
  Designové radiátory          Komfotné vetranie          Stropné systémy pre vykurovanie a chladenie          Zariadenia pre čistenie vzduchu

DESIGN CONTEST
Súťaž pre architektov a dizajnérov o najlepšie vizualizácie
alebo realizácie s radiátormi Zehnder Charleston

Vždy tá najlepšia klíma pre



Spoločnosť Zehnder Group Czech Republic týmto
vyhlasuje súťaž pre architektov, dizajnérov,
návrhárov interiérov a študentov 4. a 5. ročníka
fakulty architektúry z ČR a SR o najlepšie
vizualizácie alebo realizácie s nadčasovými
dizajnovými radiátormi Zehnder Charleston

Zúčastnite sa, môžete vyhrať produty Zehnder 
v hodnote 7 500 € a veľa ďaľších 
zaujímavých cien.

Podmienky:

Zaslanie návrhov vizualizácii alebo fotografií realizácií v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, v ktorých je umiestnený radiátor Zehnder Charleston. 3 pohľady = 3 rôzne náhľady

v interiéri s pohľadom na radiátory vo formáte jpg alebo pdf, zaslané e-mailom na adresu: info@zehnder.sk, označené názvom: firma_mesto_meno_priezvisko.

Najvydarenejšie návrhy budú vyhodnotené odbornou porotou do 30. 10. 2018, uverejnené na www.zehnder.sk a propagované v médiách.

Poznamenávame, že 3D modely radiátorov Zehnder Charleston sú k dispozícii k stiahnutiu vo formátoch dwg, dxf, aco, 3ds a Cad Decor 

na www.zehnder.sk popr. na www.aec-data.com resp. www.protea.cz

V prípade potreby technickej podpory alebo cenovej ponuky, môžete kontaktovať Mr.Charleston viď www.zehnder.cz/mistrcharleston

Upresňujúce podmienky súťaže a ďalšie informácie získate u obchodných zástupcoch Zehnder alebo na : M +420 731 414 443 T+420 383 136 222 
info@zehnder.cz, www.zehnder.cz/designcontest 

Design Contest  
Zehnder Charleston  
2017/18



1. cena:  

Dizajnové radiátory a komfortné vetranie s rekuperáciou tepla

Zehnder podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 7 500 € 

4. cena:  
dizajnová stolička Vitra RAR

5. cena:  
dizajnová stolná lampa Artemide Tolomeo Mini,
čierna, 108 cm 

6. - 8. cena:  
sedací vak FATBOY

9. - 10. cena:   
športový batoh Isny Backpack

14. - 15. cena:   
fitness náramok XD Design Loooqs Be Fit čierny

18. - 20. cena:   
diár MOLESKINE

Hodnota 1. ceny 7 500 € sa rozumie vr. DPH 

11. - 13. cena:  
vreckový nôž Victorinox Pioneer X

16. - 17. cena:  
termofľaša SIGG swiss

2 - 3. cena:  
mobilný telefón iPhone 7 

VOUCHER
Na dizajnové radiátory a komfortné vetranie

s rekuperáciou tepla Zehnder podľa vlastného

výberu v celkovej hodnote 7 500 €

7 500 €

Prehľad cien:



Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika

T 383 136 222 · M 731 414 443 · E-mail: info@zehnder.sk · www.zehnder.sk



1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY
1. 1 Vyhlasovateľ
Zehnder Group Česká republika s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Czech Republic
1.2 Sekretariát súťaže
Zehnder Group Česká republika s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Czech Republic  
www.zehnder.cz, email: info@zehnder.cz, tel .: +420 383 136 222
1.3 Spracovateľ súťažných podmienok
Zehnder Group Česká republika s.r.o., email: info@zehnder.cz, tel .: +420 383 136 222

2. SÚŤAŽ
2.1 Predmet súťaže
Predmetom súťaže na projekty / návrhy a realizácie interiérov kúpeľní obytných miestností s použitím 
produktu Zehnder Charleston.
2.2 Priebeh súťaže
Súťaž bude usporiadaná jednokolovo. Porota má právo navyše udeliť projektu "Zehnder TIP" podľa 
vlastného uváženia. Porota zložená z nezávislých odborníkov a zástupcu spoločnosti ZEHNDER vyhodnotí 
zaslané projekty.

3. PODMIENKY SÚŤAŽE
3.1 Do súťaže môžu byť prihlásené projekty, podľa kategórií:
a) už dokončené realizácie
b) vizualizácie návrhov
3.2 Spracovanie súťažných návrhov  
Súťažné návrhy musia byť prezentované aspoň 3 fotografiami, resp. vizualizáciami z rôznych náhľadov.

4. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Prihlásené súťažné práce bude posudzovať odborná porota menovaná vyhlasovateľom súťaže. Ceny budú 
udelené na návrh poroty tým súťažným návrhom, ktorý najlepšie spĺňajú kritériá podľa zadania predmetov 
súťaže. Porota bude sledovať najmä tieto kritériá v uvedenom poradí.
Hodnotiace kritériá:
1. Celkové architektonické a dispozičné riešenie.
2. Technicky správny navrh radiátorov s ohľadom na zabezpečenie optimálneho vykurovania  
a rešpektovanie zásad stavebnej fyziky.
3. Správna špecifikácia výrobkov

5. CENY
5.1 Udelené Ceny:
Autori vybraných víťazných projektov na 1. až 20. mieste obdržia vecnú cenu, ostatný účastníci obdržia 
drobný darček *. (* Platí pre prvých sto návrhov.)
Špecifikácie cien na www.zehnder.cz a sprievodných tlačových materiáloch.

6. ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE 
6.1 Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum Vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 1. septembra 2017. Súťaž bude k tomuto dni vyhlásená
na internetových stránkach spoločnosti Zehnder - www.zehnder.cz

6.2 Registrácia
Za registráciu je považované zaslanie súťažného návrhu.
6.3 Termíny a spôsob odovzdania súťažného návrhu:
Odovzdanie súťažných návrhov sa stanovuje na obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018
Návrhy je nutné do 31. augusta 2018 zaslať na adresu sekretariátu súťaže (elektronickou poštou alebo 
fyzicky, poštou na CD / DVD). Zásielka musí byť označená "Zehnder Charleston Design Contest"
6.4 Dátum konania hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum zasadnutia súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje predbežne v termíne 
medzi 10. a 28. septembrom 2018.
6.5 Vyhlásenie výsledkov súťaže:
Termín a miesto slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže bude upresnený v priebehu súťaže  
(predbežne 11. oktober 2018).

7. SÚŤAŽNÝ NÁVRH
7.1 Požadovaný obsah súťažnej dokumentácie a úprava prezentačných materiálov
7.1.1 Záväzný (požadovaný) obsah dokumentácie
• Fotografie / Vizualizácie
• Pohľady vo vhodnom náhľade pre možnosť posúdenia umiestnenia telesa v celkovom priestore
• formát pdf, jpeg, jpg, bmp, prípadne podľa dohody so sekterariátom súťaže
7.1.2 Nezáväzný obsah dokumentácie
• Ostatné formy prezentácie návrhu ako 3D rezy, detaily, stručný popis návrhu apod. sú ponechané na 
autorovom zvážení a nie sú nijako obmedzené.
7.2 Autorské práva a zverejnenie súťažných návrhov
Súťažná dokumentácia zostáva majetkom vyhlasovateľa súťaže s právom publikovania pri zachovaní 
autorských práv. Prihlasovatelia ocenených súťažných prác majú právo využiť ocenenie na svoju publicitu.
Autor projektu pri odovzdaní prehlasuje, že je osobne jediným autorom návrhu a výkresovej dokumentácie. 
V prípade porušenia autorského zákona si spoločnosť ZEHNDER vyhradzuje právo na odobratie ceny  
a odmeny, a to aj so spätnou platnosťou.

8. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
8.1 Poskytovanie súťažných podmienok
Súťažné podmienky je možné získať:
• v sekretariáte súťaže
• vyžiadaním na e-mailovej adrese: info@zehnder.cz
• na internetových stránkach vyhlasovateľa: www.zehnder.cz
8.2 Akceptovanie súťažných podmienok
8. 2. 1 Súhlas vyhlasovateľa a súťažných porotcov s podmienkami súťaže
Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ a porotcovia, že sa sa zoznámili so všetkými 
podmienkami súťaže a zaväzujú sa, že budú tieto podmienky ctiť a dodržiavať.
8. 2. 2 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže  
a s rozhodnutiami súťažnej poroty, vykonanými v ich rámci a v súlade s nimi.

Podrobné podmienky súťaže Design Contest Zehnder Charleston 2017/2018


