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A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA
Kérjük, hogy minden pályázatot az alábbi e-mail címre küldjenek:

e-mail: hives.zsolt@tondach.hu
Tárgy: TONDACH® Tetőfedő Rangadó 2016

Beküldési határidő 2016. október 31.

KATEGÓRIÁK 
Az idei pályázatra 3 kategóriában lehet nevezni:

1. Családi lakóépületek
2. Társasházi lakóépületek
3. Középületek 

Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk. A kategórianyertesek díja: 375.000,- Ft

Az ünnepélyes díjátadó gála, melynek háziasszonya Pataki Zita lesz, várhatóan 
2016 decemberében kerül megrendezésre. 

VÁRJUK PÁLYÁZATÁT!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a részletes pályázati kiírás 
megtalálható a www.tondach.hu weboldalon.

TONDACH®

Tetőfedő Rangadó 
2016



Pályázati kiírás a 
TONDACH® tetőfedő 
versenyéhez

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ
A pályázatra 2015. augusztus 1. és 2016. október 31. között elkészült, a pályázó által 
TONDACH® termékekkel fedett új építésű vagy felújított épületekkel lehet nevezni.
A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 31.

MILYEN SZEMPONTOKAT VIZSGÁL A ZSŰRI AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN?

TONDACH termékek szakszerű beépítése:
 [ Eresz kialakítása (beszellőzés)
 [ Kiszellőzési megoldás
 [ Él- és gerincképzés
 [ Hófogási megoldás
 [ Részletképzési megoldások  (alátéthéjazat, áttörések, oromképzések stb.)
 [ Cserépfedés szakszerűsége, esztétikai kialakítás, épület összhatása 

A ZSŰRI
A fenti kritériumok szerint egy egységes pontrendszer segítségével, elismert szakem-
berekből álló zsűri értékeli a pályázatokat.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA
Minden olyan projekttel pályázni lehet, ami 2015. augusztus 1. és 2016. október 31.  kö-
zött készül el. A „2016 TONDACH® tetőfedője” cím elnyerésére benyújtott pályázatnak 
a következő feltételeknek kell megfelelnie:

1. Megfelelően kitöltött, minden adatot tartalmazó jelentkezési lap
2. Legalább 6 részletfotó a tetőről építés közben, melyek megmutatják a vizsgált tető-

részek kivitelezését (cserépfedés, beszellőzés, kiszellőzés, él- és gerincképzés, hó-
fogás, különleges részletek)

A pályázatokat a kitöltött jelentkezési lappal és a fotókkal együtt e-mailben lehet eljuttat-
ni hozzánk. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot szkennelje be, és a fotókkal együtt 
csatolja a levélhez.

A pályázatban való részvétel minden tetőfedő számára ingyenes.

TONDACH® 
Tetőfedő Rangadó 2015 

Társasház kategória I. helyezett: 
Sári Norbert

A TONDACH MAGYARORSZÁG ZRT. 2016-BAN ÚJRA PÁLYÁZATOT HIRDET  

A TETŐFEDŐK SZÁMÁRA. A SZAKMAI ELISMERÉS MELLETT 

A NYERTESEKRE VONZÓ PÉNZDÍJAK IS VÁRNAK.

TONDACH® 
Tetőfedő Rangadó 2015 

Családi ház kategória I. helyezett: 
Tarsoly Sándor

TONDACH® 
Tetőfedő Rangadó 2015 

Ipari épület kategória I. helyezett: 
Papp László és Csubák Péter


