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NATEČAJ ZA NAJBOLJ 
INOVATIVNO IN IZVIRNO 
FASADO

N A L O G A
Prijavijo se lahko arhitekti s svojimi najbolj{mi projekti, ki vključujejo 
kreativno uporabo Ceresit ETICS sistemov. Glavni kriterij za zmago je 
oblikovanje edinstvene in posebne fasade, ki bo s svojo
izvirnostjo izstopala med vsemi ostalimi.

P R I J A V A 
Prijava poteka preko spletne strani za tri kategorije:
• stanovanjski objekti srednje velikosti
• stanovanjski objekti velike velikosti
• nestanovanjski objekti

N A G R A D E
Prva tri mesta v vsaki kategoriji bodo nagrajena s strani mednarodne 
žirije. Skupen sklad za nagrade je 24.000 evrov. 
Vsi nagrajenci bodo povabljeni na zaključno prireditev, kjer bo 
podelitev Evropske nagrade za najbolj inovativno fasado.

P R O G R A M
S projektom je mogoče sodelovati od 15.03.2014 do 31.10.2014 
tako, da se posamezen pripravljen projekt naloži na spletno stran 
www.ceresit.com. 

Glavni nagrajenci bodo objavljeni decembra 2014. Zaključna 
prireditev, kjer se bodo podelile nagrade na evropski ravni, 
bo v za~etku leta 2015 v času mednarodnega dogodka 
na področju gradbeni{tva.
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Več informacij o sami promociji najdete na: 
www.ceresit.com/facade_award_2014 

ZAHTEVE
Predmet te promocije je oblikovanje fasade s pomočjo 
CERESIT1 izdelkov oziroma Ceresit ETICS2 sistema. 
Sodelujejo lahko stavbe, ki so že končane, v fazi 
izgradnje ali v fazi načrtovanja. V vsakem primeru  
pa potrebuje objekt uradno gradbeno dovoljenje  
v letu 2014. Prijavljeni projekti morajo imeti v dizajn 
fasade vključenih vsaj 50% komponent, ki so del Ceresit 
ETICS sistema. Komponente se nana{ajo na zaključni 
omet oziroma na vse možne Ceresit proizvodne linije: 
Colours of Nature®, VISAGE®, Ceresit Intense Colours 
System, Mosaics of the World® (več o tem najdete na  
www.ceresit.com, www.ceresit.si in v na{ih bro{urah 
ter katalogih). Vse to mora biti dokumentirano, zavedeno 
in specificirano tako, da je možno jasno razbrati 
oziroma razvideti, da gre za uporabo Ceresit izdelkov.

SODELUJO^I
Sodelujejo lahko vsi arhitekturni biroji, podjetja in 
posamezniki, ki se ukvarjajo z oblikovanjem fasad.
 
KATEGORIJE 
Nagrade so nominirane za tri različne kategorije:
1.  stanovanjske stavbe z več kot petimi enotami 

(apartmaji, stanovanja)
2. stanovanjske stavbe z manj kot petimi enotami
3.  nestanovanjske stavbe (poslovne stavbe,  

kot so pisarne, trgovine, butiki, obrtne delavnice, 
industrijske stavbe in drugo).

Vse zgoraj na{tete stavbe, v privatni ali javni lasti, 
nove ali obnovljene so obravnavane enako. Sodelujo~i 
arhitekti lahko prijavijo ve~ in kateregakoli od zgoraj 
na{tetih projektov.

ŽIRIJA & KRITERIJI
Žirija bo sestavljena iz predstavnikov arhitektov, univerz, 
gradbeni{tva, kot tudi Ceresit mednarodnega upravnega 
odbora. Končna odločitev bo sprejeta na podlagi 
najbolj inovativne, kreativne in edinstvene fasade, ki 
bo narejena s pomočjo Ceresit ETICS izdelkov oziroma 
sistema in ki bo {e posebej osredotočena na barve ter 
teksture.
 
PRIJAVE
Sodelujoči morajo izpolniti prijavnico in priložiti vse 
relevantne fotografije, risbe, skice, 3D prikaz zaključnih 
ometov, ki prikazujejo fasado stavbe. Prijavnico in vse 
dodatne informacije najdete v angle{kem jeziku na:
www.ceresit.com/facade_award_2014

PODELITEV NAGRAD
Vsi evropski zmagovalci bodo povabljeni na zaključno 
prireditev v januarju 2015, kjer bodo razgla{eni evropski 
zmagovalci v posamezni kategoriji. Ta izjemen dogodek 
bo edinstvena priložnost, da se pokažejo najbolj{e 
prakse na področju oblikovanja fasad, različnih 
pristopov in inovativnih re{itev na tem področju. Hkrati 
pa bo to tudi priložnost za dialog o prihodnosti razvoja 
tega segmenta, novih normativih, toplotni izolaciji, 
dizajnu in trajnostnem razvoju. 

OBJAVE
Vsi nagrajeni projekti bodo objavljeni ali omenjeni  
v evropskih medijih na področju arhitekture oziroma 
bodo objavljeni na www.ceresit.com.

Organizator nate~aja je Henkel CEE.

1  Henkel Central Eastern Europe GmbH kot pravna oseba je 
zakonit lastnik blagovne znamke Ceresit

2 ETICS = External Thermal Insulation Composite System
(Sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavb)

Henkel CEE
Erdbergstr. 29
1030 Vienna

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska c. 23
2506 Maribor, Slovenija



Nagrada za Ceresit fasado 2014
Nagrada za najbolj inovativno in kreativno Ceresit fasado  
v sklopu ETICS sistema je nova evropska promocija,  
ki vabi k sodelovanju vse arhitekte.  
Promocija in sodelovanje predstavljata osnovo za vse kreativne ideje, možnost prikaza 
razli~nih pristopov, izmenjavo pogledov in na koncu tudi nagraditi najbolj izvirne re{itve na 
podro~ju ETICS sistemov pod blagovno znamko Ceresit. 

www.ceresit.com/facade_award_2014 


