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Cosentino inviterer alle arkitekt- og
designstudenter til å delta i Cosentino
Design Challenge 14
Cosentino inviterer alle arkitekt- og designstudenter fra hele verden til å
delta i den årlige konkurransen Cosentino Design Challenge. Er neste vinner
norsk?
CDC er et initiativ som oppfyller Cosentinos engasjement for talentet og
kreativiteten til fremtidige generasjoner av fagfolk i disse to disiplinene. CDC
er en unik mulighet til å la studenter knytte seg til materialer og produkter
som de en dag vil bruke i sine arbeidsprosjekter.

Se video på YouTube her

Cosentino Design Challenge 14 - temaer
I arkitektur-kategorien foreslår Cosentino prosjektutvikling basert på temaet
“Cosentino og ta i bruk det urbane rom (gaterommet)”.
I design-kategorien må studentene arbeide med emnet “Cosentino og lokal
tradisjon: moderne håndverk”.
For disse to spennende forslagene som selskapet gir studentene ubegrenset
frihet til å utforske og skape, vil det eneste kravet være at de må inkludere
ett av de innovative produktene Cosentino tilbyr for arkitekturens og
designets verden: Silestone® kvartsoverflate, den ultra-kompakte Dekton®overflaten eller Sensa by Cosentino®, det naturlige steinspekteret med
eksklusiv anti-flekk-beskyttelse.

CDC 14 - presentasjon
Det spektakulære utstillingsrommet til Cosentino City Madrid har vært
vertskap for presentasjonen av Cosentino Design Challenge 14.
Representanter fra Cosentino var til stede ved arrangementet, i tillegg til
fagfolk innen arkitektur og design, relevante medier og studenter og lærere
fra noen av de 31 nasjonale og internasjonale skolene og universitetene som
deltar i konkurransen

Vanessa Feo, Cosentino Groups ansvarlig for kommunikasjon, og Ricardo
Santonja, som har samarbeidet med initiativet siden dets begynnelse, hadde
ansvaret for presentasjonen av alle konkurransedetaljene.

Vinnerne av Cosentino Design Challenge 13 fikk utdelt sine premier under
arrangementet. 350 deltakere kjempet om å vinne, og disse prosjektene gikk
helt til topps.
Velkommen som deltaker og lykke til!
Juridiske vilkår og betingelser
Videoen “Delta i CDC14"
Fotografier av vinnerprosjekter – CDC13 Arkitektur
Fotografier av vinnerprosjekter – CDC13 Design

Høy kvalitet, innovative overflater for arkitektur og design. Cosentino ligger
bak de banebrytende merkene Dekton®, Silestone® og Sensa fra Cosentino®,
som alle er ledende innen kategoriene kvarts, ultrakompakte og resirkulerte
overflater.
Om Cosentino Group
Cosentino Group er et internasjonalt, familieeid selskap som produserer og
distribuerer innovative overflater av høy kvalitet for design og arkitektur.
Gruppen samarbeider med sine kunder og partnere for å levere løsninger som
tilbyr design og verdi, og er en inspirasjon i livet til mange mennesker.Dette
målet er mulig takket være de ledende merkene i sine respektive segmenter
– Silestone®, Dekton® og Sensa by Cosentino®. Teknologisk avanserte
overflater som gjør det mulig å skape unike miljøer og design for hjemmet og
offentlige steder.

