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Baumit ocenil v Bratislave európsku Fasádu roka 2018
36 finalistov z 27 Baumit krajín sa stretlo 14. júna v krásnych priestoroch
slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute, na slávnostnom finále
medzinárodnej súťaže. Medzinárodná 13-členná porota rozhodla o víťazoch 6
kategórií ako aj o hlavnom víťazovi súťaže Baumit Life Challenge 2018. Hlavnú
cenu si po roku 2014 prevzali opäť Španieli vďaka projektu Collective Housing
and Health Centre.
Bratislava/Wopfing, jún 2018 – Baumit odovzdal vo štvrtok 14. júna 2018 v priestoroch
slovenskej filharmónie - v Redute cenu Baumit Life Challenge Award za najkrajšiu európsku
fasádu roka 2018. Medzinárodná porota, zložená z 13 renomovaných architektov, rozhodla
na svojom finálnom stretnutí o víťazoch v kategóriách Rodinný dom, Bytový dom, Nebytový
dom, Zateplený dom, Sanácia historickej budovy, ako aj v špeciálnej kategórii „Štruktúra
podporuje dizajn“. Hlavnú cenu súťaže Baumit Life Challenge Award 2018 získal španielsky
projekt Collective Housing and Health Centre z architektonického ateliéru Bonell i Gil & Peris
+ Toral.
„Baumit Life Challenge sme po prvý krát vyhlásili v roku 2014, aby sme podporili prezentáciu
rôznych spôsobov stvárnenia materiálov a kreatívnych štruktúr na fasáde. Rastúci
medzinárodný záujem o súťaž v radoch architektov, investorov a realizačných firiem –
v tomto roku sa prihlásilo rekordných 325 projektov – nás uistil o zmysluplnosti vyhlásenia
tejto súťaže každé 2 roky,“ hovorí Mag. Robert Schmid, CEO Baumit Beteiligungen, GmbH,
ktorý sa tešil z veľkolepého galavečera, na ktorom víťazi – reprezentanti európskej stavebnej
branže, spolu s účastníkmi a partnermi, oslavovali svoje úspechy.
Európska Fasáda roka 2018: Prehľad víťazných projektov
Hlavná cena súťaže Baumit Life Challenge Award 2018: „COLLECTIVE HOUSING AND
HEALTH CENTRE“, Španielsko
http://lifechallenge.baumit.com/project/394
Víťazi 6 súťažných kategórií:
Kategória Rodinný dom: „PAVILION IN A HAYRACK“, Slovinsko
http://lifechallenge.baumit.com/project/433

Kategória Bytový dom: „BEAUTIFUL ELDERLY LIFE“, Slovinsko
http://lifechallenge.baumit.com/project/431
Kategória Nebytový dom „STUDENT CLUB – SOUTH BOHEMIA“, Česká republika
http://lifechallenge.baumit.com/project/515
Kategória Sanácia historickej budovy: „PAULANER BREWERY“, Nemecko
http://lifechallenge.baumit.com/project/288
Kategória Zateplený dom „TORRE 30. MADRID“, Španielsko
http://lifechallenge.baumit.com/project/274
Špeciálna kategória „Štruktúra podporuje dizajn“: „HOUSE MARIE“, Rakúsko
http://lifechallenge.baumit.com/project/45
325 prihlásených z 27 krajín – 36 nominácií vo finále v Bratislave
Do súťaže o európsku Fasádu roka 2018 sa prihlásilo výrazne viac projektov ako
v predchádzajúcich ročníkoch – presne 325 projektov. Koncom marca sa dostala súťaž do
rozhodujúcej fázy – do finále postúpilo 36 top projektov, ktoré porota vybrala na základe
online hlasovania. Na shortlist súťaže vybrali 6 najlepších fasád v každej zo súťažných
kategórií. Zástupcov 36 nominácií z radov architektov, investorov a realizačných firiem
pozvali organizátori na slávnostné odovzdanie cien do hlavného mesta Slovenska – Bratislavy
– víťaza Life Challenge 2014 v španielskom Madride. Bratislavská Reduta tak prevzala štafetu
a stala sa dejiskom odovzdania ocenení Life Challenge Award v poradí už 3. ročníka tejto
prestížnej medzinárodnej súťaže.
Päť kategórií a jedna špeciálna cena
Tohtoročná súťaž Life Challenge 2018 sa niesla v znamení motta „Štruktúra podporuje
dizajn“. Popri 5 kategóriách súťaže Rodinný dom, Bytový dom, Nebytový dom, Zateplený
dom, Sanácia historickej budovy bola aj v tomto roku udelená cena v špeciálnej kategórii
„Štruktúra podporuje dizajn“ za výnimočné stvárnenie fasádnej štruktúry. Víťazi
v jednotlivých kategóriách si odniesli odmenu vo výške 6.660 EUR, víťaz hlavnej ceny sa
mohol tešiť z odmeny 9.900 EUR. Výška odmeny nie je náhodná, pripomína, že 66% každej
fasády (priemerná plocha fasády bez okien a otvorových konštrukcií) môže byť stvárnených
pomocou výrobkov Baumit.

O Baumite
Baumit International bola založená už v roku 1988 a predstavuje pevnú súčasť segmentu
výrobcov stavebných látok v Európe. V krajinách strednej a východnej Európy je Baumit
lídrom na trhu tepelnoizolačných systémov (ETICS) a fasádnych povrchových úprav. Viac ako
40 mil. m2 zateplených fasád je dostatočným argumentom pre použitie vysoko kvalitných
fasádnych systémov značky Baumit. Koncern má pobočky v 26 krajinách Európy a v Číne.
Zamestnáva spolu viac ako 3.350 spolupracovníkov a v roku 2018 plánuje tržby vyše 1 mrd.
EUR.
Foto zo slávnostného galavečera v Redute: Yuliya Dimova, Baumit
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Zľava: Majiteľ spoločnosti Baumit a iniciátor celoeurópskej súťaže Life Challenge Robert
Schmid, moderátorka večera Viera Wister, celkoví víťazi Baumit Life Challenge 2018 Marta
Peris a José Manuel Toral (architektonická kancelária Bonell i Gil & Peris + Toral),
medzinárodný riaditeľ spoločnosti Baumit Alfred Gsandtner a riaditeľ Baumit Španielsko
Fernando Arrabé Gomez.
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Objekt House Marie, Baden, Rakúsko získal cenu v špeciálnej kategórii "Štruktúra podporuje
dizajn". Zľava: Ionescu Octavian (realizátor), Mag. Georg Bursik (výkonný riaditeľ Baumit
Rakúsko), Roland Hofer a Marie Veis (investor) a Manfred Sperhansl (stavebná firma
Sperhansl Bau GmbH)
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