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Jövő Otthonai – építészeti ötletpályázat, Hörmann különdíjjal!
A Hörmann Hungária is csatlakozott ahhoz az építőipari összefogáshoz, amelynek célja,
hogy egy ötletpályázat által egyrészt a pályakezdő és a már praktizáló építészeket
megszólítsa, másrészt az építkezőket, felújítókat komplex, előremutató megoldásokkal,
minőségi termékekkel és szolgáltatásokkal segítse. A „Jövő Otthona“ elnevezésű
pályázatra olyan terveket lehet benyújtani, amelyek a fenntarthatóság,
energiatudatosság, helyénvalóság fogalmát az építészet felől közelítik meg. A Hörmann
exkluzív különdíjat ajánlott fel a leginnovatívabb termékfelhasználást tartalmazó
pályázat készítőjének.
„Pályakezdő és már praktizáló építészek számára is rendkívül fontos, hogy ismereteit
folyamatosan bővítse, a legjobb szakemberek közreműködésével. Éppen ezért ajánlottunk
fel különdíjként egy olyan szakmai utat, amely magában foglalja két világszínvonalú,
termékszakosodott Hörmann gyáregység megtekintését, és vállalatunk legnagyobb, oktatási
és kiállító központjába, a steinhageni Hörmann FORUM‐ba. Kíváncsian várjuk a beérkező
pályamunkákat, biztos vagyok abban, hogy izgalmas tervek érkeznek, és a szakmai útunk
nagyon hasznos lesz a szerencsés nyertesnek.” – összegezte a különdíj hátterét Szujó László,
Hörmann Hungária ügyvezető igazgatója.
A 6.000m2‐s alapterületű, építészeti szempontból is különleges, háromszintes Hörmann
Forum éppen ezzel a céllal épült: a legmodernebb eszközökkel felszerelt, minden igényt
kielégítő helyen üdvözölni és oktatni a nemzetközi partnereket, munkatársakat. A Forum
felépítésével a Hörmann a termékeivel kapcsolatos képzési lehetőségek iránt megnőtt
igényekre reagált.
A pályázat zsűrijét neves építészek alkotják, az anyagok beérkezésének határideje: 2017.
március 15. ‐ eredményének kihirdetése, és a díjak ünnepélyes átadása: 2017. április 5‐9. – a
Construma Kiállításon.
Regisztrációs lehetőség a pályázatra:
http://www.hormann.hu/joevo‐otthonai‐epiteszeti‐oetletpalyazat/
Hasznos, a tervezést segítő tájékoztató, letölthető Hörmann tervezési segédletek:
http://www.jovootthonai.hu/partnereink/hormann_hungaria_kft_39
Sajtókapcsolat: Jani Kinga/ kinga.jani@sterncom.hu +36304174124
Cégtörténet
A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik előretörését felismerve –
fantáziát látott a garázskapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a
feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry‐kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárati megoldás az ötvenes években
alapozta meg a vállalat sikerét, amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában,
Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, szám szerint összesen 23. A Hörmann Magyarországon elsősorban
garázskapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a fémből készült bejárati ajtók, belső ajtók és tűz gátló ajtók
piacán is.
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Képek a steinhageni Hörmann FORUM‐ról:

