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Konkurs o Nagrodę Architektów StolArchi rozstrzygnięty 

W dniu 18 października podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki na PGE Narodowym poznaliśmy 

laureatów konkursu StolArchi.  To wyjątkowe wyróżnienie, gdyż jest nadawane produktom stolarki 

otworowej przez przedstawicieli biur architektonicznych, którzy na co dzień projektują przede 

wszystkim budynki mieszkalne.  

StolArchi to pierwszy konkurs, w którym praktycy z biur projektowych doceniają najlepsze produkty z 

branży stolarki otworowej. Na co dzień korzystają oni w swoich projektach z wielu rozwiązań 

okiennych, czy drzwiowych, więc są w stanie najlepiej docenić zarówno walory estetyczne, jak i 

funkcjonalne poszczególnych wyrobów. Nie bez znaczenia w ich codziennej pracy jest również wsparcie 

techniczne, na jakie mogą liczyć ze strony producentów stolarki na różnych etapach projektowania 

budynków.  

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: 

• FORMA dla produktów o przemyślanej, znakomicie zaprojektowanej i wykonanej formie 

• FUNKCJA-INNOWACJA dla wyrobów przełomowych, jak i ciekawych pomysłów podnoszących 

walory eksploatacyjne czy montażu. 

• WSPARCIE TECHNICZNE dla firmy wyznaczającej najlepszy standard wsparcia technicznego, 

dostępności specjalistów, konsultantów, jakości informacji na stronie internetowej, które będą 

wskazówką dla wytwórców, jak informować o parametrach produktów 

 

W kategorii FORMA jury konkursowe przyznało pierwsza nagrodę za drzwi panoramiczne przesuwne 

Schüco ASS 77 PD. - W naszej opinii wygrywa idea już dość wiekowa; idea zatarcia granicy między 

budynkiem a przestrzenią. Zrealizowana we współczesnej  technologii jest pięknym i harmonijnym 

tworzywem do budowy architektury – argumentuje swój wybór jury konkursowe.  

Nagrodę w kategorii FUNKCJA-INNOWACJA otrzymała firma Oknoplast za nawiewnik Urbino. - 

Dostępne, proste w montażu urządzenie, umożliwiające szybką poprawę parametrów powietrza w 

ogromnej liczbie budynków, zasługuje na miano wyjątkowo funkcjonalnego i innowacyjnego – 

stwierdziło gremium oceniające zgłoszone produkty.  

Według jury konkursu StolArchi złoty standard serwisu dla architektów wyznacza Aluprof i właśnie 

liderowi z Bielska Białej otrzymał nagrodę w kategorii WSPARCIE TECHNICZNE. - Lista oddelegowanych 

osób wraz z kontaktem mailowym i telefonicznym jest udostępniana na stronach internetowych. 

Informacje o produktach oraz wszelkie dane w formie elektronicznej są podane w uporządkowany 

sposób. Udostępnione są pliki do pobrania; w tym bardzo potrzebne bloki projektowe. Rozmowy z 

przedstawicielami firm o szerokiej wiedzy technicznej i osobowości otwartej na kontakt z projektantem-

klientem odbyły się ekspresowo; bez blokad w postaci formularzy kontaktowych - wymienia atuty 

obsługi konkursowe jury. 

Jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymały: okno Lunar z Oknoplastu, drzwi Diplomat A5 

firmy Vikking, osłona-szyba z elektroniczną żaluzją Digi Glass, brama przemysłowa rolowana 

Decotherm firmy Hörmann, szklana, neutralna osłona portfenetru MB-GLASS Barrier Aluprofu oraz 

narzędzia Clima Trend Style firmy Leitz, służące do konstrukcji okien. 

Nagrodę architektów w pierwszej edycji konkursu przyznali: Waldemar Bastkowski, właściciel firmy 4-

Invest, Bartłomiej Martens, reprezentujący spółkę Arca A&C, Sylwia Melon-Szypulska z biura projektów 

A1, Iwona Sierpińska z pracowni Kikowski Architekci oraz Tomasz Niedzielski z pracowni SOON 

Architekci. 



 

 

 

 

 

 

Dodatkowe materiały na temat: 

• Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2018 

• konkursu StolArchi 

• nowej odsłony serwisu ForumBranzowe.com  

• Liderów Stolarki 2018  

dostępne są na stronie: http://forumbranzowe.com/ofs-2018-materialy-prasowe/ 
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