Najlepsi Glazurnicy w Lubelskim w roku 2013

<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; border: 0px solid #000000; float: left;"
src="images/stories/lublin.JPG" alt="lublin" height="135" width="180" />Na Lubelskie Targi
LUBDOM 15-17.03.13 Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy wraz z Firmami Partnerskimi
przygotowa�o : </p> <p> </p>
<p><strong>Codzienne pokazydla profesjonalist�
:</strong><br />- Zastosowania p�yt budowlanych Wim Platte, hydroizolacji taras�, i
epoksydowej posadzki gara�owej - Firma WIM<br />- Prezentacje praktyczne grunt�, g�adzi i
farb - Firma Flugger<br />- Prezenatacji p�ytek ceramicznych - Ceramika Tub�dzin<br />Praktyczne zastosowania profesjonalnych uszczelnie�m.in. maty uszczelniaj�ce<br />Prezentacja hydroizolacji i pap - Izohan & Izolmat<br />- Maszyny dla profesjonalist� - Firma
Rubi</p> <p><strong>Stoisko Nowoczesna �azienka</strong> to po��czenie technologii &
design wzbudzaj�ce zainteresowanie dzi�i innowacyjnym koncepcjom i rozwi�zaniom z
zastosowaniem najwy�szej klasy produkt� <strong><a
href="wydarzenia/694-w.html">wi�ej</a> </strong></p> <p><strong>Wystaw�prac
mistrzowskich " P�ytkami utkane"</strong> - tym razem prezentowali�my prace kt�e
powsta�y podczas V Glazurniczych Mistrzostw Polski w 2012 r. i przedstawiaj� motyw
Stadionu Narodowego</p> <p><strong>Porady profesjonalist�</strong> - przez trzy dni
targowe mo�na by�o korzysta�z wiedzy i porad cenionych lubelskich wykonawc� :
S�awomira Paszkowskiego i Andrzeja , oraz architekt�.</p> <p>W sobot�16 marca
zorganizowali�my zawody, kt�e jak zwykle przeci�gn� t�umy odwiedzaj�cych
poszukuj�cych profesjonalnego wykonawcy.<br />W <a
href="pzp/galeria/zawody-targi-pokazy-w-2013-roku/lubelskie-targi-lubdom-2013-ii-lubelskie-za
wody-pytkarzy.html">II Lubelskich Zawodach P�ytkarzy </a>udzia� wzi�i :<br
/><strong>Mariusz G�al, Artur Runiewicz, Andrzej Bielak, Andrzej Chudek, Konrad Staszewski,
Marcin Matera, Jaros�aw Szafranek,Grzegorz Bodenko,Tomasz Kasperski, Pawe� Chor��y,
Bart�omiej Chomicki, Dariusz Golas</strong>.<br />Zawodnicy otrzymali przed zawodami
stroje robocze, koszulki i czapeczki z firmy WIM oraz ciep�e polary od firmy Tub�dzin.<br />Do
dyspozycji mieli maszyny z Firmy Rubi, p�ytki ceramiczne Tub�dzin w dw�h kolotrach, oraz
klej Wim Diamond Grout i Fug�Diamentow�.<br />Zadanie polega�o na u�o�eniu p�ytek na
widocznej powierzchni bry�y o wym. 30cm x 30cm, zaaran�owaniu powierzchni, jak
najlepszym wykonaniu i zmieszczeniu si�w zadanym czasie.</p> <p style="text-align:
center;">Powsta�y przepi�ne, kunsztownie wykonane prace i ocena prac przez sk�ad
s�ziowski by�a niezwykle trudna ze wzgl�u na wyr�nany poziom zawodnik�.<br />Komisja
s�ziowska sk�adaj�ca si�z : architekt�, rzeczoznawcy, wykonawc� oraz reprezentant�
sponsor� zadecydowa�a o zwyci�twie :</p> <p style="text-align: center;"><br /><strong>I
m-sce Bart�omiej Chomicki</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><a
class="not_touch" href="joomplu:3145 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3145&type=thumb"
alt="joomplu:3145" /></a><br /><strong></strong></p> <p style="text-align:
center;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>II m-sce Marcin
Matera</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><a class="not_touch"
href="joomplu:3151 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3151&type=thumb"
alt="joomplu:3151" /></a><br /><strong></strong></p> <p style="text-align:
center;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>III m-sce Dariusz
Golas</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a class="not_touch"
href="joomplu:3148 type=img"><img class="jg_photo not_touch"

1/2

Najlepsi Glazurnicy w Lubelskim w roku 2013

src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3148&type=thumb"
alt="joomplu:3148" /></a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><span
style="font-size: 11px; text-align: left;">Gratulacje !!!</span></p> <p style="text-align:
center;"><a
href="galeria/zawody-targi-pokazy-w-2013-roku/lubelskie-targi-lubdom-2013-ii-lubelskie-zawody
-pytkarzy.html">Galeria Zdj�</a></p> <p>Ka�dy z uczestnik� otrzyma� ufundowane przez
Firmy Partnerskie:medale okoliczno�ciowe, ubrania robocze, chemi�budowlan�,atryku�uy i
akcesoria glazurnicze, a zwyci�cy puchary tablet, nawigacj�i CB Radio.</p> <p>Serdecznie
podzi�owania dla Firm WIM, Tub�dzin, Flugger, Izohan, Rubi, PIU Design, dla S�awka
Paszkowskiego, Ardrzeja Kowalczyka i Artura Runiewicza za wsp�rac�przy organizacji
ca�ego przedsi�zi�ia.</p>
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