
 
A MEGAFRONT Kft. kreatív pályázatot hirdet 

 

::::  PERFETTI  PRAKTIKÁK – 2009  ::::   
címmel 

 
A pályázat célja: a PERFETTI és CHROMWELL lemezek és egyéb rendszerelemek népszerősítése, 
alkalmazásuk sokrétőségének feltárása és bemutatása a közösségi terekben és lakott környezetben.  
 
Feladat: – olyan kreatív használati és lakberendezési tárgyak, illetve belsıépítészeti burkolati 
rendszerelemek tervezése, melyekben a PERFETTI/CHROMWELL lemezek meghatározók. Az új 
PERFETTI-fejlesztések és anyagok hangsúlyos megjelenítése (Ornament bordőrök, TEX-lemezek,  BOX 
szerelılécek, CHROMWELL lemezek)  a pályázatoknál elıfeltétel.  
 
Kategóriák: 

1. Belsı tér kategória: lakótér, illetve közösségi tér részlete, melynek stílusában illetve 
funkcionális megoldásaiban határozott szerepet játszik a PERFETTI elemeket tartalmazó 
téralakító elem vagy szerelhetı burkolatrendszer alkalmazása. Koncepciótervek, tervszintő 
megbízások és megvalósult munkák dokumentációi egyaránt beadhatók. 

2. Tárgykategória: enteriırbe illeszthetı, de önálló tárgyként is funkcionáló PERFETTI-elemeket 
tartalmazó mutatós, ötletes lakótéri kiegészítık (kisbútor, lámpa, virágtartó, tálca, polc, stb.). 
Megvalósult munkák és ötletek, tervek dokumentációi egyaránt beadhatók.  A kiíró a díjazástól 
függetlenül külön dönthet az egyes munkák prototípusának elkészítéséhez nyújtandó 
támogatásról.  

 
Pályázati feltételek: 

1. A pályázatra jelentkezhetnek tervezık (belsıépítészek, lakberendezık, formatervezık, stb.) és 
asztalosipari vállalkozók egyénileg vagy csoportosan. 

2. Egy jelentkezı több pályamővel is indulhat. 
3. A pályázat benyújtásához valós adatokkal kitöltött adatlap, megfelelı szöveges és képi 

dokumentáció szükséges (lásd: Formátum, az Adatlapon!), jeligés, zárt csomagban leadva.  
4. Pályázni lehet minden olyan, a  kategóriákba illeszthetı munkával (lásd: Kategóriák!), melyek 

megjelenésében hangsúlyos a Perfetti jellegő alkalmazások jelenléte.  
5. Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a kiírásnak, illetve határidın túl érkezik be. 
6. A pályázatok beérkezési határideje: 2009.március 16. hétfı,  délután 3 óra. 
 

 Formátum:  Dokumentáció: ajánlati terv szinten. Bemintázás tárgykategóriában elıny 
lehet. (Bıvebben az Adatlap alján.) 

 
A pályázat értékelése. A pályamőveket független szakmai zsőri bírálja el.  

- Értékelési szempontok: újszerőség, esztétikai érték, kreativitás, megvalósíthatóság, praktikum. 
 
Díjazás: A zsőri mindkét kategória elsı három helyezettjét díjazza, a következık szerint: 

I. Helyezettek: 100.000.-Ft-os termékvásárlási keret a Megafront Kft kínálatából. 
II. Helyezettek: 65.000.-Ft-os termékvásárlási keret a Megafront Kft kínálatából. 
III. Helyezettek: 35.000.-Ft-os termékvásárlási keret a Megafront Kft kínálatából. 

(PERFETTI lemezek, bútorfrontok, egyéb konyhai kiegészítık) 
A díjak idıközben egyéb felajánlásokkal kiegészülhetnek.  

 
Az eredményhirdetés helyérıl és idıpontjáról a résztvevıket idıben értesítjük. 
 
Bemutatás: a kiválasztott (a díjazott és a kiállításra alkalmasnak ítélt) tervek és tárgyak a lakossági ill. 
szakmai kiállításokon lesznek bemutatva, illetve publicitást kapnak különbözı sajtóorgánumokban és az 
interneten is. (A pályamunkák szerepelhetnek továbbá a tervezett PERFETTI-könyvben is.) 
További információ: www.perfetti.hu, www.radiatorburkolat.hu  

- Kérdésekkel kapcsolatban hívható:   Gajzágó György, 30/944-66-33; skype: gajzago.gyorgy 
- A beküldési cím: MEGAFRONT Kft., 1149 Budapest Egressy út 23-25. 

 
 

  
 
 



                                                   

::::  PERFETTI    PRAKTIKÁK – 2009  :::: 
Kreatív pályázat   

 
 
Beérkezési határidı (kísérı dokumentációval) : 2009. március 16. 15.00 óra. 

 

ADATLAP – Kérjük külön, jeligével ellátott zárt borítékban csatolni ! 

 
 

1. A pályamővet alkotó(k) neve és címe:...…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Jelige: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  A pályamő gyártójának / megrendelıjének neve és címe:……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  A tulajdonjog megoszlása, százalékban*: ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Mellékletek felsorolása (kiírás szerint)**:..………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......     

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dátum:______________________________          Aláírás: __________________________________ 

 

 

* A tervezési-fejlesztési-kivitelezési teljesítmény létrehozásában érdemi szerepet vállaló alkotókat kérjük 

megnevezni – az elnyert  díjak az itt feltüntetett személyek részére, a megadott arányban lesznek 

megosztva.  

** A képi és szöveges dokumentáció és a mellékletek formátumára vonatkozó megkötések:  

Formátum:  ajánlati terv szinten, a témához és a pályázó igényességéhez méretezve.  
Színes látványtervek, részletrajzok kézi rajzzal vagy digitális tervezıprogrammal, falnézetek 1:20 
méretben. A pályamő  képanyaga CD mellékletként csatolandó. (Csak CD-t nem lehet beadni.) 
- A tárgykategóriában bemintázást mint mellékletet elfogadunk, de csak tervezı és 
asztalos közös, megosztott pályamunkájaként. Az ilyen jellegő pályázatot a kiíró (elızetes 
telefonos egyeztetéssel!) tervezı-kivitelezı ajánlásokkal és alapanyaggal is támogatja. A 
bemintázott tárgymellékletet megfelelı, jeligével ellátott védıcsomagolásban kell beadni. 
A tárgy nem lehet nagyobb mint 1x1x2m. 
A felhasznált (betervezett) termékek megnevezése, illetve szöveges leírás külön lefőzve, mellékelve.  
Formátum: A/3 formátumú készméret – paszpartuzva, (esetleg bekeretezve), a munkát megfelelıen 
óvó, jeligével ellátott dossziéban leadva. A dossziéban lezárt, jeligével ellátott borítékban kell elhelyezni 
az Adatlapot.  A dosszién a jelige  és a választott kategória mellett fel kell tüntetni: „PERFETTI 
PRAKTIKÁK - 2009, kreatív pályázat”. 
 


