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ŁOWO WSTĘPNE

TERMA DESIGN 2008 to konkurs skierowany do projektantów sztuki użytkowej. Konkurs ma na celu promowanie młodych
i zdolnych projektantów oraz otwarcie ich projektom drogi do wdrożenia produkcyjnego. Autorom najciekawszych projektów Terma
Technologie oferuje nawiązanie dalszej współpracy.
W skład JURY Konkursu weszli: jako przewodniczący Profesor Andrzej Pniewski - Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pan Edward Brylowski - Prezes i założyciel Terma Technologie Sp.
z o.o., Anna Paciorek-Grabowska - artysta rzeźbiarz, scenograf, aranżer i projektant wnętrz, Wacław Długosz - Pracownik Naukowy
oraz Kierownik Pracowni Podstaw Projektowania na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pan Dariusz Berus - Główny Konstruktor
Terma Technologie oraz Pan Piotr Klemenski - Menedżer Produktu Terma Technologie.
Przedmiotem pierwszej edycji Konkursu był projekt grzejnika dekoracyjnego lub linii grzejników do zastosowania w łazience,
kuchni i innych pomieszczeniach użytkowych. Do Konkursu zgłoszono 93 projekty. W wyniku głosowania do II etapu weszło 30
projektów. Dnia 25.02.2008 roku JURY wytypowało trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.
Nagrodzone 25 lutego projekty konkursowe odbiegają przyszłościowo od dotychczasowych tendencji wzorniczych na
rynkach światowych i mają dużą szansę na wdrożenie ich do produkcji. Projekt Przemysława Jana Majchrzaka (I Nagroda w Konkursie)
to modułowy system panelu wygiętego w łuk. Daje on bardzo dużą swobodę kreacji, a tym samym możliwość stworzenia całej serii
grzejników opartych o ten sam element. Jako regularna fala, lub ciekawy niesymetryczny ciąg z możliwością dowolnego kolorowania
jego elementów ożywia wnętrza. Grzejnik ma zastosowanie w wersji poziomej i pionowej, co świadczy o jego uniwersalności. Dzięki
dużej mocy cieplnej i możliwości regulowania jej względem kubatury pomieszczenia, grzejnik można zamontować praktycznie
w każdym pomieszczeniu. Grzejnik ma bardzo ciekawą i piękną bryłę, która nadaje lekkości i świeżości pomieszczeniu. II nagroda to
projekt autorstwa Karola Murylaka. Podobnie jak poprzedni projekt oparty jest na modułowym systemie jednego elementu, który
dowolnie względem siebie modelujemy. Najciekawsze w grzejniku to jednak bryła. Lekka i swobodna linia przy dużej powierzchni daje
bardzo ciekawe wrażenie. Grzejnik jest niezwykle plastyczny. Wyeksponowany, stanowić będzie ważny detal pomieszczenia, w którym
się znajdzie. III nagroda w Konkursie to projekt międzynarodowej grupy projektantów Piotra Hojdy, Jadwigi Husarskiej-Chmielarz,
Kannadasana Genesana oraz Peiyi Chang. Zaprezentowany element, nie jest grzejnikiem samym w sobie, ale radiatorem, który
możemy założyć na grzejnik rurowy. W ten sposób zwiększamy moc cieplną grzejnika zachowując jego niewielkie wymiary. JURY
Konkursu urzekła innowacyjność projektu i jego pomysłowość. Poprzez zastosowanie tego urządzenia możemy w diametralny sposób
wpłynąć na energooszczędność naszych grzejników i ekologię środowiska. Wśród projektów wyróżnionych znalazły się dwa projekty
Bartłomieja Drabika oraz projekt Sylwii Kowalczyk. Pierwszy z projektów Pana Bartłomieja Drabika to zabawne, a jednocześnie
nowoczesne nawiązanie do grzejnika typu Faviera. Poprzez gruntowny lifting, odchudzenie rur oraz nadanie systemowi radialnemu
formy spiralnej, grzejnik ten nabrał wyjątkowego współczesnego charakteru. Drugi z projektów charakteryzuje się przepiękną bryłą.
Projekt Pani Sylwii Kowalczyk jest piękny w swej prostocie i bardzo ciekawy poprzez swą modułowość.
Niniejszy katalog przedstawia projekty nagrodzone i wyróżnione w Konkursie oraz projekty, które weszły do drugiego etapu
Konkursu.
Termin wystawy: Nowy gmach Muzeum Miasta Gdyni 28.03-21.04.2008 roku.
Patronat honorowy nad wystawą objeli Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Jan Kozłowski oraz Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek. Patronat medialny nad Konkursem objął branżowy portal e-budownictwo.pl
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Z satysfakcją zarejestrowałem sygnał, że polski producent grzejników inicjuje konkurs na nowe idee projektowe związane z tym produktem. Fakt, że
polscy producenci zaczynają poszukiwać projektantów dla swojej produkcji a nie odwrotnie (jak było do tej pory, czyli, że projektanci zabiegają o zlecenia
u producentów) jest sygnałem długo oczekiwanego przełomu. Taki jest naturalny porządek rzeczy, i chociaż od lat obserwujemy to zjawisko na tak
zwanych zachodnich rynkach, na rodzimym rynku nie udaje się wyzwolić tego mechanizmu.
Zaprojektowanie grzejnika naściennego może się wydawać zadaniem prostym, wręcz trywialnym, organizowanie konkursu na projekt takiego
urządzenia dla niewtajemniczonych może się wydać co najmniej zbędne.
Przeciętny grzejnik to system naczyń połączonych, przez które przepływa ciecz, będąca nośnikiem energii cieplnej. I tylko tyle. Można więc powiedzieć,
że technicznie jest to problem banalny. Co więcej, można mieć uzasadnione wątpliwości czy grzejnik jako wyodrębnione urządzenie techniczne ma
jeszcze sens skoro powszechnie w nowoczesnym budownictwie stosowane jest ogrzewanie ścienne, podłogowe, nawiewowe czyli takie, o którym
można powiedzieć, że jest zintegrowane ze strukturą budowlaną a nie wyodrębnione jako oddzielne urządzenie techniczne. Nowoczesne technologie w
budownictwie coraz częściej wypierają tradycyjne grzejniki. Fakt, że istnieją takie trendy nie oznacza końca żywota tradycyjnych grzejników
naściennych. W wielu sytuacjach ich przewagi nad innymi systemami grzewczymi są niezastąpione co potwierdza trwający ciągle popyt na rynku.
Głównie ze względów ekonomicznych ale i ze względu na większą swobodę serwisowania i modyfikowania parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Na czym więc polega ta szczególna trudność w projektowaniu tego urządzenia?
Co sprawia, że zaprojektowanie tak prostego urządzenia zasługuje na rozpisanie ogólnopolskiego konkursu dla projektantów wzornictwa
przemysłowego? W dzisiejszych czasach kiedy obserwujemy obecność wzornictwa we wszystkich bez wyjątku dziedzinach życia taka sytuacja nikogo
nie powinna dziwić. Wszak wiemy, że laureatem poważnego międzynarodowego konkursu designerskiego bywały projekty: spinacza biurowego,
makaronu, popielniczki i wielu innych drobnych, niepozornych przedmiotów, wydawało by się nie godnych tak wielkiego wyróżnienia. Otóż właśnie fakt,
że żyjemy w dobie owego wszechogarniającego dyktatu wzornictwa i presji rynku producentów sprawia, że wszystkie produkowane przedmioty muszą
pasować do siebie nawzajem i do całego otoczenia. Świat produktów zamienia się w jeden gigantyczny system puzzli a niekończący się wysiłek
projektantów sprowadza się do tego aby wszystko to do wszystkiego pasowało. Grzejnik, który po kilku latach eksploatacji przestał być trendy musi
wylądować na śmietniku. Zjawisko to akurat w przypadku grzejnika wydaje się absurdalne, bo przecież przedmiot ten ze swojej natury jest
predestynowany do tego aby trwać i opierać się przemianom co najmniej przez dziesięciolecia. Sprzęt ten powinien być trwałym wyposażeniem
wnętrza. W tym paradoksie, który szczególnie dotyczy tego właśnie przedmiotu, uwidacznia się głębsze i bardziej doniosłe zjawisko. Zjawiskiem tym jest
groźna patologia jaka owładnęła współczesnym rynkiem produkcji, który za wszelką cenę stara się dostosować wszelką działalność produkcyjną do
wszech obowiązujących wymogów mody. Być trendy albo nie być, oto jest pytanie. Obserwując trendy jakie aktualnie obowiązują w projektowaniu
wnętrz kuchennych czy łazienkowych, które przypominają surową, sterylną stylistykę laboratoriów czy wręcz kamienno-blaszany chłód prosektorium,
nie mogę pozbyć się podejrzeń, że ich projektanci nie interesują się rzeczywistymi potrzebami zwykłych ludzi, raczej adresują swoje dzieła do cyborgów.
Nic w tym złego jeśli presja mody dotyczy damskich sukienek, gorzej jeśli dotyczy rynku samochodów, jeszcze gorzej jeśli dotyczy mechanizmów
obowiązujących w projektowaniu architektury. Absurdalność tego procesu ujawnia się dobitnie w tym, że porównując wizerunek takich masowo
wytwarzanych produktów jak np. samochody spostrzegamy, że coraz trudniej odróżnić od siebie modele produkowane przez całkiem różnych
producentów. Presja wręcz przymus bycia trendy powoduje, że doroczne salony samochodowe, międzynarodowe targi owocują nie tyle nowymi ideami
co klonami tego co dyktatorzy mody uznali za trendy (nawiasem mówiąc ci dyktatorzy to także projektanci – designerzy). Często wskazujemy na
inspirującą rolę mechanizmów rynkowych, do pewnego stopnia taka rzeczywiście bywa ich rola. Nie często zauważamy, że te same mechanizmy
rynkowe potrafią być hamulcem rozwoju i postępu, że nowe wcielenia pojazdów na dorocznych salonach samochodowych to najczęściej zmiany
pozorne i manipulowanie masową wyobraźnią aby pobudzić nasz konsumencki apetyt.
Czasem finał konkursu przynosi odkrywcze, gotowe do natychmiastowego wdrożenia wyniki ale to zdarza się nie często i nie to jest najważniejszym
celem tego jakże kłopotliwego i kosztownego przedsięwzięcia. Celem dla którego warto i należy podejmować wysiłek organizacji konkursu
designerskiego jest uzyskanie jak najszerszego przeglądu idei, pomysłów, nawet a może szczególnie tych odważnych, szalonych. Tym nadrzędnym
celem jest zmobilizowanie jak najszerszego gremium projektantów aby podjęli wysiłek obmyślania nowych, nieznanych idei. Tym celem ma być
pobudzenie ducha rywalizacji. W tej aurze może wyzwolić się energia do powstania rzeczy śmiałych i nie banalnych. Jak przekształcić te idee w cieszący
się popytem rynkowy produkt to już całkiem inna sprawa. Konkurs to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak mogłoby być. Zlecenie projektowe to
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak w danych warunkach powinno być. O tym jak będzie zadecyduje producent. Producent, który na drodze
konkursu poszukuje rozwiązań ma szansę zdecydować najtrafniej.
Jako juror tego konkursu gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym oraz składam wyrazy uznania, szczególnie tym nie nagrodzonym uczestnikom, którym
nieujarzmiona bezkompromisowość i ekspresja nie pozwoliła znaleźć powszechnej aprobaty JURY tego konkursu. Na ich pocieszenie dodam, że zwykle
to mniejszość ma rację.
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Terma Technologie jest producentem grzejników łazienkowych, grzejników dekoracyjnych i grzałek do
grzejników. Początki firmy sięgają końca lat '80 XX wieku, kiedy to Prezes i założyciel firmy Pan Edward Brylowski,
przeprowadzał pierwsze próby w zakresie technologii łączenia rur stalowych. Trwające ponad rok prace badawcze
zaowocowały w 1991 roku założeniem firmy i sprzedażą pierwszych egzemplarzy grzejników rurkowych.
Okres 17 lat działalności firmy to nieustanny jej rozwój. Terma Technologie jest obecnie wśród grona liderów
produkcji grzejników i niekwestionowanym liderem produkcji grzałek w Polsce. Produkty Terma Technologie
zaliczane są do produktów o najwyższej jakości. Decydują o niej takie czynniki jak: specjalnie dobrany materiał,
precyzyjny proces spawania i gięcia rur, kontrola jakości na wszystkich szczeblach produkcji, łatwy i bezpieczny
montaż. Terma Technologie duży nacisk kładzie na estetykę i funkcjonalność własnych produktów. Firma ściśle
współpracuje z projektantami w zakresie tworzenia nowych produktów. Filozofia firmy zakłada, że dobro klienta jest
dobrem nadrzędnym. Rozwój produktowy oparty na najnowszych i innowacyjnych technologiach jest
najszczerszym wyrazem troski o niego.
Główną działalnością firmy jest produkcja grzejników. W ofercie Termy znajduje się ponad 20 modeli
grzejników łazienkowych i dekoracyjnych przystosowanych do instalacji wodnej c.o., elektrycznej i wodnoelektrycznej (w zależności od modelu). Grzejnik, zgodnie z charakterystyką i ich przeznaczeniem podzielone są na
trzy rodziny - LUX, MODERN i CLASSIC. Grzejniki z rodziny LUX charakteryzuje piękny wygląd i bardzo duża
funkcjonalność. Grzejniki idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach reprezentacyjnych typu salony, salony
łazienkowe, salony kuchenne, biura, czy korytarze. Grzejniki z rodziny MODERN zaprojektowane są z myślą
o nowoczesnych wnętrzach łazienek i kuchni. Swoją bryłą nawiązują do najnowszych trendów wzorniczych na
Świecie. Rodzina grzejników CLASSIC to tradycyjne grzejniki rurkowe. Wyróżniają je klasyczny kształt i wyjątkowa
duża funkcjonalność. Niewątpliwie jedną z ważniejszych zalet wszystkich grzejników jest możliwość wyposażenia ich
w dodatkowe akcesoria podwyższające ich funkcjonalność i estetykę. Są to m.in. wieszaki, czy zawory ozdobne.
Drugą gałęzią firmy jest produkcja grzałek elektrycznych do grzejników. Grzałki Terma Technologie
charakteryzuje piękny design i stosowanie w nich innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Naszym powodem do
dumy są m.in. rozwiązania wprowadzone w najnowszej rodzinie grzałek SQUARE-Line. Grzałki SQUARE-Line oparte
są na autorskim systemie Terma-SPLIT. Rozłączył on grzałkę na dwa współpracujące z sobą urządzenia - element
grzewczy oraz sterownik nim kierujący. System Terma-SPLIT umożliwił m.in. bezpieczny i bardzo łatwy montaż oraz
wymianę, odłączenie sterownika w dowolnym momencie użytkowania grzałki. Grzałki z rodziny SQUARE-Line
wyposażone są w różne funkcje. Grzałka KTX3 posiada m.in. możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 1°C,
wielofunkcyjny timer sterujący, panel LCD i klawiaturę dotykową.
Wszystkie produkty można przejrzeć na naszej stronie internetowej www.termatechnologie.com. Na
stronie znajdą Państwo także wiele dodatkowych informacji, które przybliżą bardziej szczegółowo zakres działalności
firmy oraz odpowiedzą na inne pytania.

19

www.termatechnologie.com

www.termatechnologie.com

20
11

M02070

Wystawa projektów
konkursowych TERMA DESIGN
2008 - 28.03.200821.04.2008, MUZEUM MIASTA
G
D
Y
N
I
TERMA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
u l . R z e ź n i c k a 5 4 / 5 6
8 0 - 8 2 2
G D A Ń S K
58/305-18-58, fax:58/300-03-73
biuro@termatechnologie.com
marketing@termatechnologie.com

PATRONTY HONOROWE

PREZYDENT MIASTA GDYNI
WOJCIECH SZCZUREK

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
JAN KOZŁOWSKI

www.termatechnologie.com

PATRON MEDIALNY

