Építőanyag gyermekintézményeknek és műemlékeknek
Várépítő 2017 – ismét a rekordok éve lehet
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2010 óta 70 millió Ft + Áfa értékű felajánlás, közel 600 pályázó, akik összesen több mint 450
millió forint értékű építőanyagot igényeltek, valamint több mint 100 nyertes – ez a
gyermekintézmények és műemlékek beruházásait építőanyaggal támogató Várépítő
pályázat mérlege.
2017. ismét a rekordok éve lehet, a felajánlások tekintetében már biztosan az: a nettó 16
millió forintnyi építőanyagot és készpénzt 16 cég ajánlotta fel.
Idén ismét 1,1 millió forintnyi készpénz is gazdára vár: 500 ezer forint a proidea.hu, az ebuild.hu és a Magyar Építéstechnika, további 600 ezer forint pedig a Colt Hungaria Kft.
jóvoltából.
Sőt gyűlnek a munkában kínált felajánlások is: az Épületszigetelők, Tetőfedő és Bádogosok
Országos Szövetsége (ÉMSZ) tagjai, az ország legjobb tetőfedői idén is kiválasztanak egy
nyertet. Ez lesz a negyedik tető, amit társadalmi munkában újítják fel.
Új felajánlónk, a Fakro munkatársai pedig egy nyertesnél a megítélt tetőablakokat be is fogják
építeni.
A legtöbben új tetők kapnak
Eddig is a tetőfelújítás volt a legnépszerűbb, hiszen ebben a kategóriában van a legtöbb
felajánlott termék, idén összesen nettó 8,5 millió forintnyi. A több féle alapanyagú, CREATON,
TERRÁN és Bramac tetőfedő anyag, a PREFA ereszcsatorna és a Colt tetőbevilágók választékát
egészítik ki új felajánlónk, a Fakro tetőablakai.
Van olyan tetőcserép gyártó cég, mégpedig a Creaton SEE Kft., amely hét év alatt immáron
nettó 20 millió Ft értékű kerámia tetőcserepet ajánlott fel, amelyből eddig évente három
intézmény újulhatott meg.
A gépészeti felújításhoz szükséges nettó 2 millió forint értékű, csúcsminőségű Weishaupt
kazán mellé érkezett 500 000 Ft+ÁFA értékű Schiedel kémény.
A Bachl és a Baumit hőszigetelő anyagin túl idén további 500 000 Ft+ÁFA értékű Ravatherm
hőszigetelés is rendelkezésre áll.
A beltéri megszépülés kategóriájában a burkolat-felújításhoz a Murexin és a Henkel Ceresit
márka kínálja anyagait.
A Várépítő Pályázat bíráló bizottságának tagjai több mint egy évtizede
• Vadász György, Kossuth-, Ybl- és Steindl-díjas építész, a bíráló bizottság elnöke;
• Nagy-Kálózy Eszter, színművész;
• Ráday Mihály, a Város és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) elnöke, Kossuthdíjas alkotó;
• Tóth Balázs, építész, az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. szakértője
és a zsűri új, idén csatlakozott tagja Beleznay Éva, okleves építészmérnök, a Magyar
Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) alelnöke, Budapest volt főépítésze.

A szervezők március 10-én Várépítő napot tartanak a Kortárs Építészeti Központban (XI.
Budapest, Bartók Béla út 10-12.) az érdeklődő intézmények számára, ahol a felajánló cégek
előadói mellett független szakemberek is segítik tanácsaikkal a pályázatok előkészítését.
www.varepitopalyazat.hu

