TISKOVÁ ZPRÁVA
6. říjen 2021
Vyhlášení cen EAE Award 2021
EAE, European Association for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) udělila v
rámci 5. European ETICS Forum, které se konalo 16. září 2021, vůbec první ceny EAE Award
vynikajícím energeticky úsporným budovám využívajícím ETICS v Evropě.
Alessandro Siragusa z italské asociace pro ETICS (Cortexa) a člen představenstva EAE pro otázky
marketingu vysvětlil cíl soutěže: “Touto cenou chceme oceňovat energeticky úsporná, technicky
inovativní, udržitelná a esteticky sofistikovaná řešení fasád, která ukazují, co je možné, když
používáme vnější tepelněizolační kompozitní systémy.” Bylo přihlášeno více než 50 projektů z
deseti evropských zemí. Pětičlenná nezávislá porota vybrala vítěze ve čtyřech kategoriích (nové
rodinné domy, nové bytové domy, rekonstrukce rezidenčních staveb, nerezidenční stavby).
Některé projekty byly oceněny čestným uznáním.
Nové rodinné domy


Vítěz: Projekt soukromé rezidence VL-L v Linden (Belgie)

© Nick Cannaerts, Home Sweet Home
Výjimečná architektura může být realizovaná i s použitím ETICS. Bylo dosaženo i skvělé integrace
této moderní budovy do životního prostředí.
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Nové bytové domy


Vítěz: Stavba Matadorka v městské části Petržalka, Bratislava (Slovensko)

© Tomas Manina, eye one s.r.o./eye two s.r.o.
Fasáda připomínající sochu přesvědčila porotu tím, že integrovala speciálně navržené balkóny a
zároveň splnila všechny požadavky slovenstých stavebních předpisů.


Čestné uznání: GlobeWorks, Birmingham, Spojené království

© Mummy Bear Photography UK
Nová výstavba celkem 520 studentských bytů postavených na brown field (dřívější skladiště a
průmyslové budovy). Jako finální vrstva byly použity cihelné pásky, které evokují tradiční styl
těchto budov a ukazují množství variací, které ETICS nabízí.
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Rekonstrukce rezidenčních staveb
Vítěz: Villenkolonie Westend, Berlin (Německo)

© Kingspan Germany
ETICS s tenkou tloušťkou tepelněizolačního výrobku, ale s výbornými izolačními vlastnostmi zlepšil
energetickou efektivnost a vyladil částečně poškozenou fasádu komplexu, který pochází z roku
2000.


Čestné uznání: Viale Gran San Bernardo, Aosta (Itálie)

© I.V.I.T. Energia/Andrea Gadin
U historické budovy z roku 1935 byly pečlivě provedeny detaily. Byly použity replikační
technologie pro zachování původního vzhledu fasády, např. cihelné struktury v přízemí.


Čestné uznání: Goethehof, Vienna (Austria)

© GSD
Projekt řešil výzvu restaurovat a zvětšit památkově chráněnou budovu z roku 1929. Bylo
vybudováno 129 podstřešních bytů, zlešena energetická úspornost, odstraněny bariéry, avšak
historické prvky budovy byly zachovány a kulturní dědictví nebylo zničeno.
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Nerezidenční stavby


Vítěz: Maison de la Culture de la Province, Namur (Belgie)

© Quentin Olbrechts, Samyn and Partners
Vynikajicí uspořádání komplexu kulturního centra, které zahrnuje moderní i historické prvky,
využívá ETICS, tepelná čerpadla a solární energii.
Všichni vítězové, držitelé čestných uznání a nominovaní na cenu EAE Awards 2021 jsou
představeni na stránkách EAE: www.ea-etics.com/eae-award/nominees/, kde jsou uvedeny další
podrobnosti, údaje o zadavatelích, architektech a další obrázky.
Obrázky:
Text a obrázky jsou k dispozici ke stažení na stránkách: www.ea-etics.com/news/news-and-press/.
Další obrázky je možno vyžádat na: info@ea-etics.com.
EAE:
EAE je evropská zastřešující organizace pro ETICS, která spojuje 12 národních asociací pro ETICS,
pět hlavních evropských dodavatelských průmyslových asociací a 14 hlavních výrobců a
výzkumných institucí. EAE reprezentuje více než 80 procent evropského trhu s ETICS a komponenty
pro ETICS. EAE je členem organizací Construction Products Europe, European Association of
Building Materials Manufacturers a ECCREDI - The European Council for Construction Research,
Development and Innovation. Kromě toho zastupuje EAE evropský průmysl pro ETICS v
normalizačních výborech CEN, EOTA, a ve vztahu k Evropské komisi a k dalším institucím. EAE je
také partnerem kampaně Renovate Europe Campaign a aliance Construction 2050.
Kontak na editorský kolektiv:
Ralf Pasker
European Association for ETICS
Friedhofstrasse 3, 76530 Baden-Baden, Germany
Tel. +49 7221 94477-40
Email: info@ea-etics.com
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Tauberweg 8, 86916 Kaufering, Germany
Tel. +49 8191 66961, Fax +49 8191 66962
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