkcjonalnych i technicznych, w odniesieniu 
do których estetyka wykonania (wygląd) ma bezpośredni wpływ 
na decyzję klienta o zakupie. tu wyjątkowo mocno brzmi zasada 
r. loeviego, że „brzydota sprzedaje się gorzej”, oczywiście pamię-
tając każdorazowo, że z gustami się nie dyskutuje.

czyM jest inspiRacja?
wachlarz możliwości ochrony projektów wnętrz (lub samych ele-
mentów wyposażenia wnętrz) jako wzorów przemysłowych jest 
bardzo szeroki, ponieważ wzór przemysłowy jako przejaw dzia-
łalności twórczej o  indywidualnym charakterze stanowić może 
jednocześnie utwór w  rozumieniu ustawy o  prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. jeśli zatem produkt spełnia również cechy 
utworu, podlega on ochronie na podstawie przepisów tej ustawy. 
odpowiedzi na pytanie: „co może zrobić architekt wnętrz, pro-
jektant mebli, wzorów na tkaninach, okładzin czy kafli podłogo-
wych, akcesoriów łazienkowych, by uchronić się przed kopio-
waniem swoich pomysłów?”, poznali państwo we wcześniejszej 
publikacji o  prawno-autorskiej ochronie projektów wnętrz 
i utworów wzornictwa przemysłowego. w swoim artykule sku-
pię się m.in. na odpowiedzi na równie aktualne dzisiaj pytanie 
o granicę inspiracji (np. w odniesieniu do znanych wzorów) czy 
reaktywację kultowych kolekcji mebli. 
„reaktywowane” konkretnych wzorów przez osoby nieupraw-
nione może być niedopuszczalne, gdyż autorskie prawa ma-
jątkowe gasną dopiero z  upływem siedemdziesięciu od śmierci 
twórcy utworu. Z kolei w przypadku tworzenia utworów inspi-
rowanych innymi utworami konieczna jest daleko posunięta roz-
waga. w zależności bowiem od charakteru i zakresu zapożyczeń 
z  bazowego utworu, mogą one wkraczać w  monopol prawno-
autorski. jest tak zawsze, jeśli stają się po prostu kopią, zwykłą 
przeróbką i nie mają charakteru utworu samoistnego, tzn. nie ma 
w  nich pierwiastka twórczego. Inspiracja to w  tym przypadku 
stan twórczy (emocje, natchnienie) wywołane czyimś dziełem. 
utwór inspirowany nie przejmuje cech twórczych innego utwo-
ru, zaczerpnięty może zostać jednak jakiś wątek czy sama idea 
utworu. utwór inspirowany ma zatem własne cechy indywidual-
ne i twórcze, które odróżniają go od źródła inspiracji. 

nieuczciwa KonKuRencja
produkty będące przedmiotami wzornictwa przemysłowego 
mogą być dodatkowo chronione na rynku na podstawie przepi-
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wachlarz Możliwości ochrony 
Projektów wnętrz (lub saMych eleMentów 

wyPosażenia wnętrz) jako wzorów 
PrzeMysłowych jest bardzo szeroki, 

Ponieważ wzór PrzeMysłowy jako Przejaw 
działalności twórczej o indywidualnyM 

charakterze stanowić Może jednocześnie 
utwór w rozuMieniu ustawy o Prawie 

autorskiM i Prawach Pokrewnych.

sów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk). 
w tym kontekście na szczególną uwagę zasługują regulacje od-
noszące się do naśladownictwa produktów. jak odróżnić niedo-
zwolone (niewolnicze) kopiowanie od naśladownictwa dopusz-
czonego przepisami prawa? 
pojęcia „kopiowanie” czy „naśladownictwo produktów” są zwią-
zane z  przepisami wspomnianej ustawy, która stanowi, iż czy-
nem nieuczciwej konkurencji jest naśladownictwo produktów 
(art. 13 uznk). polega ono na tym, że za pomocą technicznych 
środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produk-
tu, jeżeli może wprowadzić klientów w  błąd co do tożsamości 
producenta lub produktu. o tzw. niewolniczym naśladownictwie 
mówimy, gdy przeciętny nabywca, bez specjalistycznej wiedzy, 
nie jest właściwie w stanie odróżnić kopii od oryginału. w dok-
trynie i orzecznictwie podkreśla się jednak jednoznacznie, że na-
śladownictwo cudzych produktów, o ile nie stanowi naruszenia 
praw wyłącznych, samo przez się nie jest zjawiskiem nagannym, 
gdyż postęp jest możliwy tylko dzięki wykorzystaniu dotychcza-
sowych osiągnięć, a  ulepszanie produktu danego rodzaju leży 
w interesie ogólnym. 
podsumowując, naśladowanie cudzych produktów jest dozwo-
lone, gdy ich ochrona nie wynika z przepisów chroniących wła-
sność intelektualną (rejestracja wzoru przemysłowego, prawo 
autorskie). ponadto, naśladownictwo jest również dopuszczalne, 
gdy nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumen-
tów w błąd co do tożsamości produktu lub producenta. warto 
zauważyć, że wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu to-
waru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio 
na produkcie, zgodnie z  orzecznictwem sądów powszechnych, 
wyklucza możliwość zaistnienia tego rodzaju niebezpieczeństwa. 
Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji również naślado-
wanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, 
konstrukcji i  formy zapewniającej jego użyteczność. oczywiście 
przy załażeniu, że nie mamy do czynienia z tzw. pasożytniczym 
naśladownictwem cudzego produktu stanowiącym naruszenie 
dobrych obyczajów, które narusza lub zagraża interesowi konku-
renta rynkowego (art. 3 uznk). 



jaK chRonić jaKo wzóR pRzeMysłowy  
np. pRojeKt wnętRz?
projekty, jak wynika z wcześniejszych akapitów, można chronić 
na podstawie różnych aktów prawnych. dla skutecznej ochro-
ny wzorów przemysłowych kluczowe są jednak przepisy usta-
wy –  prawo własności przemysłowej (pwp), która w  sposób 
kompleksowy normuje zagadnienia związane zarówno z ich re-
jestracją jak i  ochroną przed naruszeniami. ograniczając ochro-
nę wzorów przemysłowych wyłącznie do przepisów ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronimy tylko pier-
wiastki twórcze, indywidualizujące produkt, ale już nie „ogólne 
wrażenie”, jakie całościowo wzór ten sprawia na poinformowa-
nym użytkowniku. posługując się natomiast jedynie przepisami 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ograniczamy naszą 
ochronę niemal wyłącznie do przypadków niewolniczego naśla-
downictwa. co istotne, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 
nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z samego cha-
rakteru chronionego wytworu. Z praktycznego punktu widzenia 
jest też łatwiejsze do wyegzekwowania.
decydując się na zgłoszenie wzoru przemysłowego do rejestra-
cji, przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien zdecydować, 
na jakim terytorium chce chronić produkt prawem wyłącznym. 
prawo do wzoru przemysłowego może mieć charakter krajowy 
(ograniczony do terytorium jednego państwa, np. polski), regio-
nalny (np. wspólnotowy obejmujący terytorium całej unii euro-
pejskiej w  tym polski) jak i  międzynarodowy (scentralizowany 
system, tzw. system haski, który umożliwia rejestrację za pomocą 
jednego formularza wzorów przemysłowych w 88 państwach). 
Należy pamiętać, że od daty pierwszego zgłoszenia wzoru mamy 
tylko 6 miesięcy na ewentualne rozszerzenie ochrony na inne te-
rytoria. po tym okresie wzór traci cechę „nowości”, którą ocenia 
się w skali ogólnoświatowej.

w celu uzyskania prawa wyłącznego na wzór przemysłowy na-
leży go zgłosić w odpowiednim urzędzie. w polsce dokonuje się 
rejestracji w  urzędzie patentowym rp. jeżeli natomiast przed-
siębiorca zainteresowany jest rozciągnięciem ochrony na całe te-
rytorium unii europejskiej, wówczas należy rozważyć zgłoszenie 
wzoru wspólnotowego w urzędzie unii europejskiej ds. własno-
ści Intelektualnej (euIpo). prawo z rejestracji wzoru przemysło-
wego daje podstawy do dochodzenia naszych praw i czerpania 
korzyści z  eksploatacji wytworu nim objętego (np. sprzedaży). 
jest jednak prawem ograniczonym w czasie, ochrony udziela się 
na okres 25 lat, a opłaty wnoszone są co 5 lat. to uprawniony 
decyduje zatem, jak długo odnawiać ochronę wzoru. rezygnując 
z wnoszenia kolejnych opłat można skrócić okres ochrony i np. 
zainwestować w rejestrację jako wzorów nowych produktów.
Zarówno procedura krajowa jak i wspólnotowa rejestracji wzo-
rów przemysłowych jest procedurą formalną, tj. właściwy urząd 
nie przeprowadza badania merytorycznego mającego na celu 
weryfikację zdolności rejestrowej wzoru. oznacza to, że nie oce-
nia się nowości i indywidualnego charakteru zgłoszonego wzoru. 
urzędy przeprowadzają jedynie badanie formalne zgłoszenia, 
czyli weryfikują m.in. czy zgłoszony wytwór jest wzorem prze-
mysłowym, czy nie jest on sprzeczny z porządkiem publicznym 
lub dobrymi obyczajami oraz czy dokumentacja zgłoszeniowa 
jest kompletna i  spełniająca wymogi wynikające z  przepisów 
prawa.

co Można zaRejestRować  
jaKo wzóR pRzeMysłowy?
prawo krajowe i unijne definiuje, że „wzór” to nowa i posiadająca 
indywidualny charakter postać całego lub części wytworu (pro-
duktu), nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, 
kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu lub jego 
ornamentację. „produkt” (wytwór) oznacza każdy przedmiot 
wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. w odnie-
sieniu do rynku projektowania wnętrz, branży meblarskiej czy ar-
tykułów i akcesoriów wyposażenia wnętrz, możliwa jest ochrona 
nie tylko samych przedmiotów w postaci mebli, akcesoriów de-
koracyjnych wyposażenia wnętrz, tekstyliów, sprzętu, części czy 
akcesoriów kuchennych lub łazienkowych, itp. ale i  zestawów, 
a nawet projektów architektonicznych czy aranżacji wnętrz. ka-
talog ten można uznać za niemal nieograniczony.
System krajowy daje nam możliwość zgłoszenia wzoru przemy-
słowego w kilku odmianach (maksymalnie 10). proces rejestracji 
wzoru przemysłowego w up rp trwa od 3 do 6 miesięcy. System 
wspólnotowy jest znacznie mniej sformalizowany i  wymaga 

jedynie podania danych zgłaszającego, przedstawienia wzo-
ru oraz wskazania produktu, którego dotyczy wzór wraz ze 

wskazaniem klasy produktów zgodnie z  tzw. klasyfikacją 
lokarneńską. w  przeciwieństwie do systemu krajowe-

go nie ma możliwości objęcia jednym zgłoszeniem kil-
ku odmian wzoru przemysłowego. Niemniej jednak 

umożliwia on objęcie jednym zgłoszeniem praktycz-

wzór łazienkowej maty również 
może być chroniony. Fot. Baza 
designView rcd-001678608-0001
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nie nieograniczonej ilości wzorów dla towarów z tej samej klasy 
produktów (tzw. zgłoszenie zbiorcze). co ważne, opłaty maleją 
odpowiednio, w  zależności od ilości wzorów objętych jednym 
zgłoszeniem. proces rejestracji wzoru przemysłowego w euIpo 
jest szybki i trwa około 1-3 tygodni. czasami nawet przeprowa-
dzany jest błyskawicznie, bo przy zgłoszeniu w  tzw. „szybkiej 
ścieżce” prawo wyłączne można uzyskać nawet w 2 godziny. 
Możliwość błyskawicznego uzyskania prawa wynika ze specyfiki 
wzornictwa, gdzie trendy zmieniają się dość szybko. to co po-
doba się konsumentom dzisiaj, za rok może być już niemodne. 
System ma jednak pewną wadę. urząd sprawdza jedynie podsta-
wowe wymogi formalne. Nie analizuje natomiast, czy zgłoszone 
rozwiązanie jest nowe i posiada indywidualny charakter. w prak-
tyce więc dałoby się bez przeszkód zarejestrować wzór obecny na 
rynku od wielu lat. pamiętajmy jednak, że w  przypadku sporu 
taki wzór przemysłowy może zostać łatwo unieważniony. 
Zakres ochrony wzoru jest wyznaczony przez jego indywidualny 
charakter – prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje 
każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywo-
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rzecznik patentowy w kancelarii jwp rzecznicy paten-
towi. to to zespół doświadczonych specjalistów prawa 
własności przemysłowej i intelektualnej, który oferuje 

kompleksową pomoc prawną na rzecz polskich i zagra-
nicznych firm od ponad 25 lat.

łuje odmiennego ogólnego wrażenia. w praktyce oznacza to, że 
zabronione jest posługiwanie się w obrocie (zawodowo lub za-
robkowo) wzorem przemysłowym, którego wygląd zewnętrzny 
wywołuje tożsame ogólne wrażenie w stosunku do tego, które 
wywołuje wcześniej zarejestrowany wzór przemysłowy. dlatego 
bardzo ważne jest dokładne przedstawienie wzoru przemysło-
wego na rzutach załączonych do jego urzędowego zgłoszenia. 
to, jak dany wzór zostanie przedstawiony, determinuje w dalszej 
kolejności zakres jego ochrony i możliwość jej skutecznego eg-
zekwowania.

jaK chRonić swój wzóR pRzeMysłowy?
w  przypadku naruszenia praw do wzorów przemysłowych 
można powołać się jednocześnie na ochronę wynikającą z reje-
stracji wzoru przemysłowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz prawa autorskiego. Należy jednak pamiętać, że 
warunkiem powodzenia takiego przedsięwzięcia jest wykazanie 
odrębnych, właściwych z punktu widzenia każdej z ustaw, prze-
słanek do udzielenia ochrony. przy czym postępowanie dowodo-
we jest najprostsze w przypadku dochodzenia praw z rejestracji 
wzoru przemysłowego, gdzie dla wykazania posiadania prawa 
wystarczy przedłożyć świadectwo rejestracji wzoru.
Niestety nakłady na ochronę i  egzekwowanie praw własności 
intelektualnej są często ostatnim punktem na liście firmowych 
wydatków i  inwestycji. w praktyce nad ochroną wzorów prze-
mysłowych przedsiębiorcy zaczynają zastanawiać się dopiero, 
gdy są już kopiowani i cierpią na tym ich interesy. wtedy niestety 
z reguły jest już zbyt późno na uzyskanie praw z rejestracji wzo-
rów przemysłowych, bo w praktyce wzór można zarejestrować 
jako nowy tylko w  ciągu 12 miesięcy od daty jego pierwszego 
publicznego udostępnienia. pozostałe podstawy prawne docho-
dzenia ochrony praw do wzorów są natomiast dość ograniczone, 
często ze względu na kwestie dowodowe. 
jeśli jednak nie chcemy ponosić strat związanych z kopiowaniem 
naszych produktów, konieczne jest stworzenie strategii ochro-
ny naszych praw przed nieuczciwym kopiowaniem i  podrabia-
niem naszych produktów przez konkurentów. warto również 
wyraźnie informować o  tej ochronie, tak aby pokazać „światło 
ostrzegawcze” potencjalnym naruszycielom. Strategia powinna 
być konsekwentnie przestrzegana i  egzekwowana. w  przeci-
wieństwie do samego wzoru przemysłowego, nie powinna być 
efektowna, i służyć jedynie temu abyśmy mogli pochwalić się, że 
chronimy dziesiątki wzorów, ale efektywna, tak by w pełni reali-
zowała postawione przez nas cele. n

w odniesieniu do rynku Projektowania 
wnętrz, branży Meblarskiej czy 
artykułów i akcesoriów wyPosażenia 
wnętrz, Możliwa jest ochrona nie 
tylko saMych PrzedMiotów w Postaci 
Mebli, akcesoriów dekoracyjnych 
wyPosażenia wnętrz, tekstyliów, sPrzętu, 
części czy akcesoriów kuchennych lub 
łazienkowych, itP. ale i zestawów, a nawet 
Projektów architektonicznych czy 
aranżacji wnętrz. katalog ten Można 
uznać za nieMal nieograniczony.

trendy zmieniają się dość szybko, więc proces rejestracji wzoru w urzędzie 
unii europejskiej ds. własności Intelektualnej trwa standardowo jedynie 1-3 
tygodni. Fot. Baza designView rcd 000309679-0001
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Przestrzeń 
Budowania relacji

każdy, kto choć raz wystawiał się na targach wie, jak trudne i wyMagające jest 
stworzenie Przyciągającego uwagę stoiska, sPójnego z wizerunkieM FirMy i jej celaMi 
MarketingowyMi. nowoczesna Przestrzeń wystawiennicza Powinna na długo zaPaść 
w PaMięć odwiedzającyM i Prezentować oFertę w Przejrzysty, a jednocześnie bardzo 
sugestywny sPosób. zaPytaliśMy architektów zajMujących się aranżacją targowych 

stoisk, na co w najwyższyM stoPniu należy zwrócić uwagę Przy tego tyPu realizacjach.
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tekst: anna antoVsKa

Stoisko cosentino podczas targów 
warsaw Home 2019.  
projekt: Studio o. Fot. cosentino



obrze zaprojektowane stoisko powinno być 
nie tylko efektowne, ale przede wszystkim 
efektywne. Ma w  końcu służyć osiągnięciu 
konkretnego celu. wizja architektoniczna 
musi odzwierciedlać identyfikację i  filozofię 
danej marki. dodatkowo warto się zasta-

nowić, jak pozostając wiernym założeniom marketingowym, 
każdorazowo tworzyć na kolejne targi coś innego –  przestrzeń 
spójną ze stylistyką marki, ale zaskakującą gości nowatorskim 
podejściem. 
– koncepcja stoiska powinna być skierowana każdorazowo na 
produkt i pokazanie wszechstronności oferty producenta. do prac 
przy aranżacji warto zaprosić sprawdzone biura architektoniczne, 
najlepiej te, które mają już za sobą doświadczenie w projektowa-
niu przestrzeni wystawienniczych – mówią aga kobus i Grzegorz 
Goworek z pracowni Studio o. ‒ jeśli zależy nam na efekcie, który 
zapadnie w pamięć odwiedzającym, pomyślmy o wynajęciu pro-
fesjonalnego stylisty, który pomoże wykreować na stoisku odpo-
wiednią atmosferę, przypominającą realną przestrzeń mieszkalną. 
Nie oszczędzajmy na oświetleniu –  jego odpowiednia lokalizacja, 
barwa, natężenie i  oddawanie kolorów ma kluczowe znaczenie 
przy ekspozycji produktu i  budowaniu odpowiedniej atmosfery 
podczas targów. Zadbajmy także o  roślinność, wygodne miejsca 
do siedzenia z klientami, kawę, wino i małe przekąski: deski serów 
czy brandowane czekoladki – dodają.

oKReślić cele
przed stworzeniem koncepcji stoiska targowego, warto przeana-
lizować kwestie znacząco wpływające na jego aranżację. Należy 
zastanowić się w jakiego rodzaju evencie będziemy uczestniczyć 
– czy będzie odbywał się na zewnątrz czy w hali, z kim zamierza-
my nawiązać relacje, jak dużą przestrzeń możemy wynająć oraz 
jak zazwyczaj prezentuje się nasza konkurencja. 
– planując udział w wydarzeniu targowym trzeba sobie przede 
wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy celem wystawcy jest 
sprzedaż czy może chęć efektownego zaprezentowania się? każ-
dy w takiej sytuacji odpowiada, że jedno i drugie, ale czy na pew-
no? ‒ tłumaczy arch. Szymon Hanczar, z pracowni Szymon Han-
czar Studio projektowe. ‒ Imprezy targowe mają różny charakter, 
jak również wystawcy w danym momencie rozwoju firmy mają 
różne potrzeby. Zatem na który z  wyżej wymienionych celów 
należy położyć główny nacisk, a  który ma być jedynie spełnio-
ny? w dobie rosnącej popularności mediów społecznościowych, 
rozwijającego się stale handlu online udział w imprezie targowej 
odgrywa szczególną rolę. trzeba pamiętać, że stoisko targowe to 
przestrzeń dla dwóch typów użytkowników: wystawców i  od-
biorców. potrzeby obu grup muszą zostać spełnione. Niezależnie 
od przyjętego modelu biznesowego B2B, B2c ostatecznie biznes 
robią ludzie, a przestrzeń targowa ma im pomóc w budowaniu 
i podtrzymaniu relacji. 

o co zadbać?
w  sytuacji, gdy firma, którą reprezentujemy jest niewielka, 
zdecydujmy się na niewielkie stoisko promocyjne oraz roll-up. 
w  celu podkreślenia dystansu pomiędzy osobą odwiedzającą 
targi a  przedstawicielami danej marki, warto wykorzystać wy-
soką ladę wystawienniczą oraz klasyczne hokery. jeśli natomiast 
dążymy do wytworzenia atmosfery partnerstwa i chcemy pod-
kreślić, że traktujemy klienta jak równego sobie, stwórzmy kilka 
stref; recepcyjną, ekspozycyjną i  loungową, w  której będziemy 
mogli prowadzić rozmowy z  klientami. ważny jest też wybór 
wysokiej jakości materiałów. Firmy tworzące boksy preferują 
plexi, wykładziny obiektowe, czy powierzchnie tworzone przez 
tzw. spieki kwarcowe, będące mieszanką kwarcu, szkła i porce-
lany. dzięki nim stworzyć można harmonijną przestrzeń podłogi, 
okładziny ścian i blatu recepcyjnego bez dodatkowych cięć i wi-
docznych połączeń. jeśli chcemy, by odwiedzający spędzili więcej 
czasu na naszym stoisku, zadbajmy o wygodne siedziska, które 
będą zachęcać do tego, by z nich skorzystać. Nie zapominajmy 
o wyeksponowaniu logotypu marki i powtórzeniu go w różnych 
strefach stoiska.
Stoisko targowe jest ważnym elementem budowania wizerunku 
marki i przestrzenią kontaktu z klientem. pracując nad projektem 
takiego stoiska istotne jest by koncepcja była spójna z filozofią 
firmy i z dużą precyzją komunikowała wartości jakie dana marka 
wyznaje i z jakimi chce być kojarzona. 
jako projektanci doceniamy koncepty, w których widzimy świa-
domą strategię w budowaniu narracji, ciągłość estetyczną i po-
szukiwanie „własnego stylu”. 
– Stoisko targowe jest ważnym elementem budowania wize-
runku marki i  przestrzenią kontaktu z  klientem. pracując nad 
projektem takiego stoiska istotne jest, by koncepcja była spójna 
z  filozofią firmy i  z  dużą precyzją komunikowała wartości, ja-
kie dana marka wyznaje i z jakimi chce być kojarzona – mówią 
Marta Niemywska-Grynasz i dawid Grynasz, projektanci z Gry-
nasz Studio. ‒ jako projektanci doceniamy koncepty, w których 
widzimy świadomą strategię w  budowaniu narracji, ciągłość 
estetyczną i poszukiwanie „własnego stylu”. całościowo zapro-
jektowane stoiska to takie, w  których firma zadbała nie tylko 
o estetykę przestrzeni, ale też o atrakcyjność kadrów (robienie 
zdjęć przez odwiedzających i publikowanie ich potem w social 
mediach), jakość materiałów z jakich budowana jest scenogra-
fia i detale wykończeń (często odbierane przez odwiedzających 
na poziomie podświadomym), możliwość powtórnego użycia 
etalażu (aspekt ekologii), odpowiednie oświetlenie (nie tylko 
eksponowanie produktów, ale też zapewnienie komfortu dla 
gości, „nie przepalanie”), spójne materiały promocyjne, zapla-
nowane miejsca i sposób ich ekspozycji (porządek i harmonia na 
stoisku) – to jedne z ważniejszych składowych, na które warto 
zwrócić uwagę przy pracy nad projektem targowej przestrzeni 
– tłumaczą. n
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czym tak napraWdę jest 
#notrace?

Podczas Mojej wyPrawy no trace exPedition niejednokrotnie ludzie Pytali Mnie 
dlaczego uPieraM się, żeby Pić w swoiM kubku. jedni się śMiali, inni uznawali 

za wariata, ale Pewien Prosty rachunek wystarczył, żeby ich Przekonać. MaM 
nadzieję, że tyM razeM PrzekonaM też ciebie!

MaReK KaMińsKi 
podróżnik, polarnik, przedsiębiorca

Fot. agora

ałóżmy, że jadąc do pracy zatrzymujesz się po 
kawę. Najczęściej zamawiasz na wynos. Niech bę-
dzie, że nie dzieje się to codziennie, ale przypusz-
czalnie trzy razy w  tygodniu. Miesięcznie będzie 
to 12 kaw, rocznie 144. a to oznacza, że ty jeden 

zużywasz 144 papierowe kubki. do tego dochodzą plastikowe 
pokrywki, czasami mieszadełka i ewentualne opakowania po cu-
krze. Można by powiedzieć, że to w sumie nic, ale rozejrzyj się 
wokół. Ile jest takich osób jak ty, a ile takich, dla których jest to 
rytuał codzienny? a gdyby tak te 144 kubki wymienić na jeden 
– twój prywatny, indywidualny, taki jak lubisz? 

#notRace, czy Można w 100% bez śladu? 
Możemy śmiało stwierdzić, że codzienne postępowanie czy po-
dróżowanie nie pozostawiające żadnych śladów jest raczej mało 
możliwe. te ślady jednak można w  znacznym stopniu ograni-
czyć. I właśnie o to chodzi w idei #notrace. wystarczy rozejrzeć 
się wokół i  świadomie podjąć decyzję co można zmienić, żeby 
w  długofalowym efekcie poprawić kondycję naszej natury. Mi-
krodziałania mogą mieć spektakularne efekty pod warunkiem, że 
zaprosimy do tego innych. wierzę, że należy zaczynać od siebie 
i najbliższego otoczenia. dlatego ostatnio w mojej firmie Invena 
postawiliśmy na dwa kółka. Staramy się zachęcać pracowników 
stacjonarnych do poruszania się na rowerach. w  dużych mia-
stach ma to szereg korzyści. po pierwsze nie stoi się w korkach, 
pracownicy zamiast sfrustrowani do pracy docierają uśmiechnię-
ci. dzięki temu są aktywni i potem mają więcej czasu dla siebie, 
dla rodziny, dlatego, że czas na dojazd (w Gdańsku może to wy-

nosić nawet do 1h) spędzają na zdrowym ruchu. Gdański oddział 
co roku bierze udział w  ogólnopolskiej Grze rowerowej i  tym 
samym akcji kręć kilometry dla Gdańska. w aplikacji możemy ła-
two sprawdzić, że każdy z naszego zespołu wykonał roczną pracę 
ok. 16-20 drzew, bo ograniczył emisję ok 150  kg co2. Może się 
to wydawać liczbą niewielką. w  naszym oddziale bowiem jest 
kilkanaście osób, ale już w całym Gdańsku w akcji wzięło udział: 
4128 osób, które wspólnie zaoszczędziło 464 tony co2. dla przy-
pomnienia dodam, że akcja miała charakter ogólnopolski! 

bądź świadoMyM pRacodawcą  
lub pRacowniKieM! 
wiadomym jest, że przy aktywności fizycznej nie może zabrak-
nąć wody. Niemniej zachęcając naszych pracowników do jazdy 
rowerem promujemy też inne proekologiczne postawy. pierwszą 
z nich jest wymiana jednorazowej plastikowej butelki na bidon. 
tu będzie podobnie jak z  kawą. produkcja śmieci mogłaby być 
ogromna, ale nasi pracownicy chętnie korzystają z  opakowań 
wielorazowego użytku. w biurach wodę butelkowaną wymieni-
liśmy na duże dystrybutory. pomimo tego, że są to przestrzenie 
w dużych skupiskach biurowych – segregujemy śmieci. Nadaje-
my drugie życie książkom, a nawet pojawił się pomysł wymienial-
ni ubrań. Możliwości jest wiele. pamiętaj, że takie inicjatywy nie 
tylko wpływają na środowisko, ale też świetnie integrują zespół. 

twój wybóR!
w pracy i poza nią każdy z nas indywidualnie decyduje czy i w jaki 
sposób będzie korzystał z zasobów. obecnie producenci dostar-
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czają nam wielu możliwości, dzięki którym możemy ograniczyć 
produkcję śmieci czy nadmierne zużycie surowców. wszelkiego 
rodzaju butelki z  filtrem umożliwiają picie wody z  kranu. opa-
kowania wielorazowego użytku minimalizują ilość odpadów. Na-
tomiast segregacja śmieci usprawnia ogólny proces recyklingu, 
a całkowite wyłączanie domowych sprzętów sprawi, że zużyjemy 
mniej energii. jeśli nadal ci się wydaje, że w pojedynkę niewiele 
zdziałasz, pamiętaj, że jest nas więcej.

eKologiczny doM? 
Mowa tu nie tylko o  segregacji śmieci czy piciu wody z  kranu. 
Bardziej świadomie możemy też wybrać armaturę. Baterie ła-

zienkowe, które posiadamy w Invenie są wyposażone w perlato-
ry oszczędzające wodę. to takie małe sitka, które napowietrzają 
strumień wody jednocześnie utrzymując jego siłę przy mniejszym 
zużyciu wody. jeśli nie wierzysz, proponuję eksperyment. Naj-
pierw odkręć sitko np. w baterii kuchennej i  sprawdź ile wody 
spłynie do garnka w dwie minuty. potem załóż sitko i powtórz 
czynność. jest to zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne rozwią-
zanie. odpowiednia armatura to nie jedyne rozwiązanie, które 
może nas wspierać. 
przy budowie domu warto rozważyć przynajmniej częściowe 
zasilanie za pomocą paneli słonecznych. podobnie mogą zorga-
nizować się wspólnoty lub spółdzielnie. Zasilanie energią pocho-
dzącą z paneli części wspólnych dla mieszkańców: klatek, wind 
etc. może poczynić bardzo duże oszczędności nawet finansowe. 
warto tu także wspomnieć o ogrzewaniu. kiedy zdecydujemy się 
na ogrzewanie podłogowe, które jest modelem niskotemperatu-
rowym możemy je śmiało podłączyć do pompy ciepła, co w dłuż-
szej perspektywie również jest rozwiązaniem proekologicznym 
oraz atrakcyjnym pod względem finansowym. 
owszem obecnie niektóre z przytoczonych przeze mnie rozwiązań 
wymagają początkowo większej inwestycji, czasem nakładu pracy 
czy energii, jaką wykorzystujemy do zmiany nawyków. Niemniej 
gwarantuję, że z czasem okaże się, że jest to doskonała inwesty-
cja w przyszłość, otaczającą nas naturę i nas samych. Można po-
wiedzieć, że dzisiejsza inwestycja jutro okaże się oszczędnością. 
Możliwości jest wiele, a tylko od ciebie zależy jak bardzo #notrace 
będziesz! n

Invena w duchu #notrace

w podróży przydaje się tradycyjny termos. Fot. archiwum Marka kamińskiego
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nowy 
produkt  
musi być 

innoWacją

zazwyczaj pRojeKtują KRzesła i Meble. 
z łazienKowych Rzeczy zRobili 
uMywalKi dla MaRKi segMentu 

b2b i Myjnie chiRuRgiczne. są jedną 
z najcieKawszych pRacowni w polsce 

i waRto, by MaRKi łazienKowe zwRóciły 
na nich uwagę, jeśli szuKają nowego 
otwaRcia. RozMawiaMy z łuKaszeM 

stawaRsKiM i baRtłoMiejeM pawlaKieM.

Spotykamy się latem. wywiad ten dotrze do was 
zimą, chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. pół 
roku różnicy. w  tym czasie ich konto powiększyło 
się o: nagrodę German design award w  kategorii 
„excellent product design” za krzesło arch dla Fame-

gu, portret na okładce jednego z najważniejszych czasopism bran-
ży meblowej w  polsce, medale „Zasłużony dla kultury polskiej”, 
kilka wystaw na warsaw Home i parę innych sukcesów. pewnie 
łapiecie, o co chodzi. w pracowni pawlak&Stawarski się dzieje. 
trzeba dodać, że poza Bartłomiejem pawlakiem (to ten młod-
szy na zdjęciu, rocznik 1988) a łukaszem Stawarskim (1981, to 

ten po lewej) zespół pracowni tworzy też aleksandra krysto-
siak. ola dołączyła do zespołu niedawno, by pomóc im spro-
stać nowym wyzwaniom. projektantka w tym roku zakwalifi-
kowała się do finału konkursu young design organizowanym 
przez Iwp.
– Mamy teraz na tapecie więcej projektów, niż zrealizowaliśmy 
dotąd w ogóle. pracujemy nad meblami, oświetleniem, ceramiką, 
projektami wnętrz. dlatego potrzebna była nam pomoc – mówią 
na początek rozmowy. dyskutujemy w miejskim gwarze pozna-
nia. Stolica wielkopolski jest ich siedzibą, choć do klientów jeżdżą 
po całym kraju.

tekst: aRKadiusz KaczanowsKi
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zacznieMy od KołysKi
poznali się na uniwersytecie artystycznym w poznaniu, gdzie łu-
kasz był asystentem a Bartek studentem. teraz obaj tam wykła-
dają i prowadzą zajęcia. wcześniej zawodowo pracowali u innych. 
– połączyła nas w 2014 roku współpraca z marką VoX nad ko-
lekcjami meblowymi. Firma ta szczyci się tym, że buduje wielo-
osobowe zespoły projektowe. Zostaliśmy zaproszeni do udziału 
w jednym z projektów, a że znaliśmy się już wcześniej, to stwo-
rzono z nas taki zespół. Można powiedzieć, że wtedy narodził się 
nasz team, bo stwierdziliśmy, że dobrze się nam pracuje i warto 
to kontynuować – tłumaczy Bartek. 

Z pracy dla poznańskiego producenta mebli powstały takie na-
gradzane kolekcje jak Muto, Stiege czy Nest.
– to była nauka tego wszystkiego, co najważniejsze w tworze-
niu rynkowego produktu: jak pracować z  branżą meblową, jak 
wygląda komunikacja i organizacja pracy u dużego producenta, 
jak przyjmować i wdrażać uwagi. Najlepsza szkoła przetrwania 
i wejścia w rynek. Zwłaszcza że VoX ma swój styl i filozofię pro-
jektowania, pomysł na to jak meble mają wyglądać i  jaką ideę 
marki budować. Musieliśmy się do tego dostosować i w tym od-
naleźć z naszą kreatywnością – wspomina łukasz.
praca nad projektami dla VoX była jak wejście w  inny świat. 
rzeczy, które dotąd robili na swoje konto i których było się wy-
łącznym recenzentem, teraz trzeba było skonfrontować z innymi, 
z rynkiem i ograniczeniami technologicznymi czy materiałowymi. 
to dało solidne podstawy do pracy dla innych klientów.
– dobrze nam się współpracowało, dograliśmy się, a  już wtedy 
wiedzieliśmy, że chcemy robić coś własnego. Może trochę z przy-
zwyczajenia pociągnęliśmy więc tę współpracę już na kolejne 
projekty. „połączyło ich przyzwyczajenie”, widzisz – masz już tytuł 
– żartuje Bartek. 
Nie no, poszukajmy innego – kwituję, a w tle rozbrzmiewa dzwo-
nek odjeżdżającego tramwaju. jeśli z  przyzwyczajenia przycho-
dzą sukcesy i coraz liczniejsze rynkowe wdrożenia, to byłaby to 
zaskakująca jak dla branży kreatywnej historia. 

lista życzeń
jeśli zerknąć na Galerię chwały pracowni pawlak&Stawarski (nie 
mają jeszcze takiej w biurze, ale może już pora?), to lista jest całkiem 
niezła jak na 5 lat pracy. trzy German design award, jedno iF award, 
cztery Must Have, dwie nagrody dobry design oraz top design plus 

O pracowni Pawlak&Stawarski

Bartłomiej Pawlak i łukasz Stawarski zajmują się 
projektowaniem produktu. Wspólnie działają od 2014 roku. 
ukończyli wzornictwo przemysłowe na uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. Bartek pracował w dużym 
studiu projektowym, tworząc i realizując projekty dla 
czołowych polskich marek. łukasz współpracował z firmami 
produkującymi ceramikę użytkową i poznawał technologię 
tworzenia porcelany. Zajmował się projektowaniem wnętrz 
przestrzeni prywatnych i publicznych. Dziś zajmują się 
głównie projektowaniem produktów oraz mebli, pracują 
również w obszarze grafiki użytkowej, projektowania wnętrz 
i wystaw. W portfolio mają projekty m.in.: dla Fameg, 
Noti, Vox, Narodowego Centrum kultury, Polskich Fabryk 
Porcelany Ćmielów i Chodzież, Alvo Medical. Ich prace 
były prezentowane na kilkunastu wystawach i festiwalach 
designu min. w Saint Etienne, Mediolanie, Brukseli, Berlinie, 
Frankfurcie, Warszawie, Cieszynie i Poznaniu. 

www.pawlakstawarski.com
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jeszcze Good design award, nagrody za stoiska na targach warsaw 
Home czy arena design. I wyróżnienia specjalistyczne. 
– całkiem sporo jak na młodych projektantów – zauważam. (po 
czym gryzę się w język, bo łukasz jest w wieku Mai Ganszyniec, 
a ona w trakcie rozmowy ze mną trochę stopowała mnie w przy-
pinaniu tej łatki).
– owszem, nagrody są ważne, budują pozytywny obraz biura. ale 
nie są celem, bardziej narzędziem pomocnym w realizacji naszych 
planów. chcielibyśmy zrobić coś dla marki zagranicznej i walczymy 
o to. jeździmy po świecie, spotykamy się na targach. ale wiemy, 
że konkurencja jest spora, wystarczy zajrzeć na wystawy młodych 
w Mediolanie. Na świecie jest nadmiar designerów. dlatego musi-
my zadbać, by nasza pracownia pojawiała się regularnie w świato-
wych zestawieniach. wiemy przecież jak ten biznes działa. ale nie 
jest to też naszym priorytetem – mamy wymarzonych partnerów 
w  polsce, z  którymi dobrze nam się pracuje. Naszą ambicją jest 
zaistnienie w świecie z projektem zrealizowanym z polską marką 
i wspólne budowanie pozycji za granicą. jeśli uda nam się zreali-
zować projekt dla marki zagranicznej to będzie tylko kolejny krok 
w rozwoju, ale i bez tego będziemy iść do przodu – mówią obaj. 
pytam o to, czy wypracowali już swój znak rozpoznawczy po tych 
kilku latach.
– czy mamy własny styl? Gdy widzisz prace Nendo czy Zahy 
Hadid to wiesz, że to ich dzieło. My raczej proponujemy pewien 
sposób myślenia, działania, współpracy niż styl wizualny. to jest 
nasz znak rozpoznawczy – podkreśla łukasz.

uMywalKa z twisteM
Moglibyśmy rozmawiać o  meblach, bo to projekty dla Noti czy 
Fameg są tymi, którymi się chwalą najczęściej. Na rozwój tych 
firm mają największy wpływ, z nimi współpracują najściślej. ale 
nie przez meble zwróciłem na nich uwagę parę lat temu. łukasz 
i Bartek zaprojektowali umywalkę dla Marmite. to za nią zgarnęli 
pierwsze nagrody iF, German design award czy Good design. 
cadence to jedna z najczęściej nagradzanych produkcji tej firmy.

jak wspominają projektanci, pierwszy okres współpracy był eks-
perymentalny. Nauka nowego materiału poszła szybko, bo lany 
marmur jest wdzięcznym surowcem. 
– umywalki, które znasz, są tak naprawdę drugim projektem 
zaprezentowanym Marmite. ludzie z  firmy powiedzieli nam: 
„eksperymentujcie”. chyba nie do końca byli gotowi na to, co 
możemy im przynieść – śmieje się łukasz, a potem pokazuje mi 
na telefonie jak wyglądał pierwszy projekt. – Firma była otwarta 
na pomysły, pokazaliśmy prototyp klientom na targach – dodaje.
okazało się jednak, że projekt był zbyt ekstrawagancki. Na zdję-
ciach targowych w  internecie jeszcze można go zobaczyć. Na 
środku znajduje się mała „wyspa”, pod którą ukryto odpływ. pełni 
ona zarazem rolę korka oraz przestrzeni odkładczej, gdyż znaj-
duje się na tyle wysoko, że woda jej nie zalewa. to nie przeszło, 
trzeba było poszukać czegoś bardziej klasycznego. ostatecznie 
zaprojektowali całkiem inny wzór. cadence wyróżniają proporcje 
i, jak mówią projektanci, „wizualny twist” w postaci asymetrycz-
nego korka, który zwraca uwagę na umywalkę.
– Sprawdzaliśmy reakcje na pierwszy produkt, zbieraliśmy uwagi 
na temat tego co się podobało, co się sprawdza. Zachowaliśmy te 
elementy w nowym projekcie, który ostatecznie trafił do portfo-
lio Marmite – opowiada Bartek.

Rzeczy są potRzebne
rozmawiamy o tym, co stworzyli. o procesach, drodze do kreacji, 
współpracy. to dużo wątków. Nie wejdą tu. ale w końcu muszę 
spytać ich o to, o co pytam każdego w ostatnim czasie: jaki widzą 
sens w wymyślaniu kolejnego przedmiotu?
– Gdyby świat dookoła nas się nie zmieniał, to nie zmieniałyby się 
produkty. ale skoro przyśpieszamy, to musimy dla nowego świa-
ta tworzyć nowe rozwiązania. jasne, powstaje masa niepotrzeb-
nych rzeczy. My staramy się tego nie robić, bo to co stworzymy 
ma nie tylko usprawniać nasze życie, ale też zapewnić rozwój 
firmie, która utrzymuje i daje pracę masie ludzi. to jest odpowie-
dzialność projektanta – mówi Bartek.

pracowNIa
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– Staramy się, by każdy nasz produkt wnosił coś nowego w rze-
czywistość. jeśli poszerza naszą kulturę, zmienia nasze życie to 
cudownie. wiemy, że kolejne krzesło nie ratuje świata, ale może 
być bardziej trwałe, może lepiej wpływać na kręgosłup albo być 
wykonane z lepszych dla środowiska materiałów – dodaje łukasz.
Gdy pytam ich o projekt, który zmienia życie, od razu rozmowa 
przechodzi na temat czegoś, o czym pewnie nie słyszeliście i cze-
go nie widzieliście. jest to myjnia chirurgiczna dla alvo Medical. 
Niezłe dziwadełko. 
– pracowaliśmy nad tym projektem z  concordią design. pra-
cę projektową poprzedziły szczegółowe badania etnograficzne 
w szpitalach, które analizowały potrzeby chirurgów, instrumen-
tariuszy, całego zespołu sali operacyjnej i współczesnych placó-
wek medycznych. wytyczne do nowego produktu miały ponad 
40 stron. to myjnia inna niż wszystkie na rynku, a  jej forma 
w żadnym miejscu nie jest przypadkowa – mówią projektanci.
jak dodają: chirurdzy są gadżeciarzami i lubią dobrze wyglądające 
rzeczy. Myjnia tak wygląda. to nie jest zimny, przemysłowy pro-
dukt jakie zwykle spotyka sie w szpitalach. jego forma, kształt, 
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dodatki w postaci półek, specjalnego lustra czy kształt misy mają 
być funkcjonalne, ale również dobrze wyglądać, pasować do 
zmieniających się wnętrz obiektów medycznych. 
Forma myjni jest poprowadzona miękką linią, brak w niej ostrych 
krawędzi, zakamarków. to zapobiega gromadzeniu się niebez-
piecznych zanieczyszczeń. wszystkie decyzje projektowe miały 
za zadanie ułatwienie pracy chirurgów i  personelu, który dba 
o sterylność pomieszczeń zabiegowych. łukasz zdradza: 
– Stworzyliśmy dobry produkt, który również dobrze się sprzeda-
je i otwiera firmie drzwi na nowe rynki.

poMysł na tytuł
Na koniec spotkania pytam czego szukają w projektowaniu, co 
dają im kolejne realizacje. Bartek przyznaje, że w swoim myśleniu 
są gdzieś na pograniczu odpowiadania na potrzeby biznesowe 
a tworzeniem projektów autorskich, wyjątkowych w skali danej 
marki. poznanie procesów produkcyjnych, kadr, historii firmy, jej 
możliwości i ograniczeń stanowi dla nich wstęp do kreacji. I waż-
ny etap własnego rozwoju. 
– jeśli przychodzimy do jakiejś firmy, to po to by zrobić coś ina-
czej, a nie projektować rzeczy, które robił dla nich wcześniej już 
ktoś inny. Zapełniamy brak – dodaje Bartek.
Ma to owocować pomysłami zaskakującymi, oryginalnymi, ale 
osadzonymi w  realiach rynku i  potrzebach oraz możliwościach 
klientów i przyszłych odbiorców.
– chodzi o to, by nie robić nowego produktu po nic. on ma rzeczy-
wiście wpływać na rozwój firmy. Np. każdy nasz nowy produkt dla 
Fameg zawiera mikroinnowację –  cieńsza sklejka, inne wygięcie, 
nowa forma łączenia materiałów. Staramy się za każdym razem 
wyważać małe drzwi, robić jakiś krok dla firmy. Bo w  pewnym 
sensie to jest też przecież też nasza firma – podsumowuje łukasz. 
Myślę, że z tej wypowiedzi wezmę tytuł dla naszego wywiadu. 
Nagranie rozmowy, które wykonałem do tego tekstu, się kończy. 
w tle słychać co rusz dźwięki tramwajów i przelatujące samoloty. 
poznań żyje i ma się dobrze. w poznaniu pewnie wymyślają wła-
śnie nowe krzesło. albo szafkę, albo lampę. Muszą coś znaczyć. n

Fotele pop marki Fameg. Fot. weronika trojanowska

Myjnia chirurgiczna dla alvo Medical. Fot. alvo Medical umywalki cadence dla firmy Marmite. Fot. Marmite
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FelIetoN

czekając  
na barbarzyńcóW

nie wieM ile Ma lat (a Raczej wieKów), ale niewątpliwie swoje pRzeszła. tRafiłeM na nią 
w tRaKcie listopadowego spaceRu po RzyMsKiM palatynie. już nie pełni swojej Roli, do KtóRej ją 
powołano za czasów cesaRzy i senatoRów (taK sobie chcę to wyobRażać). teRaz plusKają się 

w niej jedynie soczyste oliwKi spadające z poblisKiego dRzewa. wanna pełna oliweK i odRobiny 
deszczówKi. pRzeżyła upadKi iMpeRiów i najazdy baRbaRzyńców, teRaz Ma już spoKój.

zęsto zadajemy sobie ostatnio pytanie: czy 
coś z  tego co tworzymy, przetrwa kolejny 
najazd? Imperium chyli się ku upadkowi. czy 
jesteśmy gotowi na kres niepohamowanej 
konsumpcji (uczt), zburzenie dzieł stararchi-
tektów (koloseów), wyzbycie się mrzonek, że 

poskromiliśmy żywioły (pompeje), zbijanie drogocennych płytek, 
by uszczknąć sobie ostatkiem sił kawałek minionego bogactwa? 
drażnią was nieustanne pohukiwania o katastrofie klimatycznej. 
Mnie też. ale skoro wypominanie tego co się wydarzy nas dener-
wuje, to chyba znaczy jedno: jesteśmy współwinni.
lubimy wskazywać na tamtych. producentów, którzy wpusz-
czają na rynek za dużo i za tanio. Handel, który nakręca ludzi do 
kupowania. Marketing, który wmawia potrzebę nowych doznań 
i rzeczy. technologów, którzy wymyślają co zrobić, by rzeczy się 
psuły szybciej. 
Zapominamy, że my jesteśmy barbarzyńcami także. projektuje-
my z myślą o życiu teraz. Gdy ktoś mówi, że chce mieć, a nie być 
– spełniamy jego zamówienie. Nie umiemy odwrócić się na pięcie 
(Quo Vadis?). oblepiamy domy złotem i plastikiem od najlepszych 
marek. Hołubimy w mediach puste idee i wtórnych kreatorów. 
Nie mam złudzeń: nie da się dziś tworzyć wyłącznie rzeczy 
i miejsc, które dotrwają kolejnego millenium. jest nas za dużo, 
a piasku nie starczy, by każdemu zaoferować najlepsze płytki. 
ale wierzę, że nadal możemy sprawić, że dzisiejsze wanny za-
pełnią się kiedyś oliwkami. o ile zrozumiemy barbarzyńcę w so-
bie i innych. n

aRKadiusz KaczanowsKi
dZIeNNIkarZ, redaktor
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przygoda z  konferencjami cad rozpoczęła się już w  2015  r. z  małą 
przerwą na 2017/18 rok, dla złapania świeżości i szerokiej perspektywy. 
uważny dobór różnorodnych partnerów, zapewnienie im oraz uczestni-
kom konferencji odpowiednich warunków do zapoznania się z ich asor-
tymentem pod kątem zastosowania w  branży projektowania wnętrz 
oraz dwugodzinne szkolenie z programu cad decor pro, zaowocowało 
wysoką frekwencją na każdym kolejnym spotkaniu. organizatorzy kon-
ferencji oraz jej partnerzy zebrali również mnóstwo pozytywnych opinii 
od samych uczestników konferencji cad, chwaleni przede wszystkim za 
profesjonalizm i umiejętności przekazania konkretnego know-how. do 
tej pory zarejestrowało się na nie blisko 1600 projektantów i architektów 
wnętrz w 17 lokalizacjach w całej polsce, ciekawych oprogramowania dla 
architektów oraz najnowszych trendów. w 2019 r. zarejestrowano ok. 
600 architektów i projektantów wnętrz w 5 największych miastach. ko-
lejno w krakowie, poznaniu, warszawie, Gdańsku i wrocławiu. 
– Nasze konferencje zawsze kreowaliśmy z wybranymi i zaangażowa-
nymi partnerami, skupiając się na jakości, a nie ilości. Zależało nam na 
tym, aby nasi partnerzy, dysponowali optymalnym czasem prezentacji, 

49

Na cZaSIe

konferencje Cad 
podbijają serca projektantów wnętrz

cykl konferencji cad, 
poznańska firma cad 
projekt k&a zorganizowała 
w tym roku już po raz 
trzeci. razem z partnerami 
reprezentującymi różne 
branże projektowania 
wnętrz: novellini, 
aquafront, instal-projekt, 
sigma coatings i design/
biznes, udało się stworzyć 
wyjątkowe spotkania pod 
tytułem cad, czyli człowiek 
– architektura – design.

w której rzeczywiście mogą opowiedzieć o swoim produkcie i sposo-
bach jego zastosowania w  projektowaniu wnętrz. przekazać projek-
tantom unikalną i bardzo konkretną wiedzę. cad projekt k&a skupiło 
się z kolei na propozycji miniszkolenia w dwóch blokach tematycznych, 
projektowym i wizualnym, prowadzonego przez Marzenę Zimniak. cu-
downie było patrzeć na uczestników konferencji wsłuchanych w każdą 
prezentację, jaką zaoferowaliśmy im w agendzie. w tym roku zdecy-
dowaliśmy się również na piękne i ciekawe lokalizację, dbając o pozy-
tywną atmosferę naszych spotkań. cały nasz dział marketingu oddał 
również sporo swojego cad’owskiego serducha, aby nasze konferencje 
cad były naprawdę wyjątkowe! jestem bardzo wdzięczna za to zaan-
gażowanie i za wszystkie dobre słowa, jakie na temat konferencji cad 
usłyszeliśmy w tym roku – mówi justyna drogowska, Marketing & pr 
Manager firmy cad projekt k&a. 
dokładny plan konferencji na przyszły rok nie jest jeszcze znany. warto 
jednak śledzić stronę cad projekt k&a i wypatrywać kolejnych szkoleń 
i konferencji. n

kraków,  
16 maja 2019

poznań, 5 czerwca 2019

organizatorki spotkania z cad projekt k&a (od lewej): szkoleniowiec 
i projektantka Marzena Zimniak oraz marketing: justyna drogowska i olga 
Filipińska. Gdańsk, 23 października 2019

Fot. cad projekt k&a
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new trendy  
z nową siedzibą
nowa siedziba firmy new trendy znajduje się na terenie 
tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa radom. 
budynek biurowy klasy a wyróżnia się wysokim standardem 
wykończenia oraz optymalnie dostosowaną powierzchnią 
biurową, gwarantującą pracownikom firmy komfortową 
przestrzeń do pracy. 

w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca znajduje się hala 
produkcyjna. łączna powierzchnia budynku biurowego i hali to 
prawie 4000 m². Siedziba New trendy znajduje się w nowoczesnej 
strefie przemysłowej, zlokalizowanej przy drodze krajowej dk7 
i w pobliżu drogi ekspresowej S7. jest to pierwszy etap inwestycji 
firmy na tym terenie. w radomiu znajduje się również nowo 
powstałe centrum logistyczne New trendy. dzięki uruchomieniu 
nowego obiektu, firma zwiększyła o niemal 50% liczbę miejsc 
paletowych. jak twierdzą przedstawiciele firmy, uruchomienie 
centrum logistycznego oraz zakładu produkcyjnego w radomiu 
zapewni jeszcze sprawniejsze działanie New trendy oraz szybszą 
realizację zamówień. n

studio excellent  
w łódzkiej strefie kąpieli
Firma excellent uruchomiła kolejne studio. ekspozycja 
produktów jest dostępna teraz w nowym salonie partnera 
Handlowego firmy – salonie strefa kąpieli. salon znajduje się 
w Łodzi przy alei włókniarzy 203. w ramach strefy excellent 
można obejrzeć wystawę bestsellerowych produktów marki, 
w tym wielu tegorocznych nowości. excellent współpracuje 
ze strefą kąpieli od lat i satysfakcja z udziału w programie 
excellent studio zaowocowała otwarciem już drugiej 
ekspozycji w salonach tej firmy. n

o idei slowness  
na arena design 2020
targi arena design co roku proponują debaty o społecznych 
i estetycznych aspektach dizajnu. w 2020 r. będą przyglądać 
się idei slowness. odbędą się 25-28 lutego 2020 r. na 
międzynarodowych targach poznańskich. 

w nadchodzącym roku producenci, projektanci, kuratorzy wystaw 
oraz specjalnie zaproszeni goście będą mieć do swojej dyspozycji całą 
przestrzeń pawilonu 3. dzięki oddzielnej, specjalnie zaaranżowanej 
przez organizatorów i wystawców przestrzeni publiczność będzie 
mogła jeszcze dogłębniej poczuć klimat 12. edycji targów, a także 
wziąć udział w otwartej dyskusji o idei slowness. wyhamowanie, 
spowolnienie, niespieszność nie stanowią bowiem zagrożenia dla 
światowej ekonomii. odwrotnie, dochodzimy do kresu wytrzymało-
ści naszej planety. dlatego warto poszukać dobrych, nowoczesnych 
i innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym jesteśmy w stanie wpro-
wadzać produkowane przedmioty do ponownego obiegu. Stawiać 
na jakość, lokalność, rozwój zrównoważony. w tym roku tematy 
debat towarzyszących targom oscylować więc będą wokół koncepcji 
świadomego wykorzystywania surowców, świadomego budowania 
marek i odpowiedzialnego dizajnu. odbędzie się wiele wystaw, wy-
kładów poświęconych ruchowi slowness i debat skierowanych do 
projektantów i architektów wnętrz. pojawią się gwiazdy współcze-
snego wzornictwa przemysłowego, a także autorzy wyznaczający 
nowe kierunki dizajnu. wśród gwiazd arena design 2020 znajdą się 
m.in.: Michael anastassiades, torbjørn anderssen, carole Baijings, 
jan Boelen, Maddalena casadei, Giulio ridolfo czy Seetal Solanki. n



salon Geberit  
w nowej odsłonie
architekci, reprezentanci mediów, partnerzy, klienci 
i przyjaciele firmy geberit – w sumie prawie 300 osób 
– spotkało się 24 września w podkrakowskiej modlniczce, 
przy okazji uroczystego otwarcia odnowionego salonu 
marek geberit i koło.

dotychczasowa przestrzeń salonu została gruntownie prze-
aranżowana, by stworzyć nowoczesne miejsce prezentacji 
produktów, a zarazem – centrum szkoleniowo-kompetencyjne 
Geberit. prace rozpoczęły się w lutym 2019 i udało się je ukoń-
czyć w czasie 5 miesięcy. jest to zasługą zespołu projekto-
wego, w którym znaleźli się architekci i projektanci wnętrz: 
Bernard Marszałek, urszula Marszałek, aurelia śmigielska, 
Beata Smulska oraz anna Niedopytalska. otwarciu nowego 
obiektu towarzyszyło hasło „odkryj z nami Szwajcarię”, na-
wiązujące do helweckich korzeni marki. Filozofię i przekonania 
napędzające firmę od wewnątrz przedstawił prezes Geberit 
polska, przemysław powalacz, w wystąpieniu pt. „wartości 
jako fundament biznesu. Naiwność czy bezkompromisowy 
idealizm?”. to właśnie wspólne wartości i przekonania stoją 
za wyborem architekta roberta koniecznego na nowego 
ambasadora marki Geberit. podczas imprezy, towarzyszącej 
otwarciu nowego salonu, robert konieczny opowiedział 
o procesie twórczym oraz o architektach, którymi się inspiruje, 
o pracy pod wpływem czasu oraz o konieczności uwzględnie-
nia w projekcie kontekstu każdego miejsca. n
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luki W systemie
życie zawodowe pRojeKtanta nie należy do łatwych. Każdy z nas chce pRzecież, aby jego poMysły 

były Realizowane i tRafiły na RyneK. były zauważone i osiągnęły suKces.

d koncepcji do produktu jest długa i  nieraz bardzo wyboista 
droga. wstępny szkic jest tylko zobrazowaniem myśli zrodzonej 
często w najmniej spodziewanym momencie. jest on odpowie-
dzią na zadany temat projektowy przez klienta. równie często 
powstają pomysły do realizacji, których takich klientów trzeba 
szukać. 

każdy z aktywnych zawodowo projektantów nosi w głowie projekty lub ma je już 
nawet zapisane w plikach na komputerze. pozostaje problem z ich urzeczywistnie-
niem w świecie opartym na istniejącym realnie systemie. System ten rządzi się swo-
imi, ustalonymi i ogólnie przyjętymi za normę zasadami poruszania się w nim. często 
swoimi działaniami udaje się wpisać w  te przyjęte zachowania, ale czasem jest to 
niemożliwe. dlatego jedynym sposobem na realizowanie założonych celów jest szu-
kanie tak zwanych „luk w systemie”. pełnią one rolę mostów umożliwiających przej-
ście przez rzeki tych, co płyną z jej nurtem. Zmieniają perspektywę i skracają drogę.
I wcale nie mam tu na myśli działań niezgodnych z prawem lub tych, które nie wyma-
gają doświadczenia, solidnej pracy i aktywności. często bywam na targach. podczas 
takiego wyjazdu do Bolonii w drodze powrotnej zatrzymałem się na ostatnie zaku-
py moich ulubionych produktów. Z pełnym koszykiem zająłem miejsce w kolejce do 
kasy, a za mną ustawiła się pracownik firmy, z którą próbowałem nawiązać kontakt 
już od jakiegoś czasu.
w takich nieoczywistych sytuacjach poznaje się ludzi i tworzy relacje umożliwiające 
współpracę. a kluczem do nich jest nasze wewnętrzne przekonanie o sukcesie, praw-
dziwość, naturalność, otwartość, lojalność, solidność, ale również empatia i dawanie 
tego, co w nas najlepsze innym. Bo przecież to, co dajemy, wraca do nas. n

MaRcin jędRzaK 
projektant

o

Marcin jędrzak
absolwent wydziału architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego akademii Sztuk pięknych 

w poznaniu. od 1999 roku prowadzi pracownię projektową jędrzak design. autor blisko 450 
wdrożonych do produkcji projektów, w tym dla największych marek łazienkowych w kraju. 

laureat licznych nagród, m.in. w konkursach dobry wzór i top design awards. od 2016 roku 
doktor sztuk i adiunkt w Zakładzie wzornictwa na uniwersytecie technologiczno-przyrodniczym 

w Bydgoszczy.



w związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rodo) chcielibyśmy cię 
poinformować, że twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 
jako administrator przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania ci magazynu „design/Biznes łazienki oraz na potrzeby ewentualnego 
kontaktu i w celach statystycznych. pragniemy cię również poinformować, że:

• administratorem danych jest est.Media anna raducha-romanowicz, ul. Mickiewicza 37 lok. 13, 15-213 Białystok.
• dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez est.Media, a w szczególności dystrybucji magazynu 

„design/Biznes łazienki”.
• Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe konieczne do przeprowadzenia wysyłki magazynu.
• dane osobowe zostały podane przez ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł po-

wszechnie dostępnych. 
• twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (realizatorom usługi wysyłki) w związku z realizacją na-

szych celów.
• dane będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od ciebie żądania wypisania z bazy est.Media.
• dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
• Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

w sprawach związanych z twoimi danymi należy kontaktować się: iodo@estmedia.pl 
• Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Drogi Czytelniku!

Mamy nadzieję, że lektura naszego Magazynu sprawia Ci wiele przyjemności 
– podobnie jak nam jego tworzenie. 

Wierzymy, że informacje, które tu znajdujesz mogą przydać Ci się w  pracy. 
Chcielibyśmy naszymi obserwacjami ze świata designu podzielić się także 
z Twoimi znajomymi i przyjaciółmi – jeśli również pasjonują ich poruszane na 
naszych łamach tematy i zawodowo związani są z branżą wyposażenia wnętrz. 

Jeżeli w gronie twoich znajomych jest ktoś, kto zajmuje się projektowaniem 
i chciałby otrzymywać swój własny egzemplarz magazynu 
„Design/Biznes Łazienki” może jego bezpłatną prenumeratę zamówić na 
www.designbiznes.pl/prenumerata lub pod adresem: 
redakcja@designbiznes.pl.

Redakcja




