


K D T
ZAANGAŻOWANIE 
W PROCES TWÓRCZY 
I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁY.

Bez nich nie odnieślibyśmy sukcesu  
w kraju i za granicą.

ZDOLNI PROJEKTANCI 
I OTWARTOŚĆ NA POTRZEBY 
KLIENTÓW.

Bez nich nie stworzylibyśmy autorskiego 
programu „Na miarę”, pozwalającego 
rozwiązywać różnorodne problemy 
aranżacyjne przestrzeni łazienkowych:  
od małej powierzchni przez skosy i belki,  
aż po nieustawne wnęki.

 KOMFORT  
I DESIGN.  
 PROJEKT  
I TECHNOLOGIA.

Bez nich nie byłoby 
innowacyjnych kabin 
prysznicowych.



W RADAWAY OD BLISKO 20 LAT 
PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY 

designerskie i komfortowe kabiny 
prysznicowe, poprawiające komfort życia 
każdego dnia. I jesteśmy w tym naprawdę 
nieźli!
Jako eksperci, zajmujemy się także 
profesjonalnym doradztwem oraz służymy 
pomocą podczas montażu, polecając 
Klientom certyfikowanych instalatorów.
Poszukując innowacyjnych, a zarazem 
pięknych rozwiązań, nieustannie rozwijamy 
nasz dział projektowy i zapraszamy do 
współpracy obiecujących artystów. 
Po to, by kreować nie tylko funkcjonalne, ale 
i stylowe wnętrza, w których z przyjemnością 
rozpoczynamy i kończymy dzień…





TECHNOLOGIA  
NADRUKU na SZKLE

Personalizacja, czyli nadawanie osobistego charakteru, to 
trend, który coraz silniej zaznacza swoją obecność w świecie 
designu użytkowego. Konsumenci chcą posiadać to, co 
jest unikatowe i charakterystyczne tylko dla nich. Pracując 
na szkle – materiale od stuleci fascynującym twórców 
przedmiotów pięknych i niepowtarzalnych – wykorzystujemy 
nowoczesną technologię nadruku. Pozwala ona na wykonanie 
oryginalnych wzorów za pomocą termoutwardzalnej farby 
ceramicznej dostępnej w całej palecie barw. Nałożony motyw 
zespalany jest ze szkłem podczas procesu hartowania, 
co gwarantuje niezwykłą trwałość – nadruk nie zetrze 
się i pozostanie intensywny pomimo upływu lat. Dzięki 
nowej usłudze Print Radaway, nasi Klienci mogą stworzyć 
stylową dekorację kabiny prysznicowej, podkreślającą 
niepowtarzalną aranżację łazienki.

T N S



A S P
Łódzka Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego została założona w 1945 r. Jest 
jedną z 7 akademii sztuk pięknych w Polsce. Jako 
uczelnia wielowydziałowa o charakterze arty-
styczno-projektowym, wyróżnia się bogatą ofertą 
edukacyjną w zakresie projektowania, szczególnie 
mody (w tym biżuterii) oraz tkaniny artystycznej. 
Program Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi kładzie 
duży nacisk na rozwój świadomości wizualnej w kon-
tekście najnowszych tendencji w sztuce i designie.

Profesor ASP – Wydział Wzornictwa 
i Architektury Wnętrz w Łodzi

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
na Wydziale Grafiki oraz w Instytucie Form Przemysłowych. Obszar 
jego działań zawodowych to projektowanie wzornictwa oraz grafiki 
użytkowej.

DR HAB. GRZEGORZ REŃSKI

egzamin dyplomowy w zakresie 
projektowania graficznego, 
a w 1982 r. egzamin dyplomowy 
w zakresie wzornictwa.

1978 

przeprowadzenie 
postępowania 
kwalifikacyjnego I stopnia.

1989 

 zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego 
ASP w Łodzi.

2003od od

od

zatrudnienie na stanowisku 
pracownika naukowo-dydaktycznego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
(wcześniej PWSSP).

1980

przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego II stopnia 
na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego ASP w Warszawie.

2002

sprawowanie funkcji kierownika 
Zakładu Ergonomii i Podstaw 
Nauczania na Wydziale Form 
Przemysłowych PWSSP w Łodzi.

1989-1996 

pełnienie obowiązków 
Dziekana na Wydziale Form 
Przemysłowych ASP w Łodzi.

2004-2005

pełnienie funkcji Prodziekana 
ds. Studenckich Wydziału Form 
Przemysłowych, ASP w Łodzi.

1996-1996 

Jednym z prężnie działających wydziałów uczelni jest Wydział Wzornictwa 
i Architektury Wnętrz . Realizowane na nim kierunki studiów skierowane są do 
osób, dla których przestrzeń zamknięta w architekturze jest obszarem kreacji 
artystycznej oraz wszystkich tych, którzy interesują się współczesnym wzor-
nictwem. Pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania 
innowacyjnych, estetycznych i funkcjonalnych wnętrz, grafiki oraz produktów 
(w tym także form użytkowych, czyli sprzętów i przedmiotów codziennego 
użytku). Studenci wydziału realizują nowatorskie, złożone projekty i często 
prezentują swoje prace podczas międzynarodowych festiwali. Dlatego to 
właśnie ich zaprosiliśmy do udziału w konkursie „ASPiruj, kreuj, koloruj”.



Historia konkursu sięga 2016 r., 
kiedy po raz pierwszy zaprosiliśmy 
studentów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi do wzięcia udziału 
w autorskim projekcie "ASPiruj, 
kreuj, GRAweruj". Przedmiotem 
konkursu był wówczas projekt 
graficzny graweru na szkło kabiny 
prysznicowej. Nagrodzonych zosta-
ło 9 wzorów, które na stałe weszły 
do oferty Radaway.

HISTORIA 
KONKURSU

W 2019 r. przeprowadziliśmy drugą 
edycję konkursu, którego hasłem 
przewodnim było „Piękno w każ-
dym wymiarze”. 
Tym razem zadaniem uczestników 
oprócz stworzenia projektu gra-
weru na szkle kabiny prysznicowej 
było również przygotowanie kom-
pletnej aranżacji wnętrza łazien-
ki. W tym przypadku wybranych 
zostało 6 najbardziej oryginalnych 
projektów, które znalazły swoje 
miejsce w ofercie Radaway.

Rok 2021 przyniósł III edycję 
konkursu Radaway dedykowanego 
studentom Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi. Tym razem uczest-
nicy pracowali nie jak dotychczas 
nad grawerem, a nad projektem 
nadruku na szkle. Ich zadaniem 
było zaprojektowanie wzoru na 
szybie kabiny prysznicowej oraz 
aranżacja wnętrza łazienki.  
Ostatecznie z ponad 60 oryginal-
nych projektów – inspirowanych 
m.in. naturą, geometrią, sztuką 
oraz odległymi kulturami Jury 
wybrało 4 najlepsze projekty. 
Swojego laureata wyłonili również 
internauci. Wszystkie nagrodzone 
wzory znajdą swoje miejsce w ofer-
cie marki Radaway.



A S P

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz

AUTOR PROJEKTU

ŁUKASZ GAŁACH

PROJEKT

SCISSOR

CZYM JEST DLA 
MNIE DESIGN? 
Design jest dla mnie z jednej strony 
możliwością głębszego poznania 
świata, otaczających mnie przedmio-
tów, badania ich z innej perspektywy, 
a z drugiej strony to pozostawienie 
części siebie, swojej wiedzy, zaangażo-
wania oraz doświadczenia w tworzo-
nych przedmiotach i projektach.

INSPIRACJA
Piękno w matematycznie wyliczo-
nych proporcjach, geometrii, liniach 
prostych jest tym, co było inspiracją 
dla tego projektu. Połączyłem to 
z industrialnym charakterem wzorów, 
które czerpałem ze świata wyrobów 
przemysłowych m.in. ogrodzeń, siatek 
i kratownic. Moim celem było stworze-
nie imitacji ażurowych ścianek, stwo-
rzenie wrażenia braku szklanej tafli. 
Scissor to wzór, który na myśl przywo-
dzi kratę m.in. stosowaną w windach. 
Jest to świetne uzupełnienie odważ-
nych i nietypowy aranżacji!

NAGRODA

MIEJSCE I





A S P

CZYM JEST DLA 
MNIE DESIGN?
Design to bardzo szerokie pojęcie, 
jednak dla mnie jest on formą tworze-
nia pewnego rodzaju sztuki, którą poza 
atrakcyjnym aspektem wizualnym 
wyróżnia funkcjonalność. Kreowanie 
nowych form to niezwykle kreatywny, 
ale też czasochłonny proces, którego 
efekty nieustannie motywują mnie 
do nabywania nowych umiejętności 
i dalszego rozwijania się w świecie 
projektowym.

INSPIRACJA
Nadruk Jungle powstał z myślą 
o wprowadzeniu do wnętrza bota-
nicznych elementów oraz nadania mu 
wyjątkowego egzotycznego i relaksu-
jącego klimatu. Inspiracją były liście 
bananowca, które swoimi kształtami 
nadają łazience tropikalnego cha-
rakteru i symbolicznie zbliżają nas do 
natury.

AUTORKA PROJEKTU

NATALIA ŻURAWSKA

PROJEKT

JUNGLE
NAGRODA

MIEJSCE II

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz





A S P
CZYM JEST DLA 
MNIE DESIGN?
Design to dla mnie przede wszyst-
kim fascynujące, choć wymagające 
wyzwania. Każdy projekt bowiem 
wiąże się z umiejętnością podjęcia 
kompromisu. Projektant stale balan-
suje między tym co w jego wyobraźni, 
a uwarunkowaniami technicznymi i in-
nymi założeniami projektowymi, co jest 
niezwykle ciekawym procesem.

INSPIRACJA
Projekt Ikoi inspirowany jest sztuką 
origami i nawiązuje do shoji, czyli 
tradycyjnych japońskich ekranów 
architektonicznych, które zawierają 
elementy papierowe. Podczas projek-
towania wzoru wzięłam pod uwagę 
sposób otwierania kabiny i naniosłam 
elementy graficzne na obie tafle szkła 
tak, by nadruk świetnie prezentował się 
zarówno na zamkniętych, jak i zsunię-
tych drzwiach. Słowa klucze, które 
przyświecały mi podczas projektowa-
nia to: wdzięk - tradycja - czystość - 
element zaskoczenia.

AUTORKA PROJEKTU

JULIA BARTCZAK

PROJEKT

IKOI
NAGRODA

MIEJSCE III

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz





A S P
CZYM JEST DLA 
MNIE DESIGN?
Design jest dla mnie z jednej strony 
możliwością głębszego poznania 
świata, otaczających mnie przedmio-
tów, badania ich z innej perspektywy, 
a z drugiej strony to pozostawienie czę-
ści siebie, swojej wiedzy, zaangażowa-
nia oraz doświadczenia w tworzonych 
przedmiotach i projektach.

INSPIRACJA
Światło gwiazd ma w sobie coś, co nie 
pozwala oderwać od niego wzroku… 
coś magicznego. Inspiracją dla tego 
wzoru była fotografia nocnego nieba 
wykonana z długim czasem naświe-
tlania. Projekt został stworzony w taki 
sposób, że naniesiony motyw wydaje 
się błyszczeć. W projektach lubię 
stosować linie proste i geometrycz-
ne kompozycje, które są niezmienne 
w czasie i nie ulegają chwilowym 
modom. Dzięki temu nadruk jest bar-
dzo uniwersalny i będzie pasować do 
wnętrz urządzonych w różnorodnych 
stylach.

AUTOR PROJEKTU

ŁUKASZ GAŁACH

PROJEKT

SPARK

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz

NAGRODA

MIEJSCE III





A S P
CZYM JEST DLA 
MNIE DESIGN?
Design to bardzo szerokie pojęcie, 
jednak dla mnie jest on formą tworze-
nia pewnego rodzaju sztuki, którą poza 
atrakcyjnym aspektem wizualnym 
wyróżnia funkcjonalność. Kreowanie 
nowych form to niezwykle kreatywny, 
ale też czasochłonny proces, którego 
efekty nieustannie motywują mnie 
do nabywania nowych umiejętności 
i dalszego rozwijania się w świecie 
projektowym.

INSPIRACJA
Główną inspiracją przy tworzeniu wzo-
ru był obraz autorstwa Pabla Picassa 
„Panny z Awinionu”, gdzie sylwetka 
każdej z pięciu kobiet ukazana jest 
w pozie odmiennej od pozostałych. 
Mademoiselle to projekt nadruku, 
który w abstrakcyjny, linearny sposób 
przedstawia finezyjność kobiecych 
kształtów. Tak jak wybitne dzieło 
artysty, które zapoczątkowało nowy 
nurt w sztuce – kubizm - tak i nadruk 
Mademoissele wnosi powiew świe-
żości w obszarze personalizowania 
łazienki.

AUTORKA PROJEKTU

NATALIA ŻURAWSKA

PROJEKT

MADEMOISELLE
NAGRODA

INTERNAUTÓW

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz





PERSONALIZOWANA  
KABINA –  
BRZMI CIEKAWIE  
I TAK TEŻ WYGLĄDA!

Kabina prysznicowa przestała być 
wyłącznie użytkowym elementem 
wyposażenia łazienki. Stała się 
produktem, który powinien być również 
dekoracją wnętrza i jego dopełnieniem. 
Warto więc kabinę prysznicową 
spersonalizować, dostosować do swoich 
potrzeb oraz wymagań. Radaway w swojej 
ofercie posiada usługi, które są w stanie 
odmienić nie tylko strefę prysznicową, 
ale całą łazienkę. Nasi klienci mogą 
zamawiać produkty z wielobarwnym 
wzorem na szybie lub z grawerem, 
osiągając odmienne efekty aranżacyjne. 

Wszystkie wzory nadruków 
i grawerów dostępne są na stronie 
www.radaway.pl/na-miare

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU

I EDYCJA

II EDYCJA

I miejsce: Maja Bujak
projekt: ŻURAWIE

I miejsce: Adriana Kowalczyk
projekt: POOL

II miejsce: Aneta Sadowska
projekt: LIŚĆ

II miejsce: Remigiusz Szulc
projekt: SLAVIC



III miejsce: Julia Kazimierska
projekt: CRYSTAL

III miejsce: Olga Mazur
projekt: WANDA

Karolina Malara
DRAGONFLY

Aleksandra Januchta
RAMA

Ilona Zin
TOPOWIDOKI

Aleksander Kempiński
TRAWY

Anna Baumel
BLUSZCZ

Magdalena Zalewska
RYBY

Karolina Kołodziejczyk
SZRON

Joanna Wilczyńska
AFRYKA

Remigiusz Szulc
MISITY

ASPIRUJ, KREUJ, GRAWERUJ.

wyróżnienie

wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie nagroda internautów

nagroda internautów



Patronat medialny nad konkursem ASPiruj, Kreuj, Koloruj:

Firma Radaway dokłada wszelkich starań, by zapewnić maksymalną dokładność i aktualność informacji publikowanych w  jej materiałach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy 
składu i druku. Zaprezentowane na zdjęciach kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w wyrobach gotowych. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, 
prosimy o kontakt.

Radaway Sp. z o.o.
Jasin, ul. Rabowicka 59  
62-020 Swarzędz
tel. 61 835 75 10
office@radaway.pl
www.radaway.pl

WW
czas na

czas na

nętrze

nętrze


