
  Designové radiátory               Komfortní větrání               Stropní systémy pro vytápění a chlazení               Zařízení pro čištění vzduchu

Vždy to nejlepší klima pro

DESIGN CONTEST
Soutěž pro architekty a designéry o nejlepší vizualizace  
nebo realizace s radiátory Zehnder Charleston



Společnost Zehnder Group Czech Republic tímto 
vyhlašuje soutěž pro architekty, designéry, 
návrháře interiérů a studenty 4. a 5. ročníků 
fakulty architektury z ČR a SR o nejlepší 
vizualizace nebo realizace s nadčasovými 
designovými radiátory Zehnder Charleston.

Zúčastněte se, můžete vyhrát produkty Zehnder 
v hodnotě 200.000 Kč a mnoho dalších 
zajímavých cen.

Podmínky:

Zaslání návrhů vizualizací nebo fotografií realizací v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, ve kterých je umístěný radiátor Zehnder Charleston. 3 pohledy = 3 různé náhledy 
v interiéru s pohledem na radiátory ve formátu jpg nebo pdf, zaslané e-mailem na adresu: info@zehnder.cz, označené názvem: firma_město_jméno_příjmení.

Nejzdařilejší návrhy budou vyhodnocené odbornou porotou do 30. 10. 2018, uveřejněny na www.zehnder.cz a propagovány v médiích.

Poznamenáváme, že 3D modely radiátorů Zehnder Charleston jsou k dispozici ke stažení ve formátech dwg, dxf, aco, 3ds a Cad Decor na www.zehnder.cz  
popř. na www.aec-data.com resp. www.protea.cz

V případě potřeby technické podpory či cenové nabídky, můžete kontaktovat Mistry Charleston viz www.zehnder.cz/mistrcharleston 

Upřesňující podmínky soutěže a další informace získáte u obchodních zástupců Zehnder nebo 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:  

Designové radiátory a komfortní větrání s rekuperací tepla  

Zehnder dle vlastního výběru v celkové hodnotě 200 000 Kč

4. cena:  
designová židle Vitra RAR  

5. cena:  
designová stolní lampa Artemide Tolomeo Mini,  
černá, 108 cm 

6. - 8. cena:  
sedací vak FATBOY   

9. - 10. cena:   
sportovní batoh Isny Backpack

14. - 15. cena:   
fitness náramek XD Design Loooqs Be Fit černý

18. - 20. cena:   
diář MOLESKINE 

Hodnota 1. ceny 200.000 Kč se rozumí vč. DPH

11. - 13. cena:  
kapesní nůž Victorinox Pioneer X   

16. - 17. cena:  
termolahev SIGG swiss 

2 - 3. cena:  
mobilní telefon iPhone 7 

VOUCHER
Na designové radiátory a komfortní větrání  

s rekuperací tepla Zehnder dle vlastního  

výběru v celkové hodnotě 200 000 Kč

200 000

Přehled cen:



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.cz · www.zehnder.cz



1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
1. 1 Vyhlašovatel
Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 64, 391 02 Sezimovo Ústí II, Czech Republic
1.2 Sekretariát soutěže
Zehnder Group Czech Republic 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 Zpracovatel soutěžních podmínek
Zehnder Group Czech Republic s.r.o., email: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

2. SOUTĚŽ
2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou projekty / návrhy a realizace interiérů koupelen a obytných místností s použitím 
produktu Zehnder Charleston.
2.2 Průběh soutěže
Soutěž bude pořádána jednokolově. Porota má právo navíc udělit projektu „Zehnder TIP” dle vlastního 
uvážení. Porota složená z nezávislých odborníků a zástupce společnosti ZEHNDER
vyhodnotí zaslané projekty.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE
3.1 Do soutěže mohou být přihlášeny projekty, dle kategorií:
a) již dokončené realizace
b) vizualizace návrhů
3.2 Zpracování soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy musí být prezentovány alespoň třemi fotografiemi resp. vizualizacemi z různých náhledů.

4. KRITÉRIA HODNOCENÍ
Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Ceny 
budou uděleny na návrh poroty těm soutěžním návrhům, které nejlépe splňují kritéria dle zadání předmětu 
soutěže. Porota bude sledovat zejména tato kritéria v uvedeném pořadí.
Hodnotící kritéria:
1. Celkové architektonické a dispoziční řešení.
2.  Technicky správný návrh radiátorů s ohledem na zajištění optimálního vytápění a respektování zásad 

stavební fyziky.
3. Správná specifikace výrobků

5. CENY
5.1 Udělené ceny:
Autoři vybraných vítězných projektů na 1. až 20. místě obdrží věcnou cenu, ostatní účastníci obdrží 
drobný dárek*. (* platí pro prvních sto návrhů.)
Specifikace cen na www.zehnder.cz a doprovodných tiskových materiálech.

6. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
6.1 Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 1. září 2017. Soutěž bude k tomuto dni vyhlášena  
na internetových stránkách společnosti Zehnder – www.zehnder.cz

6.2 Registrace
Za registaci je považováno zaslání soutěžního návrhu.
6.3 Termíny a způsob odevzdání soutěžního návrhu:
Odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018
Návrhy je nutno do 31. srpna 2018 zaslat na adresu sekretariátu soutěže (elektronickou poštou nebo 
fyzicky, poštou na CD/DVD). Zásilka musí být být označena: „Zehnder Charleston Design Contest“
6.4 Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně v termínu
mezi 10. a 28. zářím 2018.
6.5 Vyhlášení výsledků soutěže:
Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude upřesněn v průběhu soutěže  
(předběžně 11. říjen 2018).

7. SOUTĚŽNÍ NÁVRH
7.1 Požadovaný obsah soutěžní dokumentace a úprava prezentačních materiálů
7.1.1 Závazný (požadovaný) obsah dokumentace
• Fotografie / Vizualizace
• Pohledy ve vhodném náhledu pro možnost posouzení umístění tělesa v celkovém prostoru
• formát pdf, jpeg, jpg, bmp, případně dle dohody se sekterariátem soutěže
7.1.2 Nezávazný obsah dokumentace
• Ostatní formy prezentace návrhu jako 3D řezy, detaily, stručný popis návrhu apod. jsou ponechány na 
autorově uvážení a nejsou nijak omezeny.
7.2 Autorská práva a zveřejnění soutěžních návrhů
Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vypisovatele soutěže s právem publikování při zachování 
autorských práv. Přihlašovatelé oceněných soutěžních prací mají právo využít ocenění pro svou publicitu.
Autor projektu při odevzdání prohlašuje, že je osobně jediným autorem návrhu a výkresové dokumentace. 
V případě porušení autorského zákona si společnost ZEHNDER vyhrazuje právo na odebrání ceny 
a odměny, a to i se zpětnou platností.

8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
8.1 Poskytování soutěžních podmínek
Soutěžní podmínky lze získat:
• v sekretariátu soutěže
• vyžádáním na e-mailové adrese: info@zehnder.cz
• na internetových stránkách vyhlašovatele: www.zehnder.cz
8.2 Akceptování soutěžních podmínek
8. 2. 1 Souhlas vyhlašovatele a soutěžních porotců s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, 
a zavazují se, že budou tyto podmínky ctít a dodržovat.
8. 2. 2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutími 
soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

Podrobné podmínky soutěže Design Contest Zehnder Charleston 2017/2018


