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TERMA DESIGN to konkurs skierowany do 
projektantów sztuki użytkowej oraz wszystkich, 
którzy pasjonują się projektowaniem oryginalnych i 
innowacyjnych produktów. Organizatorem konkursu 
jest firma Terma Technologie Sp. z o.o., producent 
grzejników łazienkowych, grzejników dekoracyjnych, 
grzałek, akcesoriów do grzejników oraz maszyn 
przeciskowych. 

TERMA DESIGN 2010 to druga edycja konkursu, 
którego przedmiotem był projekt grzejnika 
łazienkowego z funkcją suszenia. Do konkursu 
zgłoszono blisko 200 projektów. 57 z nich 
zakwalifikowano do kolejnego etapu. JURY wyłoniło 
6 laureatów.

Głównym celem konkursu jest promowanie młodych, 
obiecujących 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 znani projektanci: 
Jarosław Szymański (przewodniczący JURY), 
Wacław Długosz, Mirosław Rekowski, Piotr 
Kuchciński oraz z ramienia firmy Terma Technologie: 
Edward Brylowski, Piotr Klemenski oraz Daniel 
Dawidowski.

Niniejszy katalog przedstawia wszystkie projekty, 
które zakwalifikowały się do finału konkursu.

Wystawa projektów konkursowych oraz gala 
przyznania nagród odbyły się w PPNT w Gdyni. 
Projekt wystawy przygotowali laureaci poprzedniej 
edycji Konkursu – firma Biuro Kreacja

Zespół Terma Technologie

TERMA DESIGN contest is aimed at designers of 
applied art and all those, who share the passion for 
designing original and innovative products. The 
TERMA DESIGN contest is organized by Terma 
Technologie Sp. z o.o., manufacturer of bathroom 
radiators, decorative radiators, heating elements and 
accessories for radiators as well as trenchless 
machines. 

TERMA DESIGN 2010 is second edition of the 
contest, its main goal was to design bathroom 
radiator with heating function. The authors of the 
most interesting projects will be offered a further 
co-operation with the Organizer. 

Jury comprises well-known designers and industrial 
– design experts: Jarosław Szymański (head of 
JURY), Wacław Długosz, Mirosław Rekowski, Piotr 
Kuchciński and from Terma Technologie company: 
Edward Brylowski, Piotr Klemenski and Daniel 
Dawidowski.

This catalogue presents all received projects and 
contest works which qualified to the finals of the 
contest. 

The TERMA DESIGN 2010  awards ceremony and 
opening of the exhibition will be held in PPNT 
in Gdynia. Award ceremony is prepared by last 
year's winner of the contest – Kreacja Design Office 

Terma Technologie Team 

Organizator | Organizer:

Patronat honorowy | Honourable patron:

Patronat medialny | Media patron:

prezydent miasta Gdyni
Wojciech Szczurek

marszałek województwa pomorskiego
Jan Kozłowski

Ministerstwo Gospodarki

Organizatorem konkursu Terma Design 2010 jest firma Terma Technologie Sp. z o.o.
The TERMA DESIGN 2010 contest is organized by Terma Technologie Sp. z o.o.

Fotografie i wizualizacje użyte w katalogu pochodzą z archiwów uczestników konkursu oraz 
firmy Terma Technologie Sp. z o.o. | All pictures and visualizations used in this catalogue are 
from contest participants and Terma Technologie archives. 
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Miejsce wystawy | Place of exposition: Projekt wystawy | Exposition Project:

www.termadesign.com
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Jarosław Szymański – projektant oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Studiował na Wydziale Architektury i Wzornictwa. W roku 1991 uzyskał 
dyplom  w pracowni profesora Jacka Popka. Pracuje w Katedrze Wzornictwa 
Przemysłowego. Od 2001 roku prowadzi także własne biuro projektowe „Studio 1:1”. 
Wielokrotnie nagradzany za realizacje z zakresu wzornictwa przemysłowego, 
architektury wnętrz i wystawiennictwa.

Dr hab. Wacław Długosz – Kierownik Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania 
Wzornictwa  ASP w Gdańsku. Autor wielu wdrożonych projektów z zakresu 
wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz. Laureat krajowych 
i międzynarodowych konkursów, m in. International Bicycle Design Competition 
2006 w Taipei.

Mirosław Rekowski – projektant form przemysłowych i systemów komunikacji 
wizualnej. Właściciel firmy: Rekowski Komunikacja Wizualna i Wzornictwo. Autor 
wielu wdrożonych projektów z dziedziny komunikacji wizualnej i wzornictwa. 
Współzałożyciel Grupy Projektantów Wzornictwa „START” (1993 - 1995) (Dorota 
Koziara, Ludmiła Kaźmierska, Tomasz Augustyniak, Jakub Czekaj), której celem 
było popularyzowanie polskiej myśli projektowej. Zdobywca prestiżowych nagród, 
w tym m.in.: Wzór Roku 2007, za wdrożoną do produkcji i sprzedaży serię grzałek 
SQUARE-Line. Wielokrotny laureat nagród w konkursach VIDICAL, IDEA oraz 
Obsesja Papieru. Wykładowca UG, WSB w Gdańsku.

Piotr Kuchciński – architekt i projektant mebli z Poznania. Zajmował się również 
projektowaniem graficznym oraz ilustracją książkową. Od kilku lat współpracuje 
z firmą Balma, Noti oraz PROFIm i Bejot, projektując dla nich meble. Autor licznych 
kolekcji nagradzanych w wielu konkursach branżowych. Jego projekty zdobyły 
nagrody: Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Godło PRODECO, 
Produkt Roku MEBLE PLUS, Złote Medale Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Uznawany za jednego z najlepszych projektantów sztuki użytkowej 
młodego pokolenia w Polsce.

Edward Brylowski – Prezes i założyciel firmy Terma Technologie Sp. z o.o. Od 
początku działalności skoncentrowany na produkcji innowacyjnych rozwiązań 
produktów grzewczych. Powrócił do idei, udoskonalił i rozpoczął produkcję maszyn 
przeciskowych, wyznaczając nowe standardy jakościowe. Dzięki wrodzonej 
determinacji w dążeniu do doskonałości i innowacji, Terma Technologie jest obecnie 
jednym z ważniejszych graczy na rynkach światowych.

Daniel Dawidowski – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju 
Terma Technologie Sp. z o.o. W firmie od 1998 roku. Wniósł wyjątkowy wkład 
w pozyskiwanie nowych technologii, organizacji i metod pracy, w poprawę jakości 
wdrażanych wyrobów i procesu produkcyjnego w Spółce. Jest autorem kilku 
projektów, w tym m.in. grzejnika Dexter – Grzejnika Roku 2007 i 2009.

Piotr Klemenski – Menedżer Produktu Terma Technologie Sp. z o.o. W Firmie od 
2005 roku. Jeden z absolwentów I edycji studium podyplomowego – Design 
Menegment, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie. Inicjator i koordynator wdrożeń produktowych przy 
udziale projektantów wzornictwa przemysłowego w Terma Technologie Sp. z o.o.

Jarosław Szymański – designer and proffesor at the Academy of Fine Arts 
in Gdańsk. He studied Architecture and Design. In 1991 he graduated at professor 
Jacka Popka work-room. He Works at the Industrial Design Faculty. Since 2001 he 
Has his own design office “Studio 1:1”. He won many awards for his industrial and 
architecture designs. 

Dr hab. Wacław Długosz – head of the Design Methodology Faculty at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk. Author of many implemented industrial design 
and architecture projects. Award winner of many national and international contests 
i.e International Bicycle Design Competition 2006 in Taipei.

Mirosław Rekowski – designer of industrial forms and visual communication 
systems. Owner of the Rekowski Visual Communication and Design Company. 
Author of many implemented projects of visual communication and design. 
Co-founder of designer group “START” (1993-1995) (Dorota Koziara, Ludmiła 
Kaźmierska, Tomasz Augustyniak, Jakub Czekaj), which aimed to popularize polish 
designs. Award winner of many prestigious awards, including Wzór Roku 2007 
(Design of the Year 2007), for implemented to production series of Square – Line 
heating elements. 

Piotr Kuchciński – architect and furniture designer from Poznan. Also a graphic 
designer and designer of book illustrations. He cooperates with Balma, Noti and 
PROFIm and Bejot companies, designing furniture. Author of many collections 
awarded in numerous contests. His design won awards: Dobry Wzór Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego (Good Design), PRODECO, Product of the Year 
MEBLE PLUS, Gold Medal of International Poznan Fairs. He is one of the best 
young designers of applied art in Poland. 

Edward Brylowski – President and founder of Terma Technologie Sp. z o.o. 
company. Since the very beginning he concentrated on production of innovative 
heating solutions. He came back to the idea, improved and re-started the production 
of trenchless technology machines, which started new standards of quality. Thanks 
to his determination in drive for perfection and innovation, Terma Technologie is now 
one of the world market leaders.

Daniel Dawidowski – Director of Research & Development Department 
in Terma Technologie company. He works in Terma since 1998. He has great 
achievements in creating new technologies, organization and methods of work, 
improvements of quality of products and production process in company. Author 
of many projects, including Dexter radiator, which won the award of Radiator of the 
Year in 2007 and 2009.  

Piotr Klemenski – Product manager in Terma Technologie company. He works in 
Terma since 2005. He graduated 1st postgraduate studies of Design Management, 
organized by Industrial Design Institute and Warsaw School of Economics. 
Coordinator and originator of product implementation in participation of  art 
designers in Terma Technologie Sp. z o.o.

Grzejnik jest jednym z głównych podejrzanych o zniszczenie tego, co tradycyjnie 
nazywamy „ogniskiem domowym”. Dawniej, gdy domy były zimne, życie codzienne 
ogniskowało się wokół ognia – kominka, kuchni, kozy, pieca. Tam właśnie 
opowiadano niezwykłe rodzinne historie, tam dzieci odrabiały lekcje. Nieposłuszne 
dzieciaki karcono i wysyłano do „swojego pokoju”. Pójść do „swojego pokoju” 
znaczyło także pójść do pokoju zimnego. Nie dość, że siedziało się w samotności, 
to jeszcze w chłodzie. Dzisiaj nikt, idąc do sypialni, nie zakłada na głowę szlafmycy. 
Grzejniki sprawiły, że wszystkie pokoje stały się ciepłe i sobie równe. Dzieci 
rozpierzchły się po całym domu. Rolę ogniska domowego, o zgrozo, próbuje przejąć 
telewizor.

Gdy przed półtora wiekiem pojawił się pierwszy grzejnik, odstawał od charakteru 
ówczesnych bogato zdobionych wnętrz. Po wielu latach dał się jednak oswoić. Nie 
dość, że ogrzewał wnętrze, to jeszcze mówił o nowoczesności i statusie właścicieli 
domów. Zagłębiony w dedykowanej mu wnęce pod parapetem, był dobrą suszarką, 
na której suszono owoce lub grzyby. Wyposażony w deseczkę, stał się ulubionym 
miejscem dla kota. Produkowany na skalę przemysłową z coraz mniejszą 
starannością, pozbawiony zdobień, stał się dla użytkowników elementem 
wstydliwym. Zasłaniany najpierw firanką, zasłoną, wreszcie obudową – czasami 
misterną, kutą ze stali, czasami toporną ze sklejki. Nic to, że przez obudowę nie był 
tak efektywny, nie miało to znaczenia – wszak Polska węglem stała, a wydobycie 
ciągle rosło.

Grzejniki znosiły wiele, ale jednego nie lubiły: nie należało dotykać tajemniczego 
czarnego pokrętła, które tylko udawało, że służy do regulacji przepływu wody. Raz 
ruszone, zawsze się mściło nieszczelnością – nieznośnym kapaniem wody, jak w 
tym z francuska nazywanym kaloryferze (calorifere) z wiersza Od okna? Kaloryfera? 
Mirona Białoszewskiego. 
Czy wypada nam rozprawiać o grzejniku? Czy grzejniki powinien projektować 
dizajner? Czy muszą być one efektowne? Czy nie wystarczy, że są efektywne?

Grzejnik jest elementem naszej kultury materialnej. Przedmioty, którymi się 
otaczamy, sprawiają, że czujemy się dobrze lub wręcz przeciwnie – źle. O ciepłym 
w sensie fizycznym, ale źle zaprojektowanym wnętrzu mówimy, że jest zimne. 
Na zimno wnętrza wpływa nie tylko temperatura i kolorystyka, ale także charakter 
sprzętów wnętrze to wypełniających. Grzejnik już w sklepie – pomimo swoich 
doskonałych parametrów technicznych – może być odpychający, pretensjonalny, 
nieznośnie kokieteryjny. Dlatego tak istotne jest, by wysokiej jakości technicznej 
dorównywała jakość projektowa.

Prace młodych projektantów sztuki użytkowej nadesłane na drugą już edycję 
konkursu TERMA DESIGN świadczą, że grzejniki można i należy projektować. 
Prezentowane prace pokazują, ile można zrobić zarówno w zakresie funkcjonalności 
grzejników, jak i ich wyrazu oraz technologii, w jakiej są produkowane.

W ostatnich latach pojawiło się bardzo dużo konkursów dla młodych projektantów 
i studentów wzornictwa. Pragnę pogratulować organizatorom Konkursu dla 
Projektantów TERMA DESIGN 2010, firmie Terma Technologie – konkurs ten 
ogłoszony jest z rzeczywistej, a nie tylko marketingowej potrzeby nawiązania 
kontaktu z młodymi kreatywnymi projektantami, o czym świadczą wdrożone już do 
produkcji najlepsze projekty z pierwszej edycji konkursu. Zgodnie z deklaracją 
organizatorów, głównym celem konkursu jest bowiem „promowanie młodych, 
obiecujących projektantów oraz ułatwienie im drogi do wdrożenia produkcyjnego”. 
Pokazanie najlepszych prac na wernisażu i wystawie to z kolei znakomity sposób na 
popularyzację sztuki użytkowej i podkreślenie jej roli w życiu człowieka.

Gdy zaproszono mnie do udziału w Jury konkursu, zacząłem się zastanawiać, jaki 
właściwie powinien być grzejnik. Ponieważ odpowiedź nie była prosta, zapytałem 
o radę jedenastoletniego syna. Bez wahania odpowiedział, że grzejnik powinien być 
ciepły. W imieniu całego Jury życzę wszystkim projektantom, aby niezależnie od 
sezonu projektowane przez nich przedmioty – nie tylko grzejniki – były zawsze 
ciepłe.

Jarosław Szymański

Radiator is one of the main suspects for destroying all this, what we traditionally 
called “fire-side”. Long time ago, when houses were cold, everyday life was 
concentrated around fire – bonfire, kitchen, oven. That's were the best family stories 
were told, kids were doing their homework.. Misbehaving children were punished by 
sending to “their room”, which also meant going to cold room. Not only they had 
to sit alone, but also in cold. Nowadays, no one has to wear gown or a robe when 
going to their bedroom. Radiators made all our rooms warm and equal to each other. 
Kids can play all around the house. Unfortunately, TV is taking over the role of 
“fire-side”. 

Almost one and a half century ago first radiators emerged, they were so different 
than home interiors and their adornments. After many years radiators finally 
managed to adopt. Not only they nicely warmed the interior, but also said a lot about 
its modern and rich owners. Hidden under the window radiator was used as 
a mushroom or fruit dryer. Equipped with single wooden board, became cats 
favourite place. Produced at industrial scale radiator lost its uniqueness, it became 
embarrassing interior element for its users. First it was covered with curtains, than 
casings made of steel or simply – wood or plastic. It did not matter, that efficiency 
of covered radiator was lower – in Poland mining industry was growing and the coal 
mines were in extremely good condition.

Radiators tolerated a lot, but they did not like one thing: no one should touch mystery 
black handle, that was only pretending to regulate flow of water. Once touched, 
it was always taking revenge by unbearable leaking Just like in this poem by Miron 
Białoszewski
Should we even talk about the radiators? Are they supposed to be designed by 
specialists? Should they be spectacular? Isn't it enough, that they are efficient?
Radiator is now an element of our material culture. Its one of the objects that 
surrounds us, that allows us to feel comfortable or in contrary – not comfortable. 
When interior is warm in physical sense, but badly designed, we say – it's cold. Cold 
interior derives not only from temperature and colors, but also from character of 
objects that fill this interior. Radiator in a shop – despite its great technical 
parameters – may be obnoxious, pretentious or unbearable coquettish. That's why 
it's so important to mix high quality with quality of design. 

Works sent by young designers of applied art for second edition of TERMA DESIGN 
contest prove that it's possible and necessary to design a radiator. They show that 
there is still much to do when it comes to functionality of the radiators and their 
production technology.

Recently we witness many contests for young designers students and graduates 
of school of arts. I would like to congratulate to the TERMA DESIGN contest 
organizers – Terma Technologie company – this contest was proclaimed because 
there is a real need to get in touch with new, creative designers, not only for 
marketing purposes. It was proved when award projects from first edition were 
implemented in the production. According to the declaration of organizers, main goal 
of this contest is to promote young, promising designers and to make the 
implementation for production process easier for them, as well as to popularize 
applied art and its role in everyday life.  Showing the best designs at the exhibition is 
a fantastic opportunity to popularize applied art and underline its role in humans life. 

When I was asked to participate in Jury of this contest I started to think what radiator 
really should look like. The answer was not easy, so I asked my 11 year old son for 
an advice. Without hesitation he answered, that radiator should be warm. 
On the behalf of whole jury I wish to all designers, that their radiators are always 
warm, no matter the season. 

Jarosław Szymański
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było popularyzowanie polskiej myśli projektowej. Zdobywca prestiżowych nagród, 
w tym m.in.: Wzór Roku 2007, za wdrożoną do produkcji i sprzedaży serię grzałek 
SQUARE-Line. Wielokrotny laureat nagród w konkursach VIDICAL, IDEA oraz 
Obsesja Papieru. Wykładowca UG, WSB w Gdańsku.

Piotr Kuchciński – architekt i projektant mebli z Poznania. Zajmował się również 
projektowaniem graficznym oraz ilustracją książkową. Od kilku lat współpracuje 
z firmą Balma, Noti oraz PROFIm i Bejot, projektując dla nich meble. Autor licznych 
kolekcji nagradzanych w wielu konkursach branżowych. Jego projekty zdobyły 
nagrody: Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Godło PRODECO, 
Produkt Roku MEBLE PLUS, Złote Medale Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Uznawany za jednego z najlepszych projektantów sztuki użytkowej 
młodego pokolenia w Polsce.

Edward Brylowski – Prezes i założyciel firmy Terma Technologie Sp. z o.o. Od 
początku działalności skoncentrowany na produkcji innowacyjnych rozwiązań 
produktów grzewczych. Powrócił do idei, udoskonalił i rozpoczął produkcję maszyn 
przeciskowych, wyznaczając nowe standardy jakościowe. Dzięki wrodzonej 
determinacji w dążeniu do doskonałości i innowacji, Terma Technologie jest obecnie 
jednym z ważniejszych graczy na rynkach światowych.

Daniel Dawidowski – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju 
Terma Technologie Sp. z o.o. W firmie od 1998 roku. Wniósł wyjątkowy wkład 
w pozyskiwanie nowych technologii, organizacji i metod pracy, w poprawę jakości 
wdrażanych wyrobów i procesu produkcyjnego w Spółce. Jest autorem kilku 
projektów, w tym m.in. grzejnika Dexter – Grzejnika Roku 2007 i 2009.

Piotr Klemenski – Menedżer Produktu Terma Technologie Sp. z o.o. W Firmie od 
2005 roku. Jeden z absolwentów I edycji studium podyplomowego – Design 
Menegment, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie. Inicjator i koordynator wdrożeń produktowych przy 
udziale projektantów wzornictwa przemysłowego w Terma Technologie Sp. z o.o.

Jarosław Szymański – designer and proffesor at the Academy of Fine Arts 
in Gdańsk. He studied Architecture and Design. In 1991 he graduated at professor 
Jacka Popka work-room. He Works at the Industrial Design Faculty. Since 2001 he 
Has his own design office “Studio 1:1”. He won many awards for his industrial and 
architecture designs. 

Dr hab. Wacław Długosz – head of the Design Methodology Faculty at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk. Author of many implemented industrial design 
and architecture projects. Award winner of many national and international contests 
i.e International Bicycle Design Competition 2006 in Taipei.

Mirosław Rekowski – designer of industrial forms and visual communication 
systems. Owner of the Rekowski Visual Communication and Design Company. 
Author of many implemented projects of visual communication and design. 
Co-founder of designer group “START” (1993-1995) (Dorota Koziara, Ludmiła 
Kaźmierska, Tomasz Augustyniak, Jakub Czekaj), which aimed to popularize polish 
designs. Award winner of many prestigious awards, including Wzór Roku 2007 
(Design of the Year 2007), for implemented to production series of Square – Line 
heating elements. 

Piotr Kuchciński – architect and furniture designer from Poznan. Also a graphic 
designer and designer of book illustrations. He cooperates with Balma, Noti and 
PROFIm and Bejot companies, designing furniture. Author of many collections 
awarded in numerous contests. His design won awards: Dobry Wzór Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego (Good Design), PRODECO, Product of the Year 
MEBLE PLUS, Gold Medal of International Poznan Fairs. He is one of the best 
young designers of applied art in Poland. 

Edward Brylowski – President and founder of Terma Technologie Sp. z o.o. 
company. Since the very beginning he concentrated on production of innovative 
heating solutions. He came back to the idea, improved and re-started the production 
of trenchless technology machines, which started new standards of quality. Thanks 
to his determination in drive for perfection and innovation, Terma Technologie is now 
one of the world market leaders.

Daniel Dawidowski – Director of Research & Development Department 
in Terma Technologie company. He works in Terma since 1998. He has great 
achievements in creating new technologies, organization and methods of work, 
improvements of quality of products and production process in company. Author 
of many projects, including Dexter radiator, which won the award of Radiator of the 
Year in 2007 and 2009.  

Piotr Klemenski – Product manager in Terma Technologie company. He works in 
Terma since 2005. He graduated 1st postgraduate studies of Design Management, 
organized by Industrial Design Institute and Warsaw School of Economics. 
Coordinator and originator of product implementation in participation of  art 
designers in Terma Technologie Sp. z o.o.

Grzejnik jest jednym z głównych podejrzanych o zniszczenie tego, co tradycyjnie 
nazywamy „ogniskiem domowym”. Dawniej, gdy domy były zimne, życie codzienne 
ogniskowało się wokół ognia – kominka, kuchni, kozy, pieca. Tam właśnie 
opowiadano niezwykłe rodzinne historie, tam dzieci odrabiały lekcje. Nieposłuszne 
dzieciaki karcono i wysyłano do „swojego pokoju”. Pójść do „swojego pokoju” 
znaczyło także pójść do pokoju zimnego. Nie dość, że siedziało się w samotności, 
to jeszcze w chłodzie. Dzisiaj nikt, idąc do sypialni, nie zakłada na głowę szlafmycy. 
Grzejniki sprawiły, że wszystkie pokoje stały się ciepłe i sobie równe. Dzieci 
rozpierzchły się po całym domu. Rolę ogniska domowego, o zgrozo, próbuje przejąć 
telewizor.

Gdy przed półtora wiekiem pojawił się pierwszy grzejnik, odstawał od charakteru 
ówczesnych bogato zdobionych wnętrz. Po wielu latach dał się jednak oswoić. Nie 
dość, że ogrzewał wnętrze, to jeszcze mówił o nowoczesności i statusie właścicieli 
domów. Zagłębiony w dedykowanej mu wnęce pod parapetem, był dobrą suszarką, 
na której suszono owoce lub grzyby. Wyposażony w deseczkę, stał się ulubionym 
miejscem dla kota. Produkowany na skalę przemysłową z coraz mniejszą 
starannością, pozbawiony zdobień, stał się dla użytkowników elementem 
wstydliwym. Zasłaniany najpierw firanką, zasłoną, wreszcie obudową – czasami 
misterną, kutą ze stali, czasami toporną ze sklejki. Nic to, że przez obudowę nie był 
tak efektywny, nie miało to znaczenia – wszak Polska węglem stała, a wydobycie 
ciągle rosło.

Grzejniki znosiły wiele, ale jednego nie lubiły: nie należało dotykać tajemniczego 
czarnego pokrętła, które tylko udawało, że służy do regulacji przepływu wody. Raz 
ruszone, zawsze się mściło nieszczelnością – nieznośnym kapaniem wody, jak w 
tym z francuska nazywanym kaloryferze (calorifere) z wiersza Od okna? Kaloryfera? 
Mirona Białoszewskiego. 
Czy wypada nam rozprawiać o grzejniku? Czy grzejniki powinien projektować 
dizajner? Czy muszą być one efektowne? Czy nie wystarczy, że są efektywne?

Grzejnik jest elementem naszej kultury materialnej. Przedmioty, którymi się 
otaczamy, sprawiają, że czujemy się dobrze lub wręcz przeciwnie – źle. O ciepłym 
w sensie fizycznym, ale źle zaprojektowanym wnętrzu mówimy, że jest zimne. 
Na zimno wnętrza wpływa nie tylko temperatura i kolorystyka, ale także charakter 
sprzętów wnętrze to wypełniających. Grzejnik już w sklepie – pomimo swoich 
doskonałych parametrów technicznych – może być odpychający, pretensjonalny, 
nieznośnie kokieteryjny. Dlatego tak istotne jest, by wysokiej jakości technicznej 
dorównywała jakość projektowa.

Prace młodych projektantów sztuki użytkowej nadesłane na drugą już edycję 
konkursu TERMA DESIGN świadczą, że grzejniki można i należy projektować. 
Prezentowane prace pokazują, ile można zrobić zarówno w zakresie funkcjonalności 
grzejników, jak i ich wyrazu oraz technologii, w jakiej są produkowane.

W ostatnich latach pojawiło się bardzo dużo konkursów dla młodych projektantów 
i studentów wzornictwa. Pragnę pogratulować organizatorom Konkursu dla 
Projektantów TERMA DESIGN 2010, firmie Terma Technologie – konkurs ten 
ogłoszony jest z rzeczywistej, a nie tylko marketingowej potrzeby nawiązania 
kontaktu z młodymi kreatywnymi projektantami, o czym świadczą wdrożone już do 
produkcji najlepsze projekty z pierwszej edycji konkursu. Zgodnie z deklaracją 
organizatorów, głównym celem konkursu jest bowiem „promowanie młodych, 
obiecujących projektantów oraz ułatwienie im drogi do wdrożenia produkcyjnego”. 
Pokazanie najlepszych prac na wernisażu i wystawie to z kolei znakomity sposób na 
popularyzację sztuki użytkowej i podkreślenie jej roli w życiu człowieka.

Gdy zaproszono mnie do udziału w Jury konkursu, zacząłem się zastanawiać, jaki 
właściwie powinien być grzejnik. Ponieważ odpowiedź nie była prosta, zapytałem 
o radę jedenastoletniego syna. Bez wahania odpowiedział, że grzejnik powinien być 
ciepły. W imieniu całego Jury życzę wszystkim projektantom, aby niezależnie od 
sezonu projektowane przez nich przedmioty – nie tylko grzejniki – były zawsze 
ciepłe.

Jarosław Szymański

Radiator is one of the main suspects for destroying all this, what we traditionally 
called “fire-side”. Long time ago, when houses were cold, everyday life was 
concentrated around fire – bonfire, kitchen, oven. That's were the best family stories 
were told, kids were doing their homework.. Misbehaving children were punished by 
sending to “their room”, which also meant going to cold room. Not only they had 
to sit alone, but also in cold. Nowadays, no one has to wear gown or a robe when 
going to their bedroom. Radiators made all our rooms warm and equal to each other. 
Kids can play all around the house. Unfortunately, TV is taking over the role of 
“fire-side”. 

Almost one and a half century ago first radiators emerged, they were so different 
than home interiors and their adornments. After many years radiators finally 
managed to adopt. Not only they nicely warmed the interior, but also said a lot about 
its modern and rich owners. Hidden under the window radiator was used as 
a mushroom or fruit dryer. Equipped with single wooden board, became cats 
favourite place. Produced at industrial scale radiator lost its uniqueness, it became 
embarrassing interior element for its users. First it was covered with curtains, than 
casings made of steel or simply – wood or plastic. It did not matter, that efficiency 
of covered radiator was lower – in Poland mining industry was growing and the coal 
mines were in extremely good condition.

Radiators tolerated a lot, but they did not like one thing: no one should touch mystery 
black handle, that was only pretending to regulate flow of water. Once touched, 
it was always taking revenge by unbearable leaking Just like in this poem by Miron 
Białoszewski
Should we even talk about the radiators? Are they supposed to be designed by 
specialists? Should they be spectacular? Isn't it enough, that they are efficient?
Radiator is now an element of our material culture. Its one of the objects that 
surrounds us, that allows us to feel comfortable or in contrary – not comfortable. 
When interior is warm in physical sense, but badly designed, we say – it's cold. Cold 
interior derives not only from temperature and colors, but also from character of 
objects that fill this interior. Radiator in a shop – despite its great technical 
parameters – may be obnoxious, pretentious or unbearable coquettish. That's why 
it's so important to mix high quality with quality of design. 

Works sent by young designers of applied art for second edition of TERMA DESIGN 
contest prove that it's possible and necessary to design a radiator. They show that 
there is still much to do when it comes to functionality of the radiators and their 
production technology.

Recently we witness many contests for young designers students and graduates 
of school of arts. I would like to congratulate to the TERMA DESIGN contest 
organizers – Terma Technologie company – this contest was proclaimed because 
there is a real need to get in touch with new, creative designers, not only for 
marketing purposes. It was proved when award projects from first edition were 
implemented in the production. According to the declaration of organizers, main goal 
of this contest is to promote young, promising designers and to make the 
implementation for production process easier for them, as well as to popularize 
applied art and its role in everyday life.  Showing the best designs at the exhibition is 
a fantastic opportunity to popularize applied art and underline its role in humans life. 

When I was asked to participate in Jury of this contest I started to think what radiator 
really should look like. The answer was not easy, so I asked my 11 year old son for 
an advice. Without hesitation he answered, that radiator should be warm. 
On the behalf of whole jury I wish to all designers, that their radiators are always 
warm, no matter the season. 

Jarosław Szymański

Jury | JurySłowo wstępne | Introduction
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Linia grzejników zaprojektowana do 
nowoczesnych wnętrz, zarówno do 
pokojów kąpielowych jak 
i minimalistycznych salonów, gdzie 
grzejnik może stanowić subtelną 
ozdobę przestrzeni, będąc 
jednocześnie efektywnym źródłem 
ciepła. Prosta minimalistyczna 
forma nawiązująca do efektu 
powstawania cyklonu czyli 
zderzenia dwóch mas powietrza 
o odmiennych temperaturach 
i ciśnieniach. Płaskie profile stalowe 
zostały wygięte o 45 stopni tworząc 
unikalny efekt dynamicznej formy 
nawiązującej do żywiołu 
nieokiełznanej natury. Dzięki 
powtarzalności jednakowych 
elementów jest to produkt prosty 
w produkcji dający możliwości 
szybkiego wdrożenia na rynek. 
Forma grzejnika jest na tyle 
atrakcyjna, że w najprostszej, 
mono-chromatycznej wersji stanowi 
walor estetyczny we wnętrzu. 
Aczkolwiek wersje dwukolorowe 
mogą dopełnić gamę dla bardziej 
wymagających odbiorców tworząc 
dodatkowe efekty wizualne. Linia 
grzejników Cyklon dzięki 
naturalnemu wygięciu profili tworzy 
idealne narzędzie do wieszania 
i suszenia rzeczy nie zabierając 
przestrzeni we wnętrzu, a przy tym 
nie rezygnując z jednorodności 
formy.

Marek Kostykiewicz
Maja Zalewska

6 7

PIERWSZE MIEJSCE
„LINIA GRZEJNIKÓW CYKLON”
Projekt: Marek Kostykiewicz, Maja Zalewska.
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 A heater made of six pipes, shaped 
in a way which forms a basket that 
you can put your towel in or hang 
your it on. 
The heater is dealing with a new 
way of hanging and heating your 
towel. When you are in a hurry in 
the morning you can easily just 
throw in your towel and it will get 
warm. You don't have to think about 
placing it, straighten it and balance 
it perfectly.
In many cases a towel heater is not 
only used for heating towels. It also 
works as the place where you hang 
your towels when they are not in 
use. This heater also fulfills that 
purpose. You can easily hang your 
towels neatly on the horizontal bars 
going across.

Kristian Larsen 
Ewa Sendecka

DRUGIE MIEJSCE
„CESTA”
Projekt: Kristian Larsen, Ewa Sendecka.

8 9
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„

Kuba Blimel
 Jan Loba

MG’’ Projekt grzejnika 
przeznaczonego do nowoczesnych 
łazienek. Prosta, elegancka forma, 
z innowacyjnym podejściem do 
funkcji suszenia. Wieszanie 
ręczników odbywa się przy pomocy 
elementów magnetycznych. 
Ukształtowanie powierzchni 
grzejnika, jak i elementów 
trzymających, ułatwia mocowanie 
oraz odczepianie magnesu. Dzięki 
licznym wgłębieniom ilość 
kombinacji jest bardzo duża. 
Materiał przycisku kontrastuje 
z powierzchnią grzejną i pozwala 
tworzyć swego rodzaju grafikę, 
wygląd grzejnika ulega więc 
nieustającym zmianom. Wytłoczona 
stalowa powierzchnia, zakrywa 
standardowe elementy grzejne. 
Wewnątrz przycisków znajdują się 
odpowiednio zabezpieczone 
magnesy neodymowe, które nie 
tracą swych właściwości w cieple 
ani w wilgoci. 

TRZECIE MIEJSCE
„MG”
Projekt: Kuba Blimel, Jan Loba.

10 11

MG - innowacyjne podejście do funkcji suszenia :

- odzielenie części grzejnej od obudowy pozwala na suszenie ręczników 

  bez zaburzania cyrkulacji powietrza

- otwarta konstrukcja umożliwia budowanie wielu układów

 

- paleta kolorów i materiałów magnetycznych przycisków sprzyja indywidualizacji

- dopełniające się formy ułatwiają wieszanie ręczników na wiele sposobów
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WYRÓZNIENIE
„DOT”
Projekt: Katarzyna Molicka, Michał Sowa.

WYRÓZNIENIE
„MUCHOMOR CIEPLNIK”
Projekt: Joanna Jurczak.

12 13
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WYRÓZNIENIE
„TETRIS”
Projekt: Lukas Franciszkiewicz.

1.
„ANGUS”
Projekt: Izabela Domicz,
Maciej Klepacki,
Anna Łabędzka-Klepacka.

2.
„ART NOUVEAU”
Projekt: Milena Szymczak.

3.
„BEND  i FLEX”
Projekt: Jacek Gałek.

” „
4.
„CELER”
Projekt: Anna Przybysz.

1. 2.

3. 4.
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1.
„DROP”
Projekt: Grzegorz Maszkowski.

2.
„ETNA”
Projekt: Aleksandra Midor,
Mateusz Przybyłowski.

3.
„FOLD”
Projekt: Beata Łupińska.

4.
„FOLD.”
Projekt: Mikołaj Adamus.

1.
„CLIP-IN”
Projekt: Ewa Sendecka,
Kristian Larsen.

2.
„COMPACT DUO”
Projekt: Szymon Bańka,
Karolina Rybińska-Bańka.
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„COOL”
Projekt: Maria Tkocz.

4.
„CORNER”
Projekt: Michał Sowa.
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4.
„GRZEJNIK NAROŻNY”
Projekt: Marcjanna Kołat,
Justyna Chorążak.

1.
„TRIGO”
Projekt: Adam Groch,
Olga Dąbrowska.

2.
„HOT HANGER”
Projekt: Łukasz Cykowski,
Marcin Cieśla,
Olga Kitala.

3.
„KAKTUS”
Projekt: Wawrzyniec Ratajski.

1.
„FRAME”
Projekt: 
Przemysław Jan Majchrzak.

2.
„GRID”
Projekt: Bartłomiej Drabik.

3.
„GRZEJNIK – DRZEWO 
– NATURA”
Projekt: Łukasz Głogowski.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.

4.
„KALIPSO”
Projekt: Jarosław Kosek.
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4.
„MODO”
Projekt: Anna Węgrzyniak.

2.
„MODUŁOWY GRZEJNIK 
ŁAZIENKOWY”
Projekt: Maciek Grelewicz.

3.
„MODUS”
Projekt: Izabela Domicz,
Anna Łabędzka-Klepacka,
Maciej Klepacki.

4.
„MULTI PANEL”
Projekt: Anna Litwornia.

1.
„KOKO”
Projekt: Anna Paszkowska,
Rafał Grudziąż.

2.
„LINIA GRZEJNIKÓW DES”
Projekt: Dorota Terlecka,
Sylwia Kowalczyk-Gajda.

3.
„MEANDER”
Projekt: Krzysztof Maleńczyk.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.

1.
„MILO”
Projekt: Wojciech Opala,
Monika Elikowska-Opala.
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1.
„PAC IN”
Projekt: Joanna Pszczółka.

2.
„PALIS”
Projekt: Aleksander Domański.

3.
„PIKSEL”
Projekt: Monika Rogusz.

4.
„POLYLINE”
Projekt: Oskar Motyczyński.

1.
„NOVEMBER”
Projekt: Jacek Majewski.

2.
„ONERA”
Projekt: Adam Kołodziej,
Piotr Soworka,
Tomasz Miler.

3.
„ORGANIC RADIATOR”
Projekt: Jakub Haber.

4.
„O R T O”
Projekt: Oskar Motyczyński.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.
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1.
„SINUS”
Projekt: Lukas Franciszkiewicz.

2.
„SLENDER”
Projekt: Aleksandra Harazin,
Joanna Derlatka,
Iwona Lisiecka,
Michał Kozłowski.

3.
„SNAKE”
Projekt: 
Przemysław Jan Majchrzak.

4.
„SOAP & WATER”
Projekt: Gerrie Venter,
Ewa Krzeciasz.

1.
„PROSTY”
Projekt: Bartłomiej Piotrowski.

2.
„SENSO 
– CIEPŁO & AROMATERAPIA”
Projekt: Jacek Ryń,
Paulina Krauza.

3.
„SERIA CUBETERM”
Projekt: Aniela Zdanowicz.

4.
„SERPEN”
Projekt: Aleksander Domański.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.
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1.
„WOOD'DS”
Projekt: Alicja Zachodny.

2.
„WRAPHEATER”
Projekt: Krzysztof Leśniewski.

3.
„ZIPP”
Projekt: Wojciech Szwarc.

1.
„SPIN”
Projekt: Katarzyna Lupinska.

2.
„ ”
Projekt: Karolina Rybarczyk.
THERMA PHILOSOPHY

3.
„ ”
Projekt: Kuba Blimel,
Jan Loba.

TYP - E
4.
„ ”
Projekt: Mateusz Płóciennik.
WAIST

1. 2.

3.

1. 2.

3. 4.
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TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Polska, 80-298 Gdansk, Czaple 100

tel.: +48 58 / 694 05 55
fax: +48 58 / 694 05 56

biuro@termatechnologie.com
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www.termadesign.com


