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Jste stvořeni k tvoření? Máte zlaté ruce? 
Přihlaste se do 5. ročníku projektu Balakryl RECY věci a ukažte, co umíte! 

Praha, 28. března 2017 – Projekt Balakryl RECY věci vstupuje do svého 5. ročníku. Na novém webu 

www.balakrylrecyveci.cz může každý přihlásit své už hotové kutilské dílo. Z nich vybere odborná 

porota, složená z profesionálních designérů, 40 nejlepších. Autoři těchto vybraných děl se pak 

zúčastní workshopu s týmem hvězd ekodesignu a v soutěži Balakryl RECY věci budou bojovat o 

přízeň veřejnosti.  Ve hře je hlavní cena – 20 000 Kč a účast na festivalu designSUPERMARKET. 

Domácí kutil, tvořivá maminka nebo začínající designér 

Do projektu Balakryl RECY věci se může zapojit každý, kdo rád tvoří. Od 1. dubna 2017 stačí vložit 

fotografii svého vybraného výrobku na stránky www.balakrylrecyveci.cz a připsat svou motivaci 

k zapojení do projektu. Podle těchto výrobků vybere odborná porota, složená z profesionálních 

designérů (Antonín Wenzel, Marian Lacek a BOADESIGN – Michala Vrátníková a Petr Mikošek), 40 

lidí, kteří se mohou zúčastnit dvoudenních tvořivých workshopů v Praze a Brně. 

Letní workshopy s profesionálními designéry 

Během dvou dnů provede tým hvězd ekodesignu účastníky letního workshopu tajemnými zákoutími 

sběrných dvorů i tvůrčí atmosférou hodinových dílen. Výsledné výrobky budou profesionálně 

nafoceny a umístěny na web www.balakrylrecyveci.cz , kde budou od 15. října 2017 bojovat o přízeň 

veřejnosti. Výrobek, který získá nejvíce hlasů, vyhraje hlavní cenu, kterou je částka 20 000 Kč a účast 

na festivalu designSUPERMARKET. 

Pomáhejte s námi 

Výrobky z workshopů budou vystaveny na designSUPERMARKETu v prosinci 2017 a nabídnuty 

k prodeji, aby mohly najít nový domov. Výtěžek z jejich prodeje bude věnován vzdělávacímu centru 

TEREZA, které učí desetitisíce dětí a studentů chránit životní prostředí. 

 

Balakryl RECY věci vám mohou změnit život  

„Ručním pracím se věnuji odmalička a dodnes mě velmi baví renovovat a 

vytvářet. Výhra v soutěži Balakryl RECY věci pro mě byla překvapením a 

velmi mě potěšila, protože se přihlásilo velké množství krásných děl. Účast v 

soutěži mě přesvědčila udělat krok, který mě již dlouho lákal. Otevřela jsem 

si malou dílnu a obchůdek s recy věcmi. Na jeho zařízení jsem použila právě 

peníze, které jsem v soutěži vyhrála, a obchůdku se nyní velmi daří,“ říká 

Šárka Prágerová, která se v roce 2015 stala absolutní vítězkou. 
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Více informací k projektu včetně pravidel naleznete na www.balakrylrecyveci.cz. Balakryl můžete 

také sledovat na Facebooku a YouTube. 

 

Značka Balakryl 

Dnes již legendární značka nátěrových hmot Balakryl se zrodila v polovině 80. let min. století. Na 

konci roku 1985 byla v závodu Tebas zastavena výroba rozpouštědlových barev a výrobní program se 

zaměřil na ekologické disperzní nátěrové hmoty. Raketový start zaznamenaly v roce 1987, kdy byla 

představena nová barva – Balakryl V 2045, která si brzy získala početnou obec zákazníků. Od 6. dubna 

2009 patří značka Balakryl pod křídla společnosti PPG. 

 

O skupině PPG  

Vizí společnosti PPG je i nadále zůstat předním světovým výrobcem nátěrových hmot a dalších 

speciálních produktů, které zákazníkům pomáhají chránit a zkrášlovat jejich vlastní výrobky i okolí. 

Díky inovacím, úsilí o udržitelný rozvoj a kompetenci v oblasti barev pomáhá PPG svým zákazníkům v 

průmyslu, dopravě, výrobě spotřebního zboží a na trhu autopříslušenství vylepšovat více povrchů 

různými způsoby než kterákoli jiná společnost. Společnost PPG byla založena v roce 1883, její centrála 

má sídlo v Pittsburghu a působí v téměř 70 zemích po celém světě. Akcie společnosti PPG jsou 

obchodovány na New York Stock Exchange (symbol: PPG). 

 

Podrobnější informace získáte na www.ppg.com nebo na Twitteru (@PPGIndustries). 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Markéta Rejmonová 

doblogoo  

mobil: +420 739 547 358 

email: marketa@doblogoo.cz 

 

Martina Macková 

PPG Architectural Coatings Eastern Europe a.s., 

Marketing Manager 

mobil: +420 602 105 731 

tel.: +420 222 333 717  

email: mackova@ppg.com 
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