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Meer weten over
brandveiligheid?
Een speciale uitgave over
brandveiligheid in de bouw.
Concrete praktijkvoorbeelden,
producten en verhalen van experts. Een
overzicht van alle ontwikkelingen op het
gebied van brandveiligheid.
Meer informatie? U kunt de Bouwspecial
Brandveiligheid nu bestellen.

De deelnemers aan het Workcamp Parquet hebben vorige week de handen uit de mouwen
gestoken. In de balzaal van een Pools kasteel restaureerden zij vakkundig de antieke
parketvloer, inclusief het patroon van het familiewapen van de kasteelheren.
Elk jaar komen in de eerste week van september ergens ter wereld tientallen Meester
Parketteurs, parketteurs en leerling-parketteurs bij elkaar. Niet alleen om gezamenlijk hun kennis
te delen, maar ook om gezamenlijk een project te maken en zo een bijdrage te leveren aan de
geschiedenis.
Vorige week ontmoette het internationale gezelschap elkaar op Kasteel Brzeg in Polen. Er deden
zestig specialisten uit 21 landen mee.
De Nederlandse formatie werd gevormd door: Dave Amweg, van OCS Interiors, Henk Pruysen van
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HP Vloeren, Joey Leenders van Hout van Goud, Sebastiaan Van Westrenen van Luxoket, Wilfred
Krebbers van BRN-Parket, Johan Zwartbol van Maple Leaf Vloeren en Benno Broen van HOUT
VAN HOUT.
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Zveřejnil to Rüdiger Dicke
2 815 zhlédnutí

(foto en video: Workcamp Parquet on Facebook)
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