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Sukces bez kamienia

Wsrod nieco ponad 50 wystawc6w targ6w Arena Design znalazty si trzy firmy
kamieniarskie: Euro Granit Adamus, Interstone i Gromos. Ka2da z nich prezentowala

wyta, cznie materiafy syntetyczne- spieki Lapitec, Laminam, Dekton, Neolith
oraz kwarce Santa Margherita i Silestone.

oznahskie targi Arena Design (odbywaja, ce si t 18
- 21 lutego wraz z targami wyposazenia wnettrz
Home Decor i wnetrzarskimi Meblami) sa, praw
dopodobnie najwietksza, impreza, targowa, po wi co

Ostatnia ze statuetek - w kategorii kuchnia- trafila w rece
Euro Granit Adamus za oferowany przez nyska, firmer
materiat Lapitec - spiek produkowany w technologii
Bretona. Za prezentacje wtoskiego produktu odpowia

na, nowoczesnemu wzornictwu w Polsce. Wydarzenia

dat jego wyta, czny dystrybutor w Polsce - Grupa EGA.

wystawcow, nastawionych w du±ej mierze na kreowanie

Design targ6w przygotowat Robert Adamczyk, a wyko
nafa firma Granit z Solca Kujawskiego. Ciekawostka, byfo
rozwia, zanie zaproponowane przez Grzegorza Adamusa
- kuchnia indukcyjna wbudowana w wyeksponowanat

- wykfady, warsztaty, konkursy - oraz oferta nielicznych

trend6w i umacnianie Cwiadomo ci marki, przycia,gaja,
przede wszystkim liczna, grupet studentow kierunk6w ar

tystycznych, projektant6w i architekt6w.

Od pocza,tku istnienia targ6w, czyli od 2009 r., miedzy

narodowe jury przyznaje nagrody Top Design Award dla

najlepszych produktow i rozwi afl prezentowanych na
targach. W r6d dotychczas nagrodzonych sa, produkty

takich firm, jak Noti, Zelmer, Meble Vox, Solaris Bus &

Coach, Marmorin czy znana ze wsp6tpracy z wtoskimi
firmami kamieniarskimi (m.in. Budri) projektantka Patricia
Urquiola. W tym roku Top Design Award 2014 trafit w retce

firmy Vincenzo Design za st6t Clover, Marmite za umy

Projekt wyspy kuchennej, kt6ra staneta w strefie Top

wysp kuchenna,. Induktory byty jednak zamontowane

bezpo rednio pod Lapitekiem, a nie na specjalnej pfycie.
Rozwia,zanie sprawdzifo siet, cho6 oczywiscie jego sto

sowanie wymagatoby przeprowadzenia licznych test6w
i uzyskania odpowiednich atest6w.

Grupa EGA, opr6cz Lapitecu, zaprezentowafa na Arenie

Design kwarce syntetyczne wtoskiej firmy Santa Marghe
rita. Z hiszpar skimi spiekami Neolith produkcji firmy The
Size projektanci mogli zapozna6 siet na stanowisku firmy

walke Mia, Profim za fotele biurowe Xenon i Xenon Net,

Gromos ze Strykowa, gdzie go cita Bernadette Kreuz
przedstawicielka hiszpar skiej firmy na Polsk(t. Na stoisku

ne Style Alu linii beton.

Laminam oraz produkty hiszpar skiego koncernu Cosenti

Marbet Style za kolekcj mebli Fin, Boomini za domek dla
lalek Boomoni White oraz Piu Design za drzwi wewn trz
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Interstone'u prezentowane byty za spieki wloskiej firmy

www. NowyKamieniarz.pl

no - kwarce Silestone i nowo¢6 - spieki Dekton.

Jak powiedziafa nam Joanna Trytko z Grupy EGA, kt6ra
odpowiadafa za ekspozycjq nyskiej firmy, decyzja o poja
wieniu siq na Arenie Design zapadfa pod koniec ubiegte
go roku, po tym jak grupa zostata dystrybutorem Lapitecu
w Polsce. - To jeden ze sposob6w na zapoznanie archi
tekt6w z tym materiatem - m6wita nam Joanna Trytko
przed poznaNskimi targami.

Interstone decyzje o pojawieniu siq natargach design pod
ja, miesia, c temu. - Do tej pory wystawiali my si z naszy
mi produktami na Home Decor. W tym roku Pawel GO2d ,
architekt, ktOry z Laminamu wykonuje meble dla firmy Kler,
namOwi! nas, aby my wystawili siena Arenie Design - m0
wita Katarzyna Wagner, odpowiedziaina w Interstone za
spieki i kwarcyty.

Nikt z naszych rozm6wc6w nie ±afowat decyzji o pojawie
niu siq w halach MTR - Pierwszego dnia nieco zaskaku
jeca byla liczba student6w, kt6rzy pojawili si@ na tych tar
gach ze wzgl du na wyklady. Ale juz drugiego i trzeciego
dnia zjawilo si u nas bardzo wielu projektant6w i architek
t6w - mowila Katarzyna Wagner z Interstone. - Nowo ci
zawsze przyciegaje zwiedzajecych - tak jest te2 z Lapite
kiem - ale sporym zainteresowaniem ciesze siq tez kwarce
Santa Margherity - oceniala Joanna Trytko z Grupy EGA.

Na zainteresowanie nie narzekafa tak±e Bernadette Kreuz

z TheSize: - Widad, e projektanci poszukuj materiatdw,
jakie tu prezentujemy. (ZAP)
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TARN SILVERSTAR
Z KOPALNI

CARRIERES PLO

CARRli:RES

Ju od 13 lat na polskim rynku z CARRIERES PLO
najwiqkszej kopalni we Francji.

Jedyny o tak regularnej strukturze i trwa|ym polerze.
Powtarzalno koloru i struktury.
Ciqg|o dostaw gwarantowana.

Roczne wydobycie 25 000 m3 w blokach, gat. I

Bezp rednie dostawy z kopalni na plac klient6w
Czas realizacji max 7 dni

POWTARZALNOSI KOLORU

JAKO.S! GWARANTOWANA
Zam6wienia i Iogistyka "ATRIUM" P.U.tt Wojciech Czech
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