THEMA: ALLES IS MOGELIJK MET METAAL

Wint u de MDG Architectuurprijs 2013 ?
Foto: project De Vorstin Hilversum verdiende de eervolle vermelding in 2011

VAN INSCHRIJVING TOT UITREIKING:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zie voor meer info www.vermdg.nl/architectuurprijs2013

WAAROP BEOORDEELT DE JURY?:

Inschrijven kan tot 30 oktober via
www.vermdg.nl/architectuurprijs2013
• De architectuurprijs van de MDG vereniging van toeleveranciU treft alle informatie op die website aan
ers metalen daken en gevels heeft als doel het bevorderen
Inzenden projecten kan ook via digitaal formulier
van de kwaliteit, zowel technisch als esthetisch, bij het reaNiet vergeten: foto’s separaat uploaden
liseren van gebouwen waarbij dak en/of gevel voornamelijk
Van uw aanmelding ontvangt u e-mailbevestiging
uit metalen elementen bestaat.
Op basis van de inzendingen bepaalt de jury maximaal tien
•
Toepassing en onderbouwing van het project van de eisen van
projecten
de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken is een pré.
De geslecteerde projecten zullen in overleg met alle betrokInformatie
op: www.krl-metaalbouw.nl
kenen bezocht worden
•
De
jury
kijkt
naar uw onderbouwing van de aspecten:
In december worden er uit de geselecteerde projecten drie
•
innovatief
ontwerp
genomineerd
• bouwmethode
Tijdens de Bouwbeurs bepaalt de jury aan de hand van de
• adaptief vermogen van het project
presentaties de winnaar en wordt de Architectuurprijs 2013
• metaal is het gezichtsbepalend materiaal
uitgereikt.
• duurzaamheid: laag energie- en grondstofgebruik
• economisch exploitabel, flexibel en courant (adaptief)
• esthetische uitstraling
• onderhoudbaarheid

WIE EN WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

Ieder project met een metalen gevelbeplating komt in aanmerking voor
de Architectuurprijs.
Iedereen kan een project indienen, de opdrachtgever, architect en aannemer. De prijs gaat naar de architect/ontwerpende partij.
Het project moet passen bij het thema “Alles is mogelijk met metaal”
waarbij invulling is gegeven aan:
• duurzaam bouwen
• creativiteit
• innovatie
• toekomstvisie
Vanzelfsprekend voldoet het project aan de eisen van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken en projecten kunnen zowel nieuwbouw als
renovatie omvatten in zowel utiliteits– als woningbouw.
Het project is opgeleverd in 2010 t/m 2012

Waarom meedoen met de
MDG Architetctuurprijs ?
Peter van der Mars, hoofd branches Koninklijke Metaalunie.
Meedoen aan de MDG Architectuurprijs levert u zomaar
free publicity, tevreden klanten en meer grip op de arbeidsmarkt op. Zomaar een greep uit een scala aan redenen. De
eerste, free publicity, is uiteraard eenvoudig uit te leggen.
Maar ook de andere twee zijn logischer dan misschien op
het eerste gezicht lijkt.

Uw klanten worden vaak de eigenaren van wat u bedenkt.
Het feit dat u een award wint, is voor hen een bevestiging
dat ook zij de juiste keuzes hebben gemaakt. Het is niet
ondenkbaar dat zij voor een nieuwe opdracht bij u aanklopTOPPRESTATIES IN RENOVATIE?
pen.
Renovatie is in de sector een nieuwe uitdaging en deze projecten zullen
zeker, omdat dit voor de eerste keer is zal dat een welkome uitbreiding
Het winnen van een award heeft ook zijn uitstraling op de
betekenen.
arbeidsmarkt. Vakmensen zijn soms moeilijk te vinden en te
binden. Een award-winnend bedrijf draait dat om, talenten
BEZOEK VOOR MEER INFORMATIE, REGLEMENT EN INSCHRIJVEN:
willen daar graag voor werken en weten u te vinden. ZoWWW.VERMDG.NL/ARCHITECTUURPRIJS2013
maar wat redenen om snel in te schrijven en mee te dingen
naar de MDG Architectuurprijs 2013.

