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KLASYCYSTYCZNA 
OPRAWA 

Uroczysta gala finałowa 

edycji plebiscytu Design 

dla Konesera odbyła się 

Sali Kolumnowej Pałacu 

Prymasowskiego - Hotelu 

Bellotto. Poprowadzili ją Iwona 

Ławecka-Marczewska, redaktor 

naczelna „Dobrego Wnętrza", 

i Jarosław Kulczycki, 

dziennikarz Nowa TV 

Design 
dla Konesera 

2018 
22 listopada 2018 r. w zabytkowych wnętrzach 
Hotelu Bellotto zagościł nowoczesny design 
- na uroczystej gali poznaliśmy najciekawsze, 
najpiękniejsze i najbardziej innowacyjne 
nowości na rynku wnętrzarskim wybrane 
przez czytelników i jury „Dobrego Wnętrza". 
Rozstrzygnięcie plebiscytu Design dla 
Konesera już po raz szósty było okazję 
do spotkania producentów, dystrybutorów, 
architektów i dziennikarzy, za których sprawę 
dobre wzornictwo jest coraz bardziej obecne 
w polskich domach. 
opracowanie: AGATA FIJOŁEK 

aglądam do „Dobrego Wnętrza", bo to jest dla mnie punkt 
referencyjny - zapewnił prowadzący galę Jarosław Kulczycki 
z Nowa TV zapytany przez redaktor naczelną „Dobrego Wnętrza" 
Iwonę Ławecką-Marczewską, gdzie szuka inspiracji, wybierając 

materiały i wyposażenie do swojego mieszkania. - Dla mnie design 
to nie tylko to, jak rzecz wygląda - odparł dziennikarz - lecz jak coś jest 
zaprojektowane, jak bardzo jest pomysłowe, oryginalne, funkcjonalne 
i - co nie mniej ważne - na ile jest atrakcyjne wizualnie. Właśnie takie, 
holistyczne rozumienie designu promuje od sześciu lat plebiscyt 
„Dobrego Wnętrza". Dlatego gwiazdami tego uroczystego wieczoru byli 
laureaci - producenci i dystrybutorzy, których produkty, właśnie dzięki 
znakomitemu wzornictwu, zyskały największe uznanie czytelników 
i jurorów. Ci pierwsi swoje glosy oddali za pośrednictwem strony 
intemetowej plebiscytu. Do jury natomiast „Dobre Wnętrze" zaprosiło 
architektów wnętrz, a także artystów i redaktor naczelne magazynów 
wnętrzarskich Time SA, a więc ludzi, którzy nieustannie śledzą trendy 
i na co dzień doradzają przy wyborze materiałów wykończeniowych 
i wyposażenia wnętrz. 
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RELAV.JE gala plebiscy 

Statuetki, które otrzymali 
laureaci wyłonieni 
w glosowaniu czytelników, 
zaprojektowali Ewa Bochen 
i Maciej Jelski z Kosmos 
Project. - Inspirowane 
są dawnymi totemami 
rzeźbionymi na drewnianych 
slupach - tłumaczę 
autorzy. - Totem oznaczał 
więzi między ludźmi 
i przynależność do klanu. 
Nasz kierowany jest do tych, 
których łączy design 

W pierwszych rzędach zasiedli Ewa P. Porębska, 
dyrektor zarządzająca „Dobrego Wnętrza", Oskar Zięta, 
jurorzy Jakub Wiśniewski i Łukasz Michalski (JMW 
Architekci), Michał Głodzik (DSV), za nimi jurorzy: Anna 
Koszela, Monika i Adam Bronikowscy (Hola Design) 
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Katarzyna Kraszewska i Łukas^C^* 
Michalski (JMW Arch^ekci) - J 
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Naczelne miesięczników wnętrzarskich: 
Agnieszka Gruszczyńska-Hyc („M jak 
Mieszkanie" i Urzadzamy.pl), Iwona 
Ławecka-Marczewska („Dobre Wnętrze") 
i Dorota Jaworska („Moje Mieszkanie") 

Monika i Adam Bronikowscy :,sign 

z pracowni Hola Design sspsżi 
zasiedli w jury plebiscytu 

Konrad Sojka 
z pracowni Sojka 
& Wojciechowski 

Laureaci plebiscytu: Anna Domin 
(ernestrust), Paulina Zduńczyk 
(PGC Polska Grupa Ceramiczna), 
Monika Struska (Kaza Design), 
Michał Glodzik (DSV), Jarosław 
Ptaszyński (Lubiana SA), Aleksandra 
Skupiewska (Wirex), Joanna Dec-
-Galuk (Roca Polska), Joanna Leć 
(Valvex), Piotr Osowski (Falmec), 
Monika Dembowska (Franke), Natalia 
Bala (Karcher), Piotr Rosa (FNCE 
SA), Joanna Markus (BM Housing), 
Monika Zimnoch (Kuvings Polska), 
Radosław Jasik (Stargres), Kasia Ptak 
(Warsaw Home), Jarosław Zimnoch 
(Kuvings Polska), Mirosław Rakoczy 
(Spectra Lighting), Anna Szyszkiewicz 
(BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego), Katarzyna Bukowiecka 
(Brintons Agnella), oraz Iwona 
Ławecka-Marczewska i Marta 
Niwińska, dyrektor biura reklamy 
„Dobrego Wnętrza" 
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Valvex 

n 
Joanna Leć, Marketing Manager firmy Valvex, 
z nagrodą za baterię „Aurora Rose Gold" 

„Dobre Wnętrze" przyznało wyróżnienie specjalne 
Kasi Ptak, twórczyni targów Warsaw Home, 

za promocję polskiego wzornictwa i umożliwienie 
Polakom kontaktu ze światowym designem 

warsaw 
home 

Barwne statuetki zrobiły furorę. Czytelnicy „Dobrego Wnętrza" przyznali 
nagrody 16 produktom, m.in. wkładom kominkowym „Seria VN" firmy Kratki 

Jarosław Ptaszyński z rąk Marty Niwińskiej i Iwony Ławeckiej-Marczewskiej 
odebrał nagrodę dla Lubiana SA za porcelanową zastawę stołową fason „Stone 
Age". Dekoracje kwiatowe przygotowała pracownia LAB 07 

iimok u.ji: i ix 
OŚWIETLENIE 

Laiiifia K arne if 011 

Spectra Lighting 

Mirosław Rakoczy, 
wiceprezes Spectra 
Lighting, z nagrodą 
za lampę „Kamerton" 

n«i uziii* topy 
murki Insplrlum 

kuza Design 

Monika Struska. 
właścicielka firmy 
Kaza Design, 
odebrała nagrodę 
za narożnik 
„Enjoy" marki 
Inspirium 
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DESIGN 
DLA KONESERA 
PHHNOINNWłCJA PRESTIŻ 

Michał Głodzik z firmy DSV odebrał nagrodę 
za „Sous Vide Stick 58915" marki Unold 

Natalia Bala z nagrodą dla firmy Karcher 
za odkurzacz ręczny „VC 5" 

Sintesl - okap 
z płytą Indnko 

Falmec Polska 

im 
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Nagrodę czytelników w kategorii Kuchnia - duże 
AGD wręczyła Luiza Sobkowiak z Yamaha Music 
Europe 

Piotr Osowski, dyrektor zarządzający Falmec 
Polska, z nagrodą za płytę indukcyjną „Sintesi" 

Monika i Jarosław Zimnoch, właściciele Kuvings 
Polska, z trofeum za wyciskarkę „EV0820" 

PGC Polska Grupa Ceramiczna zdobyła 
aż dwie nagrody czytelników, za meble 

łazienkowe „Frame" i płytki „Serra" marki 
Atlantic Tiles. Odebrała je Paulina Zduńczyk 

Slritesl 

falmec 

?ES/Gn 

A I 
Piotr Rosa, prezes zarządu FNCE SA, 
z trofeum za bezprzewodowy system 

muzyczny „Naim Mu-So" 

Katarzyna Bukowiecka, szef designu Brintons 
• Agnella, odebrała nagrodę czytelników 

za kolekcję dywanów „Naturalne Połączenie" 
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Wazony z Huty Szkła Kryształowego „Julia" otrzymali 
zwycięzcy wyłonieni przez jury, m.in. płytki gresowe 
„Ultime Cerrad", podłogi „Pure Classico Line" firmy 
Barlinek i wkłady kominkowe „Seria VN" firmy Kratki 

Anna Domin, dyrektor marketingu firmy ernestrust, 
zdobywcy dwóch nagród za meble z kolekcji „Ore" 
z Iwoną Ławecką-Marczewską 

DESIGN 

DLA 
PIĘKNO 

OptlMl \f marki Bosch 
BSH 
Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego 

f ie Szyszkiewicz nagrodę za robot 
lenny „Bosch OptiMUM" wręczyła 

rota Jawofśka, redaktor naczelna 
T „Mojego Mieszkania" 

SIGN 
'NESERA 

Radosław Jasik, Project Manager 
firmy Stargres, odebrał nagrody 
czytelników i jury za gres „Star 2.0" 

Monika Dembowska, 
Marketing Manager Franke 
Polska, odebrała nagrodę 
za płytę „Mythos 2gether" 

Wanna „Raina" zdobyła obie 
nagrody: czytelników i jury. 
Joannie Dec-Galuk z Roca 

Polska wręczył je Łukasz 
Michalski 

UZIKNkA 
CERAMIKA 

SANITARNA 

Hanna Rnlna 

Roca Polska 

Aleksandra Skupiewska i Katarzyna 
Gwiazdowska z firmy Wirex z nagrodę 
za odpływy liniowe „DallFlex" 

a \ i a 

s 
Odświętna atmosfera 
zapanowała w Hotelu Bellotto 
już w listopadzie - gości 
powitały uroczysta iluminacja, 
czerwony dywan i girlandy 
z igliwia 

PARTNERZY GALI 
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®YAMAHA 

JAGUAR 

DALLmER 
Drainage by design. 
Since 1913 

SPECTRA 
LIGHTING 
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Pełne napięcia oczekiwanie na ogłoszenie laureatów wyłonionych przez jury umilił zespół GooseBumps, który a cappella wykonał 
utwory The Chainsmokers & Coldplay, Justina Timberlake'a i Eda Sheerana 

DESIGN 

Uczestnicy gali mogli nie tylko obejrzeć najnowsze modele 
Jaguara, lecz także umówić się z warszawskim dystrybutorem 
marki, British Automotive Centrum, na jazdę testową i wygrać 
weekend z Jaguarem 

Na wystawie w Sali Marmurowej można było obejrzeć 
wystawę prezentującą wszystkie produkty nominowane 
w tegorocznej edycji plebiscytu 

orutsmepz-abaW.a 'przeni gsłaaę dj zatjy t kowych 
piwnic Hote I iLgel I onamrotfgóści . 

libsentine^ i biga Kisiel-Konopką 

m. j 

Nie ma dobrej zabawy bez muzyki. Na instrumencie 
Yamaha dla gości gali zagrał Mateusz Gawęda, pianista 
i kompozytor jazzowy 
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