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Rychlá doba přeje jednoduchým řešením. Pomozte ulehčit 
práci a osvoboďte design od všeho zbytečného pomocí 
revolučního zipu Dual Lock™.
 
Představte si svět bez šroubů, nýtů a svárů a navrhněte 
efektivnější řešení pro běžné situace i průmyslovou 
výrobu za využití tohoto speciálního suchého zipu. 
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ZADÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PRO DESIGNÉRY 
České zastoupení 3M, společnosti s celosvětovou působností, vyhlašuje 
soutěž na návrh inovativního využití suchého zipu 3M™ Dual Lock™. 
Garantem a organizátorem soutěže je CZECHDESIGN. 

Hledáme designéry s inovativními nápady jak jiným, novým, neotřelým 
způsobem využít samolepící suchý zip 3M™ Dual Lock™. 

Výsledkem mají být návrhy produktů / postupů / služeb, které 
jsou komerčně životaschopné a jsou navrženy s ohledem na 
dlouhodobou udržitelnost.

PODMÍNKY ÚČASTI
Zúčastnit soutěže se může každý designér, student designu či designové 
studio působící v České či Slovenské republice s neomezeným počtem 
návrhů. 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ
Termín odevzdání práce je 10. 5. 2015 do 24.00. 

ODMĚNA VÝHERCŮM
Odborná porota vybere z přihlášených prací 3 až 5 návrhů. 
Autoři nejlepších návrhů (minimálně 3) budou oceněni finanční 
částkou 15 000 Kč každý. 

Autorům vítězných a vybraných prací bude umožněna prezentace jejich 
návrhů v rámci festivalu Česká inovace (v designové sekci), každý oce-
něný získá sadu produktů 3M a bude mu umožněno bližší seznámení se 
s produkty a technologiemi 3M v Inovačním centru společnosti. 

Společnost 3M podporuje nové nápady a je schopna podpořit dobrý 
potenciál, který si slibuje v soutěži nalézt. Výhra v soutěži zakládá pod-
mínky pro případnou další budoucí spolupráci s 3M či její podporu při 
jednání s třetí stranou (realizátor / dodavatel). Výsledná podpora závisí 
na povaze a kvalitě vítězných návrhů.



ZAMĚŘENÍ A HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vypsána jako otevřená, jednokolová. Oceněny budou pouze ty 
návrhy, jejichž realizace je technicky a technologicky možná. Pozitivně 
bude hodnoceno samostatné poptání a nacenění u výrobců.
Při navrhování má být použit samolepící suchý zip 3M™ Dual Lock™, 
který může být kombinován s jakýmikoli dalšími materiály. 

Finalisté soutěže, vybraní porotou, budou v průběhu května 2015 pozvá-
ni k osobní prezentaci svého návrhu do Inovačního centra 3M v Praze, 
kde budou moci představit svůj návrh porotě a osobně prodiskutovat 
další možné využití navrhovaného projektu. V porotě budou přítomni 
zástupci 3M a dalších inovativních a business projektů, kteří přispějí 
dalšímu možnému využití navrhovaného projektu. 

POROTA
— Jan Plecháč, designér, studio Jan Plechac & Henry Wielgus
— Martin Imrich, designér, studio Koncern
— Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN 
— Jan Mašek, innovation leader 3M 
— Petr Raboch, marketing supervisor, divize lepení a spojování 3M
— Kamil Pošvic, manažer, MSE segment České spořitelny

Hlavními kritérii poroty jsou
— originalita a inovativnost návrhu 
— realizovatelnost, vyrobitelnost (popsání výrobního procesu, 
finančních nákladů a v případě návrhu produktu základní představa 
jeho finančního ohodnocení)

SUCHÝ ZIP 3M™ Dual Lock™ A JAK JEJ ZÍSKAT
Samolepící suchý zip 3M™ Dual Lock™
3M™ Dual Lock™ samolepicí upevňovací rozebíratelný systém je ne-
otřelou alternativou standardních metod spojení, jako jsou šrouby, nýty, 
západky, lepidla a další. Poskytuje univerzální řešení upevnění všem 
aplikacím vyžadujícím vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. 3M™ 
Dual Lock™ je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami 
hlaviček hřibovitého tvaru na krátkých nožkách. Stlačením dvou částí 
Dual Locku dohromady vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spoje-
ní, které umožňuje snadné zacházení. 

Předmětem soutěže jsou tři druhy zipů Dual Lock™
1 / černý http://www.3mshop.cz/products/lepeni/rozebiratelne-spoje/
suchy-zip-3m-dual-lock-25mm-x-2-5m-x-5-8mm-cerny-3/
2 / průhledný http://www.3mshop.cz/products/lepeni/rozebiratelne-
-spoje/suchy-zip-3m-dual-lock-25mm-x-70mm-x-5-8mm-transpa/
3 / nízkoprofilový do menších prostor http://www.g3.cz/katalog/su-
che-zipy-3m/dual-lock/3m-suchy-zip -dual-lock-sj4570

Více informací o materiálu 3M™ Dual Lock™ se dozvíte na
www.3mlepeni.cz/samolepici-suche-zipy-predstaveni/

Vzorky k dispozici
V GALERII CZECHDESIGN na adrese Vojtěšská 3, Praha 1 jsou v průběhu 
soutěže k dostání vzorky materiálu 3M™ Dual Lock™. Ty budou záro-
veň zaslány do ateliérů designu na české a slovenské vysoké školy.

Prohlídka Inovačního centra 3M
Pro zájemce bude umožněna prohlídka Inovačního centra 3M s možností 
rozhovorů s odborníky z Divize lepení a spojování 3M, která se uskuteční 
28. 4. 2015 od 9 do 12 hodin na adrese — V Parku 12, Praha 4. 
Mapa areálu zde — www.thepark.cz/cz/info. 
Prosíme o potvrzení účasti na prohlídce do 26. 4. 2015 
na email — ludmila.bohacova@czechdesign.cz

FORMÁT ODEVZDÁNÍ PRÁCE
Elektronicky odevzdávejte 2 přílohy (dohromady max 10MB)

1 / Soutěžní plachta formátu A3, která celkově reprezentuje váš návrh
— plachta obsahuje — název návrhu, vizualizace návrhu, popis návrhu 
v jednom odstavci (popis způsobu využití, užití materiálu 3M™ 
Dual Lock™) vaše jméno a kontakt (e-mail, telefon) 
2 / Případně doplňující informace o projektu ve formátu PDF A4 
na šířku, max. 5 stran — obsahující — vaše jméno, kontakt (e-mail, te-
lefon), krátké CV (předchozí práce, vzdělání, úspěchy) — případné další 
vizualizace a informace o návrhu (předpokládané zapojení konkrétního 
výrobce/řemeslníka, popis výrobního postupu, …)
 
Tyto dva dokumenty nahrajte pomocí formuláře, který naleznete v prů-
běhu března na stránce soutěže 3M Design Innovation Award VOL II na 
webových stránkách www.czechdesign.cz/souteze 

V případě přihlášení více návrhů prosíme o odpovídající počet souborů 
PDF, každý návrh se bude hodnotit zvlášť. Soutěžící souhlasí s komuni-
kací pomocí elektronické pošty.

AUTORSKO-PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
Soutěžící odesláním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil s pra-
vidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je 
oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho 
vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu autorů, když při 
jeho zhotovení se zdržel jakýchkoli zásahů do práv třetích osob, zejména 
do práv autorských a jiných práv ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autor-
ský zákon ve znění pozdějších předpisů. Odesláním soutěžního návrhu 
soutěžící prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související 
se zhotovením díla. 

Zadavatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že 
nezneužije žádný z návrhů, ani jeho části.

Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) 
může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odmě-
nu užit k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, pro všechny 
státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce 
organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním svých osob-
ních údajů, a to za podmínek korespondujících s ustanoveními přísluš-
ných právních předpisů (zejména zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů). 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádný z návrhů jako vítězný. 
Rozhodnutí zadavatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku.
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FAQ: CO BY VÁS DÁLE MOHLO ZAJÍMAT
Je určeno minimální množství 3M™ Dual Lock™, se kterým mám 
v návrhu pracovat? Ačkoliv není vyloučeno použití suchého zipu 
v drobných aplikacích, budou preferovány návrhy s použitím většího 
množství materiálu Dual Lock™, které jsou primárně určeny pro průmy-
slovou výrobu. 

Lze prát 3M™ Dual Lock™ v pračce? Dual Lock™ je odolný vůči 
vodě, teplotě i vibracím, čili teoreticky ano. Ale na oblečení a podobné 
materiály je vhodnější klasický suchý zip, jelikož Dual Lock™ se kvůli 
své plastové konstrukci ne tak snadno ohýbá. Tzn. má raději rovnou 
aplikaci, než zakřivenou. 

Vydrží 3M™ Dual Lock™ všechny povětrností podmínky? Ano, díky 
akrylovému lepidlu je vhodný pro vnější prostředí přes zimu i přes léto.

Kde všude můžete v současnosti najít suchý zip 3M™ Dual Lock™? 
Kromě tradičního užití materiálu všude tam, kde je potřeba přichytit, ale 
také vyměňovat často se měnící / velmi namáhané součástky (dopravní 
prostředky, interiér, nábytek, výstavnictví, firemní prezentace), můžete 
v nejbližší době naleznout suchý zip z produkce 3M také na produktech 
předního českého dodavatele skleněných svítidel. Pro dosažení elegant-
ního bezešroubého řešení se pro připevnění pohledové krycí lišty exklu-
zivních svítidel Preciosa používá právě 3M™ Dual Lock™. 

Další FAQ se mohou objevit v průběhu soutěže na stránce 
www.czechdesign.cz/souteze

ZADAVATEL SOUTĚŽE
Nadnárodní společnost 3M byla založena v USA roku 1902 a po více než 
100 let je průkopníkem v oblasti inovací a zavádění nových technologií. 
Je lídrem v mnoha segmentech trhu – od zdravotnictví a bezpečnosti 
provozu na dálnicích, přes kancelářské produkty, po lepidla a brusiva. 
Její úspěch vychází ze schopnosti uplatňovat nové technologie – často 
v kombinaci – při řešení nespočetných praktických potřeb zákazníků. 
3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, IČ: 41195698

ORGANIZÁTOR & GARANT SOUTĚŽE
CZECHDESIGN prosazuje design do praxe, pomáhá firmám se zapoje-
ním designu a organizuje soutěže pro designéry. Již od roku 2003 se 
zasazuje o propagaci a rozvoj designu v ČR a spravuje nejstarší webový 
portál o designu u nás. www.czechdesign.cz
CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, Česká republika, IČ 266 33 191

PARTNEŘI
Finanční partner

Mediální partneři

KONTAKTY
Veškeré informace o soutěži naleznete na 

www.czechdesign.cz/souteze

Neváhejte nás prosím kontaktovat v případě 
jakýkoliv doplňujících otázek. 

Kontaktní osoba pro průběh soutěže
Ludmila Boháčová — CZECHDESIGN.CZ

Tel. +420 724 530 188
ludmila.bohacova@czechdesign.cz
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