Life
Challenge
66

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

Баумит България/АДМ
Еднофамилни къщи

Жилищни сгради

Нежилищни сгради

ново строителство

ново строителство

ново строителство

Термично саниране

Реновиране на исторически сгради

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

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“
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“

C) Изпълнител:

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“
Моля, зачертайте квадратчето в зависимост от това, кой от партньорите е подал заявление за участие в конкурса.

A)

B)

C)

Площ на фасадата в m² :
Материали за фасадното оформление:
ИТИС:

опън

Плоча:

ПроТерм

СтарТерм

опън Терм

опън плюс

Стар

Про

мазилкови системи		 	Други:				

			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

СиликОНКолор

Боя за външно приложение:
НанопорКолор

СтарКолор		

ПураКолор		

ГранопорКолор

ФЛЕКСАКОЛОР

Лазур		 Металик

СиликатКолор
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.

поДпис на проектанта

подпис на инвеститора

подпис на изпълнителя

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).

