
Life 
ChaLLenge
66Заявление за  

участие в конкурса Фасада на годината и 
международния конкурс за фасади Life Challenge 66

Еднофамилни къщи Жилищни сгради  нЕЖилищни сгради
     ново строитЕлство      ново строитЕлство      ново строитЕлство 

тЕрмично саниранЕ рЕновиранЕ на историчЕски сгради    

Баумит България/аДм 
 

имЕ На ПрОЕКта

адрЕс / град 

дата и № на протокол №16 За въвЕЖданЕ в Експлоатация на строЕЖ

A) ПрОЕКтаНт:

фирма

управитЕл/и на фирмата

имЕ на архитЕкта

адрЕс / град / пощЕнски код

тЕлЕфон / факс / мобилЕн      e-mail

В) иНВЕСтитОр:

фирма

управитЕл/и на фирмата

адрЕс / град / пощЕнски код

тЕлЕфон / факс / мобилЕн      e-mail

С НаСтОяЩОтО иНФОрмираНО ДЕКларирам, чЕ прЕдоставЕнитЕ доброволно от мЕн лични данни на баумит българия eоод  
 щЕ бъдат иЗполЗвани За участиЕ в конкурса „фасада на годината“

С НаСтОяЩОтО иНФОрмираНО ДЕКларирам, чЕ прЕдоставЕнитЕ доброволно от мЕн лични данни на 
 баумит българия eоод щЕ бъдат иЗполЗвани За участиЕ в конкурса „фасада на годината“



C) изПълНитЕл:

фирма

управитЕл/и на фирмата

адрЕс / град / пощЕнски код

тЕлЕфон / факс / мобилЕн      e-mail

ПлОЩ На ФаСаДата В m² :

матЕриали за ФаСаДНОтО ОФОрмлЕНиЕ:

итиС:  опън стар про маЗилкови систЕми   други:    
 

ПлОча:  протЕрм стартЕрм 

 опън тЕрм опън плюс    дЕбЕлина на плочата в см

КрайНО ПОКритиЕ:  нанопортоп  стартоп  пуратоп крЕативтоп

  силиконтоп силикаттоп  гранопортоп моЗаиктоп

СтруКтура:   к 1,5 драскана к 2,0 драскана  к 3,0 драскана R 2,0 влачЕна

  R 3,0 влачЕна макс 4,0 мм  трЕнд 3,0 мм варио 1,5 мм  

  файн 1,0 мм пЕрла 0,5 мм  силк 0,2 мм

БОя за ВъНшНО ПрилОжЕНиЕ:  

нанопорколор старколор  пураколор  силиконколор силикатколор

гранопорколор флЕксаколор лаЗур  мЕталик блясък   

 финиш 

НОмЕр На цВЕта ПО КаталОга Баумит лайФ:

заБЕлЕжКа:

документацията, съпровождаща участието на обектите в конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в 
изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. в случай, че документацията не отговаря 
на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят 
необходимата документация.

с настоящия формуляр дЕкларирамЕ, чЕ смЕ съгласни горЕпосочЕният обЕкт да участва в конкурса „фасада на годината“  
 и мЕЖдународния конкурс „Life ChALLenge 66“,  органиЗиран от фирма „Баумит България“ ЕООД.

моля, зачертайте квадратчето в зависимост от това, кой от партньорите е подал заявление за участие в конкурса.    a) B) C) 

ПрилОжЕНиЕ: описание на обекта макс. 300 знака (включително шпациите), снимки на обекта от четирите страни и 
снимки на детайлите на дигитален носител. (снимките да бъдат мин. 200 dpi и/или 2 mb).

подпис на проЕктанта подпис на инвЕститора подпис на иЗпълнитЕля

С НаСтОяЩОтО иНФОрмираНО ДЕКларирам, чЕ прЕдоставЕнитЕ доброволно от мЕн лични данни на баумит българия eоод  
 щЕ бъдат иЗполЗвани За участиЕ в конкурса „фасада на годината“


