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TERMA DESIGN to konkurs skierowany do projektantów sztuki 
użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowa-
niem oryginalnych i innowacyjnych produktów. Organizatorem 
konkursu jest firma Terma Sp. z o.o., producent grzejników ła-
zienkowych, grzejników dekoracyjnych, grzałek, akcesoriów do 
grzejników, maszyn przeciskowych oraz urządzeń medycznych.

TERMA DESIGN 2012 to trzecia edycja konkursu, którego 
przedmiotem był projekt grzejnika przyszłości. Do konkursu 
zgłoszono ponad 400 projektów. 57 z nich zakwalifikowano do 
kolejnego etapu. Jury wyłoniło 7 laureatów.

Głównym celem konkursu jest promowanie młodych, obiecu-
jących projektantów oraz ułatwienie im drogi do wdrożenia 
produkcyjnego, a także popularyzacja sztuki użytkowej i jej roli 
w życiu człowieka. Autorom najciekawszych prac organizator 
konkursu oferuje atrakcyjne nagrody oraz możliwość podjęcia 
dalszej współpracy.

W gronie jury znaleźli się:
Czesława Frejlich, Piotr Bożyk, Oskar Zięta, Paweł Pomorski 
(MALAFOR) oraz z ramienia firmy Terma:
Edward Brylowski, Dariusz Berus, Adam Wizimirski.

Niniejszy katalog przedstawia wszystkie projekty,
które zakwalifikowały się do finału konkursu.
Projekt wystawy przygotowali: 

Zespół Terma, Biuro Kreacja

TERMA DESIGN competition is aimed at designers of 
applied art and all those who share the passion for 
designing original and innovative products. The contest 
is organized by Terma Sp. z o.o., manufacturer of deco-
rative as well as bathroom radiators, heating elements 
and radiator accessories. Terma is also a producer of 
trenchless machines for construction market and medi-
cal equipment for rehabilitation.

TERMA DESIGN 2012 is the third edition of the competi-
tion. The theme of current edition is the radiator of the 
future. Over 400 designs have been sent for the con-
test. 57 of those have been qualified to the next stage 
of the contest. Jury awarded 7 winners. 

The main aim of the contest is promotion of young, 
promising designers and supporting them on their way 
to production of the design. It also aims at populariza-
tion of applied art and its role in our everyday lives. Au-
thors of the most interesting projects not only receive 
attractive prizes but are also offered further coopera-
tion with the promoter of the contest.

Jury comprises well-known designers and industrial – 
design experts: Czesława Frejlich, Piotr Bożyk, Oskar 
Zięta, Paweł Pomorski (MALAFOR) as well as Edward 
Brylowski, Dariusz Berus and Adam Wizimirski, repre-
senting Terma.

This catalogue presents all projects which have been 
qualified to the finals of the contest.

Terma Team, Biuro Kreacja

O konkursie About the contest
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Z roku na rok przybywa konkursów dla młodych projektantów. 
Powodów jest kilka i nie da się ukryć, że w grę wchodzą zarów-
no cele marketingowe, gdyż wiele firm chce w ten sposób bu-
dować swoją reputację, jak również chęć pozyskania dla firmy 
nowych rozwiązań, niekoniecznie do natychmiastowego wdro-
żenia do produkcji, jak również uzyskać spektrum możliwych 
rozwiązań niekoniecznie takich, które dałyby się natychmiast 
wdrożyć do produkcji. Warto też wspomnieć, że konkurs jest 
okazją do przeglądu talentów i możliwości młodych dizajnerów. 
Z tego grona mogą rekrutować się przyszłe kadry firmy, jeśli ta 
poważnie myśli o innowacji jako czynniku konkurencyjności,  
co jak dowodzą liczne przykłady, naprawdę się opłaca.  
Z drugiej strony młodzi projektanci – zresztą nie tylko w Polsce 
– nie mają zbyt wielu okazji, aby zaistnieć na rynku pracy, cze-
mu winien jest wszechobecny kryzys. Wygrana w konkursie to 
wymierne korzyści finansowe, ale również wzbogacenie portfo-
lio, które dla projektantów jest ważniejsze niż niejeden dyplom 
magisterski. To właśnie ten zbiór „obrazków” jest przepustką 
do kariery zawodowej. Jeśli temu towarzyszy wdrożenie, to 
szansa sukcesu zdaje się na wyciągnięcie ręki. 

The number of contests for young designers increases 
regularly every year. There are many reasons for this, 
marketing purposes are one of them as such contest 
is a good occasion to build company’s reputation. It is 
also an alternative way of searching for new solutions 
even if they are not immediately implemented into 
production. Contest is also an excellent occasion for 
seeking new talents and possibilities of young designers 
who could add value to the company if it seeks innova-
tion as one of the ways to be competitive. On the other 
hand, occasions when young designers could present 
themselves are limited due to the global economic 
crisis. Being awarded in the contest means financial 
gratification but also new material for designer’s port-
folio which, for designers, means more than academic 
diploma. That set of photos and visualizations is often 
designer’s pass to professional carrier while a possibil-
ity to implement the project into production shortens 
the way to success. 

Słowo wstępu Introduction 
Czesława Frejlich Czesława Frejlich
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Tegoroczna, trzecia edycja konkursu Terma Design, który od 
roku 2008 odbywa się co dwa lata, cieszyła się popularnością, 
czego dowodem było 400 nadesłanych zgłoszeń. Wśród uczest-
ników przewagę liczebną mieli Polacy, ale nadesłano również 
projekty z Kanady, Korei Południowej, Macedonii, Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. 
Do ścisłego finału, po burzliwej dyskusji, jury zakwalifikowało 
57 prac. Z tej puli po całodziennych obradach wybrano siedem 
projektów, wśród których rozdzielono Grand Prix, dwie równo-
rzędne II nagrody, trzy wyróżnienia oraz nagrodę specjalną.
Nie zawsze można oczekiwać, że projekt, który otrzymał  
nagrodę główną, będzie wdrożony do produkcji. Zwycięska 
propozycja grzejnika Induco, autorstwa Wojciecha Mierzwy  
i Adriana Bauera, dodatkowo stawia przed producentem wy-
zwanie wdrożenia nowej technologii. Czas pokaże, czy uda się 
mu sprostać. W poprzednich edycjach konkursu do produkcji 
skierowano trzy nagrodzone prace: w 2008 roku Ribbon autor-
stwa Bartłomieja Drabika, a w 2010 roku Angus projektu Artes 
Design oraz Cyklon pomysłu Studia m4m. Trzymam kciuki, aby 
po trzeciej edycji kolejne produkty młodych projektantów  
można było podziwiać nie tylko na wystawie, ale również  
w witrynach sklepów. 

This year’s edition of Terma Design turned out to be 
very popular amongst young designers – we received 
400 projects in total. Most projects were sent from Po-
land but we also received some from Canada, South Ko-
rea, Macedonia, Germany, USA, Ukraine, UK and Italy. 
The jury qualified 57 projects to the finals. Of those, 7 
projects were awarded: Grand Prix, two second places, 
three honourable mentions and one special prize. Not 
every awarded project has to be implemented into 
production. At the moment, award winner Induco by 
Wojciech Mierzwa and Adrian Bauer, is a technological 
challenge for the producer. Time will show if this chal-
lenge can be met.
Three award winners from previous editions: Ribbon by 
Bartłomiej Drabik (2008), Angus by Artes Design (2010) 
and Cyklon by m4m Studio (2010) were introduced into 
regular production. I’m keeping my fingers crossed 
for this year’s projects to be presented not only at the 
exhibition but also in shops. 
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Prof. Czesława Frejlich – prowadzi zajęcia z projektowania er-
gonomicznego na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krako-
wie i na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Do roku 2000 
była czynną projektantką wzornictwa przemysłowego i projek-
towania graficznego, zajmowała się również projektowaniem 
ekspozycji. Była współorganizatorką ogólnopolskiego Biennale 
Sztuki Projektowania, redaktorką Biuletynu Sztuki Projektowa-
nia, kuratorem wystaw m.in. „Na miarę człowieka – ergonomia 
a wzornictwo” (1993), „Krzesło ’94” (1994), „Rzeczy pospolite” 
(2000–2001) „Dealing with Consumption” (2004), „Real-World 
Laboratory. Central European Design” (2008–2009), „Diseño 
Contemporáneo Polaco” (2011). Autorka wielu publikacji  
z zakresu wzornictwa, m.in. Rzeczy pospolite – polskie wyroby 
1899–1999 (2001), Out of the Ordinary. Polish Designers of the 
20th Century, (2011). Od 2001 roku redaktor naczelna kwartal-
nika „2+3D”.

Prof. Czesława Frejlich – Ergonomic design lecturer 
at Applied Arts Department of Art School Academy in 
Cracow and at the Design Department in Warsaw. Up 
to 2000 an active designer of industrial, graphic forms 
as well as display designer.
A co-organizer of Designer Arts Biennale, editor of 
Designer Arts Newsletter, curator of exhibitions includ-
ing: “Na miarę człowieka – ergonomia a wzornictwo’ 
(1993), “Krzesło ‘94” (1994), “Rzeczypospolite” (2000-
2001), “Dealing with Consumption” (2004), “Real-
World Laboratory. Central European Design” (2008–
2009), “Diseño Contemporáneo Polaco” (2011). Author 
of many publications on design including: Rzeczy po-
spolite – polskie wyroby 1899–1999 (2001), Out of the 
Ordinary. Polish Designers of the 20th Century, (2011). 
Since 2001 main editor of “2+3D” quarterly magazine.

Jury Jury
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Piotr Bożyk – projektant (sprzęt elektroniczny, laboratoryjny, 
gospodarstwa domowego) autor rzeźb kinetycznych, profesor 
zwyczajny, wykładowca na Wydziale Form Przemysłowych ASP 
w Krakowie, kierownik Pracowni Projektowania Konceptual-
nego, wykłady i zajecia w Helsinkach, Rochester, Mediolanie, 
Schefield, Lublanie, Liege, Cluj-Napoca współorganizator  
Biennale Sztuki Projektowania, stypendysta Fulbright  
Scholarship USA.

Prof. Piotr Bożyk – designer (electronic, laboratory 
equipment, white goods), authors of kinetic forms, 
lecturer at Industrial Forms Department at Arts School 
in Cracow, Concept Design Studio Manager; lectured 
in Helsinki, Rochester, Milan, Schefield, Lublana, Liege, 
Cluj-Napoca. Co-organizer of Designer Arts Biennale, 
Fulbright Scholarship USA scholar. 

Paweł Pomorski – Współzałożyciel i projektant studia MA-
LAFOR. Asystent w Pracowni Wzornictwa Przemysłowego na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członek Stowarzyszenia 
Projektantów Form Przemysłowych. Laureat „IF design award 
2012” i wyróżnienia w konkursie „Red dot design award 2012”. 
www.malafor.com.

Paweł Pomorski – Co-founder and designer of  
MALAFOR studio. Assistant at the Industrial Design 
Studio at the Arts School in Gdańsk. Member of Indus-
trial Forms Designer Association. Winner of “IF design 
award 2012”, receiver of honorauble mention at “Red 
dot design award 2012”. www.malafor.com.
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Oskar Zięta – Laureat konkursu Red Dot Award 2008, jego 
projekty są wystawiane w takich muzeach jak Badisches Lan-
desmuseum Karlsruhe, Pinakothek der Moderne w Monachium 
czy Centre Pompidou w Paryżu. W 2000 roku ukończył studia 
Architektoniczne na Politechnice w Szczecinie (nagroda pre-
zydenta Szczecina). Po zakończeniu studiów w Polsce uzyskał 
stypendium zagraniczne w Szwajcarskim Instytucie Technolo-
gicznym ETH w Zurychu. www.zieta.pl.

Oskar Zięta – Red Dot Award 2008 winner, his projects 
are exhibited in Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 
Pinakothek der Moderne w Munich and Centre Pompi-
dou in Paris. In 2000 he graduated architecture at the 
Technical University in Szczecin (Szczecin city president 
award). After finishing his Polish studies, he received  
a scholarship in the Swiss Technological Institute ETH in 
Zurich. www.zieta.pl

Edward Brylowski – Prezes i założyciel firmy Terma Sp. z o.o. 
Od początku działalności skoncentrowany na produkcji inno-
wacyjnych rozwiązań grzewczych. W latach 80. powrócił do 
idei, udoskonalił i rozpoczął produkcję maszyn przeciskowych, 
wyznaczając nowe standardy jakościowe w tej dziedzinie.  
W 2011 rozpoczął także produkcję urządzeń do rehabilitacji. 
Dzięki wrodzonej determinacji w dążeniu do doskonałości i 
innowacji, Terma w jego rękach nie spoczywa na laurach tylko 
wciąż poszukuje rozwiązań, które mogą zmienić otoczenie 
wokół nas. 

Edward Brylowski – President and founder of  
Terma Sp. z o.o. From the beginning of the company’s 
activity focused on innovative heating solutions. In 
the ‘80 returned to his roots and introduced improved 
forms of trenchless machines setting new quality 
trends in that field. In 2011 he also started produc-
tion of rehabilitation equipment. Thanks to his inborn 
determination in striving for perfection and innovative-
ness, Terma does not rest on its laurels but it constantly 
seeks for solutions which could make the surrounding 
environment a better place. 
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Dariusz Berus – Menadżer Produktu. Doświadczony konstruk-
tor związany z Termą od 14 lat. Autor m.in. grzejnika Dexter –
jednego z najlepiej sprzedających się grzejników w Polsce od 
2007 roku. Od wielu lat pracuje w branży grzewczej. Dzięki nie-
mu, wiele pozornie niemożliwych do wykonania rozwiązań np. 
z konkursu Terma Design ujrzało światło dzienne.

Dariusz Berus – Product Manager – An experienced 
constructor connected with Terma for 14 years. Author 
of one of Terma best-selling towel warmers – Dexter. In 
heating business for many years. Thanks to him, a num-
ber of seemingly impossible solutions, including some 
sent for Terma Design, saw daylight. 

Adam Wizimirski – Dyrektor Marketingu. Od ponad 5 lat zwią-
zany ze spółką Terma. Jeden z głównych inicjatorów konkursu 
Terma Design i otwarcia się na współpracę z projektantami.  
Od początku związany z działem marketingu. Współtworzy  
i koordynuje politykę produktową, promocji, dystrybucji i ceny. 
Szuka rozwiązań bliższych klientowi i wyprzedzających jego 
oczekiwania.

Adam Wizimirski – Marketing Director – Connected 
with Terma for five years. One of the main originators 
of Terma Design and an enthusiast of close direct coop-
eration with designers. From the beginning connected 
with the marketing department. He co-creates and 
coordinates Terma product policy, promotional actions, 
distribution and prices. He seeks for solutions which 
exceed customers’ expectations.    
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Terma to polski producent m.in. grzejników łazienkowych  
i dekoracyjnych. W swojej ofercie posiada także grzałki do 
grzejników oraz szereg akcesoriów, które w pełni uzupełniają 
gamę dostarczanych produktów. Od 1990 roku Terma wytwa-
rza produkty unikalne, możliwie doskonałe funkcjonalnie  
i wzorniczo oferujące je w przystępnych cenach. 

Terma to także największy polski producent maszyn pneuma-
tyczno-udarowych typu „kret”, niezastąpionych przy bezwy-
kopowym układaniu instalacji wodnych, gazowych i elektrycz-
nych. Od 2011 roku Terma produkuje innowacyjne urządzenia 
do kinezyterapii. Właśnie jedno z nich – Avior, urządzenie do 
rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego – zostało wyróż-
nione podczas XX edycji targów Rehabilitacja w Łodzi.

Dążymy do tego, aby każdy dostarczany przez nas produkt 
wyprzedzał oczekiwania klientów. Szukamy rozwiązań, które 
mogą zmienić otoczenie wokół nas.

MISJA
Misją naszą jest wytwarzanie oraz dostarczanie produktów uni-
kalnych, możliwie doskonałych funkcjonalnie i wzorniczo oraz 
dostępnych cenowo. Relacje z klientem budujemy na wzajem-
nej otwartości.

Terma is a Polish manufacturer of bathroom as well 
as decorative radiators. Terma’s offer also includes 
complimentary items for radiators and towel warmers 
such as heating elements and a wide range of radiator 
accessories. Since 1990 we have been manufacturing 
unique product, joining both aesthetics and functional-
ity at reasonable prices.
 
Terma is also one of the Polish leaders at trenchless 
technology for construction market. Our “moles” are 
invaluable for water, gas and electric installations. 
Furthermore, in 2011 we have started production of 
innovative tools for kinesitherapy. One of them – Avior 
– for rehabilitation of ankles and knee-joints received a 
memorable mention at the 20th edition of Rehabilita-
tion Fairs in Łódź.

We aim at the product which exceeds our customers’ 
expectations. We look for solutions which will make 
the world around us, a better one.

MISSION 
Our mission is delivery of the product which is unique, 
aesthetic and functional and available at reasonable 
price. Our relationships with customers are based on 
mutual understanding and frankness. 

Organizator konkursu Contest organizer
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Dlaczego warto współpracować z Termą: 

Oferujemy najszerszą paletę barw grzejników na rynku – po-
nad 250 kolorów i jedną z najniższych dopłat za kolor na rynku. 

Grzejnik według indywidualnego projektu i jedna z najdłuż-
szych gwarancji na rynku: 8 lat na powłokę (3 lata na chrom)  
i 8 lat na szczelność grzejnika.

Promujemy polskie wzornictwo i realnie współpracujemy  
z polskimi projektantami. Świadczy o tym nasza oferta, orga-
nizowany konkurs Terma Design, Cad Terma, organizowane 
konkursy zamknięte dla projektantów, wspieranie lokalnych, 
krajowych i światowych inicjatyw budujących możliwość kreacji 
nowych rozwiązań i ich wykorzystywanie. Jako jedna z niewielu 
firm w Polsce posiadamy własnych projektantów w zasobach 
personalnych.

Jedne z najkrótszych terminów realizacji: 
do 3 dni produkty standardowe z półki: do 10 dni produkty na 
zamówienie. 

i wiele, wiele innych…

Why work with Terma? 

Because we have the widest radiator colour range on 
the market – over 250 colours for one of the lowest 
price offers available.

We can make a radiator that is tailored to your 
individual needs and have one of the longest warranty 
periods on the market: 8 years for radiator surface  
(3 years for chrome) and 8 years for radiator leakage 

We promote Polish design and cooperate with Polish 
designers. Results of that cooperation are reflected in 
our offer. Terma Design, Cad Terma and other competi-
tions organized by Terma provide support to designers 
who look for new solutions and are open to innovation, 
both in Poland as well as around the globe. As one of 
very few companies in Poland, we employ designers 
who add inestimable value to our products.

We have one of the shortest order production lead 
times: 
up to 3 working days for stock items and up to 10 work-
ing days for items made to order.

And many, many more… 
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INDUCO
System grzejników indukcyjnych 
Projektant: Wojciech Mierzwa, Adrian Bauer  

INDUCO 
Induction radiator system 
Authors: Wojciech Mierzwa, Adrian Bauer  

I miejsce I award 

Zastosowanie technologii indukcji w systemach grzewczych 
daje szeroki wachlarz możliwości, m.in.: swobodne przenosze-
nie rozgrzanych elementów, precyzyjne sterowanie za pomocą 
płyty indukcyjnej, oszczędność energii, zwiększoną efektyw-
ność grzania, możliwość swobodnej ingerencji w formę grzej-
nika. Forma ogrzewania ma pełne prawo być funkcjonalnym 
elementem dekoracyjnym, a nawet dziełem sztuki. Grzejnik In-
duco traktuje ogrzewanie bardzo osobiście. Zmienia zależność 
pomiędzy źródłem ciepła i użytkownikiem – można dosłownie 
zabrać ciepło ze sobą. Obiekt może funkcjonować jako tradycyj-
ny grzejnik, ale też jako osobisty podgrzewacz i termofor.

Using induction technology in heating systems gives a 
wide spectrum of possibilities, including unrestrained 
relocation of warmed-up elements, precision of use 
via induction plate, reduction of energy consumption, 
increased heating effectiveness, possibility to freely re-
shape radiator form. Heating devices can be a practical 
yet decorative element of the interior, or even a work of 
art. Induco expresses a very personal view on heating. 
It modifies the dependence between the source of heat 
and its user – you can practically take the heat with 
you. It may be used as a traditional radiator but at the 
same time it can also be a personal heater or  
a bedwarmer. 
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T:STONES 
Projektant: studio blik* – Kuba Blimel, Jan Loba,  
Adam Krzemiński 

T:STONES 
Authors: studio blik* – Kuba Blimel, Jan Loba, 
Adam Krzemiński 

II miejsce II award 

Grzejnik T: Stones odwołuje się do archetypu ogniska domowe-
go, pieca wokół którego gromadzili się domownicy w poszuki-
waniu ciepła. Działająca na zasadzie indukcji płyta nagrzewa 
leżące na niej obiekty. Jest to możliwe dzięki ferromagnetycz-
nej duszy wtopionej w ceramiczną formę. Nie ma interfejsu, bo 
obsługa jest intuicyjnie prosta. Żeby podwyższyć temperaturę, 
należy po prostu „dołożyć do pieca” kolejny kamień. Ilość ka-
mieni na płycie wskazuje nam temperaturę grzania. Czynność 
jaką jest dokładanie kamieni nawiązuje właśnie do wspomnia-
nego archetypu ogniska domowego i zachęca do interakcji.

Ceramiczne, naturalne w dotyku kamienie zdjęte z płyty powoli 
oddają ciepło stanowiąc rodzaj termoforu. Kamienie występują 
w 3 wielkościach. Zaproponowana kolorystyka w odcieniach 
szarości, potencjalnie daje możliwość personalizacji produktu.

T:Stones take from the archetype of hearth, a central 
place in a house, where family gathered. Induction 
plate heats up the objects lying on top of it. This is pos-
sible thanks to a ferromagnetic interior inwrought into 
the ceramic form. It has no interface as the device is 
very user-friendly. In order to increase the temperature, 
you simply put in another stone. Quantity of stones on 
the plate indicates heating temperature. The very activ-
ity of using stones engages the user and relates to the 
idea of coal fuel hearth.

Ceramic, natural feeling stones taken off the plate 
slowly give away heat in a way similar to a bedwarmer. 
Stones come in three sizes. Colour range within grey 
shades allows personalization of the product.  
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HIDE 
Projektant: Deigie Architekci – Filip Gaul, Piotr Dróżka 

HIDE 
Authors: Deigie Architekci – Filip Gaul,  
Piotr Dróżka 

II miejsce ex aequo Ex aequo II award 

Hide to obsadzony w ścianie grzejnik, którego jedynym  
widocznym elementem jest panel frontowy, znajdujący się  
w płaszczyźnie ściany. Panel ten może być wykończony do-
wolnym materiałem, uchylany jest automatycznie za pomocą 
interfejsu. Panel uchyla się, aby uwolnić ciepło, stwarza tym 
samym dodatkową funkcjonalność, bo daje możliwość prze-
wieszenia ręcznika co np. w pomieszczeniach łazienkowych jest 
pożądane.

Hide składa się ze stalowego elementu podtynkowego – puszki 
stanowiącej wnętrze dla odpowiednio izolowanego elementu 
grzewczego (grzejnik płaski lub standardowo żebrowany). Panel 
frontowy zamocowany jest do ramy poprzez zawiasy z regulo-
wanym skokiem w pozycjach 0 i 8 stopni. Odchylony odsłania 
zawór (opcjonalnie z termostatem) regulujący temperaturę 
urządzenia. Wymiary grzejnika oparte zostały o moduł 60 cm  
i wynoszą: 60 x 60, 60 x 120, 60 x 180 cm.

Hide is a radiator hidden inside a wall. The only visible 
element of the radiator is the front metal panel, leveled 
with the wall. The panel can be finished with any type 
of material. It can be leaned – automatic function of 
electronic interface. When leaned, it releases the heat, 
which adds to its functionality as a towel warmer which 
is especially appreciated in bathrooms.

Hide is built from a recessed steel casing being an inte-
rior for the heating element (flat or rib radiator). Front 
panel is mounted to the frame with regulating brackets 
in positions 0 and 8 degrees. When leaned, it shows the 
valve (with thermostat) regulating temperature of the 
device. Radiator dimensions are multiples of  
60 cm and they are: 60 x 60, 60 x 120, 60 x 180 cm.
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InteliTerm
Projektant: Maciej Wężykowski

InteliTerm
Authors: Maciej Wężykowski 

Nagroda specjalna Special prize 

InteliTerm w nowy sposób definiuje funkcję grzejnika. Prze-
zroczystość panelu grzejącego daje możliwość bezkolizyjnej 
kompozycji składającej się z różnej wielkości przeszkleń.
Technologia: Grzejnik InteliTerm składa się z kilku istotnych 
elementów. Pierwszym jest siatka sześciobocznych komórek 
o średnicy 10 mm. Za pomocą drucików zatopionych w trans-
culentnym tworzywie sztucznym i sterowników mocy grzania 
synchronizowanych z panelu bocznego pozwala wyświetlić 
dowolny obraz niczym matryca monitora.

Drugim elementem są panele przedni i tylni, w których mie-
ści się instalacja zasilająca oraz sterująca. Jest jeszcze panel 
boczny, który dostarcza napięcie i pozwala użytkownikowi na 
zmianę wyświetlanego obrazu dzięki prostemu w obsłudze 
wyświetlaczowi. 

InteliTerm defines the function of radiator in a com-
pletely new way. Object transparency allows uninter-
rupted composition of glass panels of different sizes. 
Technology: InteliTerm is created of a few important 
elements. One of them is a net of six-sided cells of 10 
mm diameter. It allows projection of any image in the 
same manner as a computer matrix thanks to the net 
of wires recessed in polymer as well as heat output con-
trollers synchronized with the side panel. 

Another elements are the two panels – front and back, 
which hide power supply and control panel installation 
and a side panel which provides voltage and allows 
user to change the image thanks to a display screen. 
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Cellular
Projektant: Konrad Basan 

Cellular 
Author: Konrad Basan  

Wyróżnienie Honourable mention

Cellular to projekt grzejnika inspirowany organiczną strukturą 
komórek występującą w przyrodzie. Kształt grzejnika naśladuje 
naturę nie tylko w płaszczyźnie formalnej, struktura wyłania się 
z próby odtworzenia „logiki” budowy tkanki organicznej.

Dzięki zastosowaniu współczesnych, parametrycznych metod 
modelowania, możliwe było stworzenie precyzyjnego cyfro-
wego modelu będącego pierwszym, niezbędnym elementem 
w dalszym procesie materializacji obiektu. Grzejnik przyszłości 
powinien korzystać z nowoczesnych metod produkcji oraz roz-
wiązań materiałowych.

Proces produkcji przewiduje zastosowanie zautomatyzowanych 
technologii rapid prototyping: stereolitografii (metoda addycyj-
na) lub frezarek CNC (metoda substrakcyjna) w celu stworzenia 
modelu fizycznego, który posłuży do ukształtowania formy od-
lewniczej. Sam grzejnik może być wykonany jako odlew z metali 
lekkich lub ich stopów lub też w innej technologii.

Cellular is a radiator project inspired by organic struc-
ture of cells. Shape of the radiator resembles natural 
structure of organic cells. 

Thanks to the use of modern, parametric modeling 
methods, it was possible to create a precise digital 
model which has been used as a starting point for 
further creation process of the object. Radiator of the 
future should use the latest production methods as well 
as modern material solutions.

Production processes use fully automated technology 
of rapid prototyping: stereolitographics or CNC milling 
machines in order to create a casting model. 
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Pillou
Projektant: nonegrupa – Tomasz Antoni Krzempek, 
Marta Szaban 

Pillou
Authors: nonegrupa – Tomasz Antoni  
Krzempek, Marta Szaban 

Wyróżnienie Honourable mention

Idea: 
Punktem wyjścia był klasyczny wzór żeliwnego grzejnika wod-
nego. Zdecydowana forma zaznaczająca wyraźnie swoją obec-
ność w przestrzeni. Obiekt nie udaje, że jest niewidoczny, wręcz 
przeciwnie – swoją formą podkreśla funkcję jaką spełnia. Grzej-
nik składa się z powtarzalnych elementów, przypominających 
formą „poduszki”, z których dwie skrajne stanowią podparcie.

Technologia: 
Zaproponowane rozwiązanie to system modułowy. Grzejnik 
stoi na nogach będących integralną częścią modułu. Możliwe 
są wariacje nie tylko w zakresie ilości modułów (dopasowania 
mocy grzewczej), ale również ich proporcji w zależności od 
miejsca zastosowania.

Przykładowe wymiary: 
niski grzejnik o wymiarach modułu 36x40x5 cm stosowany np. 
we wnętrzach publicznych przy dużych przeszkleniach, grzejnik 
średniej wysokości (moduł 90x15x5 cm) stosowany tradycyj-
nie pod parapetem/ścianą, oraz grzejnik najwyższy (moduł 
180x15x5 cm).

Materiały: 
szeroka gama wykończenia, zaproponowane rozwiązanie to 
moduły z betonu/ceramiki. Możliwa jest też konstrukcja stalo-
wa w pełnej gamie barw, włącznie z powłoką chromowaną.

Idea: 
Inspired by classic cast iron water radiator. Solid form 
making a statement inside an interior. It is not invisible 
and stagey, on the contrary – its shape emphasizes 
its function. The radiator is constructed of repeated 
elements, resembling cushions, of which two outside 
modules are used as support.

Technology: 
Radiator construction is based on module system. It is 
positioned on legs being an integral part of the module. 
The radiator gives possibility of different quantities of 
modules (heat output adjustment) but also possibility 
of various proportion combinations depending on place 
of use. 

Size examples: 
low radiator – module dimensions of 36 x 40 x 5 cm 
used in public spaces against large glass panes, middle 
size radiator (module 90 x 15 x 5 cm) traditionally used 
under the window sills, against the wall and the biggest 
radiator (module size 180 x 15 x 5 cm). 

Material used: 
wide material finish range, suggested finish made of 
concrete / ceramics. Possibility of steel construction in 
full colour range, including chrome. 
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T-1000
Projektant: Łukasz Soroski 

T-1000
Author: Łukasz Soroski 

Wyróżnienie Honourable mention

Ekologiczne źródło pozyskiwania energii przekazuje moc do 
emitera, który następnie zamienia prąd na fale podczerwie-
ni. W zetknięciu z ciałem ludzkim dają one natychmiastowe 
uczucie ciepła. Rozpływa się ono po ciele, a suszarka przyjemne 
owiewa skórę i włosy. T-1000 to doskonałe źródło ciepła nie tyl-
ko dla osób szukających komfortowych warunków po wyjściu  
z kąpieli. 

Ecological source of energy passes the power to the 
emiter which in turn converts electricity to infrared 
waves. In contact with human body it releases heat in-
stantly. The heat travels through the whole body, while 
the dryer gently enfolds the hair and skin. T-1000 is  
a perfect heat source designed not only for those look-
ing for comfort coming out of the bath. 
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Laureaci pierwszego etapu Winners of the first stage 
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Projektant/Author: Klaudiusz Angerman, Monika NowakMILES

Projektant/Author: Piotr Banach, Dominika BezowskaANERI

Projektant/Author: Agnieszka Antoniuk SZAFRAN

Projektant/Author: Samuel Bernier-Lavigne, Mathieu Boucher-Côté, 
Emilie Brin, Marika Drolet-Ferguson 

HOT SNAKE
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Projektant/Author: Aleksander Bielawski, Robert KowalczykSPARK

Projektant/Author: Małgorzata BłasikTERMO-LED

Projektant/Author: Kuba Blimel, Adam Krzemiński, Jan LobaECOKSOWIK

Projektant/Author: Tomasz Chodnik ENERGY
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Projektant/Author: Hanna Chudy, Hubert WawrzyniakMOBIL

Projektant/Author: Jan CieślewiczRYTM

Projektant/Author: Hanna ChudyWARM

Projektant/Author: Majid DadgarPULSE RADIATOR
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Projektant/Author: Małgorzata Domin, Aleksandra KaczmarekLINE

Projektant/Author: Iryna DutkoSPIDERProjektant/Author: Bartłomiej Drabik TUBE2

Projektant/Author: Małgorzata Domin, Aleksandra KaczmarekINSIDE
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Projektant/Author: Piotr GąsiorowskiMODUS Projektant/Author: Marta Gołębiewska HEAT STRIPS

Projektant/Author: Natalia Groblewska MR PENCILProjektant/Author: Marta GołębiewskaHEATBOARD
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Projektant/Author: Krzysztof Grzeskow, Łukasz HajdukNEO

Projektant/Author: Bartosz JaworskiLINIA Projektant/Author: Bartosz Jaskulski YIN YANG

Projektant/Author: Maciej GrodzińskiMEGAN
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Projektant/Author: Olga Jeżyna-Krawczyk BALL Projektant/Author: Magdalena Karasińska HOOKHEATER

Projektant/Author: Artur Kolawa MUTAREProjektant/Author: Adam Kędzia TERMOSEAT
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Projektant/Author: Iwona Kosicka PLAIT

Projektant/Author: Monika Kreft SWETERProjektant/Author: Monika Kreft XPLUS

Projektant/Author: Marcin KonickiRISUCCHIO
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Projektant/Author: Marek Król(NIE) TYLKO CIEPŁO Projektant/Author: Elżbieta Kusznierów, Tomasz KusznierówNEO

Projektant/Author: Joanna Leciejewska HELENEProjektant/Author: Katarzyna LaskowskaSIMPLE
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Projektant/Author: Ewa MachFAVI

Projektant/Author: Aleksandra MierzwaBUTTERFLIESProjektant/Author: Agnieszka Markiewicz MODUS

Projektant/Author: Joanna Lisiecka WANNA HOT
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Projektant/Author: Muhammad NaeemTERMA COMFORT I TERMA WAVE 360 Projektant/Author: Marta Adamczyk, Joanna Niedzielko KAFLORYFER

Projektant/Author: Justyna Osiecka Projektant/Author: Lukasz Olszewski TERRA TERMA SEGREGATOR



42

Projektant/Author: Przemek Ostaszewski, Małgorzata ŻółkiewskaQUILT

Projektant/Author: Aleksandra Harazin, Anna Pawłowska SUNLIGHTProjektant/Author: Katarzyna Parchanska-OstafiOTULENIE

Projektant/Author: Przemek Ostaszewski, Małgorzata ŻółkiewskaTILE
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Projektant/Author: Jacek PerkowskiMODULOR Projektant/Author: Mateusz PłóciennikTERMA ROTATE

Projektant/Author: Maxim Polishchuk, Maria WiśniewskaAURORAProjektant/Author: Mateusz PłóciennikTERMA CHROMA



44

Projektant/Author: Michał Przybyła TRIFORM

Projektant/Author: Konrad Rakowski SHUFFLEProjektant/Author: Konrad Rakowski PATCHWORK

Projektant/Author: Maxim Polishchuk, Maria WiśniewskaSORA
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Projektant/Author:Marcin RogackiGRAFEN

Projektant/Author: Jakub RóżańskiDANDELION

Projektant/Author: Joanna Rolka COOL

Projektant/Author: Piotr Jasiulewicz, Zuzanna Róg, Adam StafiniakGRID
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Projektant/Author: Wojciech Różanowski PIANO

Projektant/Author: Agata SmolichSITIS

Projektant/Author: Karolina Rybarczyk WALLE

Projektant/Author: Maciek Sobczak TERMO
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Projektant/Author: Jakub Sulikowski, Tomasz SulikowskiDASØLO

Projektant/Author: Ewa Kosiec, Maciej ŚwiercFRED

Projektant/Author: Michał Szczególski CLAW

Projektant/Author: Lech Grabski, Ewelina Tarkowska SPLOT
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Projektant/Author: Mateusz Tyszkiewicz CONNECT Projektant/Author: Marta Ulfik,Maciej Wężykowski2-SIDED

Projektant/Author: Marta Szczepańska, Wawrzyniec WalczakROTO AIR Projektant/Author: Katarzyna Widawska, Tomasz WidawskiSURFACE
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Projektant/Author: Katarzyna Widawska, Tomasz WidawskiCAMELEON Projektant/Author: Aleksandra Wiecha WAVE

Projektant/Author: Jacek Wiśniakowski MUNIO Projektant/Author:Adam Zaszkowski EVO
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Projektant/Author: Witold ZemłaMIX AND MATCH Projektant/Author: Jenny Hong, Linda ZhangMODULAR RADIANT WALL

Projektant/Author: Gaweł Jacyków, Ewelina Ziółkowska THER-MO-KLIK
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