Renomovaný výrobce kancelářských židlí RIM CZ s.r.o. připravuje projekt s názvem
„RIM Design Lab“, který je založen na spolupráci s vysokými školami a univerzitami v oblasti
designu.
Nabízíme zajímavou spolupráci týkající se designu kancelářského nábytku, která rozšíří Vaše
znalosti v oboru a umožní získání pracovních zkušeností ještě v průběhu studia.
Chcete-li si ověřit své dovednosti v praxi a vylepšit tak svou pozici na trhu práce; či získat
zkušenosti z pracovního prostředí a to jak práce v kolektivu, tak i samostatné plnění
svěřených úkolů; je projekt „RIM Design Lab“ skvělou příležitostí.
Počátečním bodem bude zadání a následné vypracování nového designu sedacího nábytku
dle předepsaných základních požadavků.
Tvorba zadaného projektu bude probíhat v rámci studia, bude tedy brán jako semestrální
práce.
Pro program „RIM Design Lab“ bude vytvořeno speciálně vybavené pracoviště na
Showroomu v Otrokovicích, jehož součástí budou počítače s programy, jako jsou 3D Studio
Max, Rhino, Blender a jiné. Dále pak 3D tiskárna, zkušební a testovací zařízení a jiné
nezbytné prostředky umožňující kvalitní a plnohodnotné prostředí pro práci studentů.
Největším přínosem pro firmu RIM bude spolupráce s mladými a motivovanými jedinci
s vysokým potenciálem a inovativním myšlením.
Těšíme se na spolupráci.
Ing. Milan Nagy
Výkonný ředitel

Ceny v soutěži
1. místo 300 Eur
2. místo 200 Eur
3. místo 100 Eur

Výherci získávají možnost zúčastnit se 2 týdenní stáže ve společnosti RIM CZ.
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Pravidla soutěže:
Firma RIM CZ s.r.o., adresou Dr. E. Beneše 1015, 765 02 Otrokovice, Czech Republic,
vyhlašuje mezinárodní soutěž o nejlepší studentský návrh sedacího nábytku.
Soutěž probíhá od 1.1.2019 do 31.5.2019.
Soutěžící v průběhu soutěže zpracují návrh sedacího nábytku dle zadání, který v daném
termínu odešlou v tištěné a elektronické formě (jpg, pdf) na dresu zadavatele soutěže.
Formát pro tištěnou prezentaci je A2. Dále soutěžící v uvedeném termínu odevzdají 3 D
model v poměru 1:5.
Vyhlášení výsledku proběhne v červnu 2019. Výherce zvolí hodnotitelská komise ve složení:
designér společnosti RIM, zástupce konštrukčního oddělení RIM, zástupce marketingového
oddělení RIM a jednatel firmy RIM. Hodnocení prací bude přítomen i zástupce univerzity.
V případě, že některý návrh studentu bude realizován ve výrobě, zadavatel uzavře
a autorem, resp. se školou, podlicenční smlouvu.
Specifikace:

Popis: Sedací nábytek určený do odpočinkových zón, čekacích prostor, vstupních hal i jako
neformální jednací sezení (googleoffice).
Charakteristika:
Celočalouněné křeslo oblého tvaru.
Materiál: polyuretan s kovovými nebo dřevěnými vstupy.
- Výška sedadla (od podlahy po sedací plochu) 45 cm
- 3 možné výšky zádové opěry
- Možnost dvoubarevného čalounění
- Možnost provedení s područkami
- Kovová nebo dřevěná podnož
Možnosti:
Výška sedadla – (relaxační, pohodlnější) – 40-42 cm (od podlahy po sedací plochu)
Možnost provedení s taburetem.
Podnož: čtyřnohá; čtyřramenný kříž nebo kulatá podnož a jiné.
Design:
Moderní a elegantní design
Doprava:
Dle běžných standardů – nákladní auto.
Balení:
Jeden kus v krabici.
Trh:
Evropská Unie
Cenové podmínky:
Hodnotící kritéria:
 Náklady
 Design
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