130 architektów w jury, rekordowa liczba 210 zgłoszonych produktów, wiele prestiżowych
marek i sukces firmy Mardom Decor, której listwa sufitowa Origami otrzymała tytuł
„Dobry Design 2015 – Nagroda Konsumentów” – tak podsumować można finał czwartej
edycji konkursu „Dobry Design”, organizowanego przez redakcję magazynu „Dobrze
Mieszkaj” oraz portal dobrzemieszkaj.pl. Zwycięski produkt, listwa sufitowa Mardom
Decor z kolekcji Origami podbiła serca konsumentów, którzy oddanymi głosami dali wyraz
swojego najwyższego uznania dla innowacyjnego wzornictwa.
Dobry Design 2015, prawdziwa gratka dla fanów unikalnego wzornictwa
Celem konkursu „Dobry Design”, organizowanego od 4 lat, jest wyłonienie produktów
z branży wnętrzarskiej, które wyróżniają się nie tylko nowatorskim designem, ale przede
wszystkim są funkcjonalne i przyjazne w codziennym użytkowaniu. W jury zasiadło 130
architektów, będących przedstawicielami biur architektonicznych i projektowych w Polsce,
którzy w każdej z 16 kategorii wybrali produkty zasługujące ich zdaniem na tytuł „Dobry
Design 2015”. Unikatową nagrodę stanowi jednak tytuł „Dobry Design 2015 – Nagroda
Konsumentów” przyznawany tylko jednemu produktowi - temu, który zachwycił finalnych
odbiorców i realnych użytkowników. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 10 grudnia
2014 r. podczas Forum Dobrego Designu w Warszawie.
Kolekcja Origami – kształty na miarę zwycięskiego projektu
Origami to kolekcja zaprojektowana z najwyższą dbałością zarówno o walory estetyczne, jak
i funkcjonalne. Seria zawiera cztery produkty, z których każdy został dopracowany
w najmniejszym szczególe. Listwa podłogowa, ścienna, sufitowa oraz rozeta pomimo
oryginalnego designu, doskonale dopasowują się do wnętrz o różnym charakterze, dając
szerokie możliwości aranżacyjne. Zwolennicy niewyszukanych i klasycznych przestrzeni,
dzięki zastosowaniu wybranego elementu kolekcji, w delikatny sposób ożywią wnętrze
i nadadzą mu niepowtarzalnego wyglądu, zachowując skromność oraz oszczędność
rozwiązań. Dla osób preferujących odważne aranżacje, pełne różnorodnych form,
materiałów i stylów, kolekcja Origami stanowić będzie doskonałe uzupełnienie projektu.
Oryginalne listwy oraz wyjątkowa rozeta sprawią, że każdy miłośnik dobrego designu doceni
nowoczesne formy geometryczne. Kreatywny wygląd wszystkich elementów kolekcji,
dopiero w połączeniu z funkcjonalnością i jakością tworzy produkt idealny. Zastosowanie

odpowiedniego tworzywa, cechującego się wysoką odpornością i trwałością, umożliwia
zachowanie walorów użytkowych i wizualnych przez wiele lat.
Listwa sufitowa Origami – faworyt publiczności
Listwa sufitowa Origami podobnie jak listwa przypodłogowa, służy do ukrywania wszelkich
niedoskonałości ścian, a także sufitu. Jej zastosowanie pozwala na płynne połączenie
płaszczyzn, a dodatkowo udekorowanie wnętrza, które zachwyci koneserów dobrego
designu. Dążeniem marki Mardom Decor było stworzenie produktu, który połączy cechy
najważniejsze dla klientów – zachwycający wygląd, niepodważalną jakość i satysfakcjonującą
cenę. Konsumenci potwierdzili, że cel został osiągnięty.

Zwycięska listwa sufitowa ‘Origami’ Mardom Decor

Pozostałe produkty z kolekcji Origami Mardom Decor

Mardom Decor jest marką specjalizującą się w produkcji i dystrybucji sztukaterii poliuretanowej, która cechuje
się bogatym wzornictwem i najwyższą jakością produktów. Firma, oprócz poszerzenia uniwersalnej oferty,
kładzie nacisk na tworzenie unikatowych kolekcji, projektowanych we współpracy z polskimi designerami, które
dedykowane są architektom i osobom doceniającym wyjątkowe wzornictwo. Wyrazem uznania dla sztukaterii
Mardom Decor jest m.in. nagroda Konsumencki Lider Jakości 2014. Każdy element sztukaterii marki Mardom
Decor to gwarancja pięknego wnętrza i pełnego zadowolenia klientów.
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