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cech podlahářů fórum

Co se děje v Cechu podlahářů ČR

Chystá se tenisový turnaj, UPGRADE
podlaháře i oslava 20 let cechu

fórum WORKCAMP

WORKCAMP PARQUET

Třetí ročník probíhá
na zámku Dahlen v Německu
Třetí ročník mezinárodní akce WORKCAMP PARQUET probíhá od 2. do 10. 9. 2017. Setkávají se zde mladí 
parketáři a mistři z celé Evropy, jejichž hlavním cílem je během týdne vytvořit z parket versailleský vzor 
v Císařském sále a v Zrcadlovém sále zámku vyrobit a položit parkety po vzoru starých palácových podlah. 
Program je bohatý, každý den přinese účastníkům nové zkušenosti a zážitky.

Výběr z programu:

TÝDENNÍ AKCE
WORKCAMP PARQUET 2017
• Zaškolení účastníků pro práci na strojích 

instruktory týmu WORCAMP PARQUET.
• Příprava podkladu systémem suchých 

podlah s produkty FERMACELL.
• Výroba kazet s versailleským vzorem 

z masivních vlysů firmy HINTERSEER.
• Lepení hotových kazet na suchou podlahu 

Císařského sálu lepidly MUREXIN.
• Výroba a osazení bordury se jmény 

účastníků a erbu města DAHLEN.
• Povrchová úprava a olejování 

versailleských parket oleji PALLMANN.

DEN PRO ŘEMESLO
• WORKCAMP PARQUET realizuje pokládku 

versailleských parket v Císařském sále.
• Tipy a ukázky z praxe a pro praxi parketáře.
• Vernisáž výstavy mladých parketářů na 

téma „Mé tovaryšské dílo”.
• Workshop účastníků z Holandska na téma 

„Svéraz národní pokládky parket“.

DEN PRO ARCHITEKTY
• WORKCAMP PARQUET realizuje 
 pokládku versailleských parket 
 v Císařském sále.
• Odborné přednášky na téma: „Dřevěné 

podlahy v památkově chráněných 
stavbách“.

• Architektonická kancelář KREWITZ 
představuje projekt „Sanace zámku 
Dahlen“.

• Workshop účastníku z Ruské Federace na 
téma „Svéraz národní pokládky parket“.

DEN PRO EVROPU
• WORKCAMP PARQUET realizuje pokládku 

versailleských parket v Císařském sále.
• Mezinárodní účastníci se představují na 

téma „Vzdělávání v mé rodné zemi“.
• Řemeslná akademie QM1 představuje svůj 

koncept úspěchu pro řemeslníky.
• Sdružení výrobců laků CTA na téma 

„Povrchová úprava parket a prken“.

VEČER PRO EVROPU
• Slavnostní pozdrav generálního konzula 

České Republiky v Německu.
• Starosta Dahlen Matias Löwe hodnotí 

přínos projektu WORKCAMP PARQUET.
• Vernisáž děl regionálních umělců Weise 

Seite, Sabine Kunz, Sven Ritter.
• Kulturní a společenský večer s pohoštěním 

v režii města Dahlen.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
• WORCAMP PARQUET realizuje 

pokládku versailleských parket 
v Císařském sále.

• Prezentace prací mladých řemeslníků 
parketářů na téma „Mé tovaryšské dílo“.

• Den otevřených dveří zámku Dahlen 
a projektu WORKCAMP PARQUET

• Slavnost na nádvoří zámku pořádaná 
Schloss- und Parkverein Dahlen e.V. 
(Zámecký a parkový spolek Dahlen).

www.workcamp-parquet.com

Celý projekt WORKCAMP PARQUET organizuje firma RENSPOL z Karlových Varů.

PARTNEŘI PRO ROK 2017
Hlavní partneři: HINTERSEER, PALLMANN, MUREXIN, FERMACELL.
Další partneři: Gewerbliche Schule Ehingen, Saicos, Asuso, Jansen, Prinz, Lobis, 
FG Floortec, PCI (ČR), Fristads, Maffel (ČR), Mapei, Kiesel, Mitgas, Das Metallwerk.


