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DOMOTEX 2020

Projekt WORKCAMP PARQUET byl pozván organizátory veletrhu DOMOTEX a stal
se významnou součástí jeho letošního ročníku. Představil se před mezinárodním publikem
přímo v centru dění, v hale 13, v rámci akce Treffpunkt Handwerk – místa pro setkání
řemesla, praxe, praktických ukázek i přednášek.

WORKCAMP PARQUET
SE PŘEDSTAVIL V CENTRU DĚNÍ VELETRHU DOMOTEX

ÚČASTNÍCI WORKCAMP PARQUET
VYRÁBĚLI JEDINEČNÝ 3D VZOR
Návštěvníci veletrhu se mohli na stánku o ploše 
120 m² setkat se zástupci projektu WORKCAMP 
PARQUET René Caranem a Michaelou Reich-
lovou a s 15 parketáři z 10 zemí, kteří zde po tři 
dny vyráběli jedinečný 3D parketový vzor. Každý 
účastník vlastnoručně vyrobil jednu kazetovou 
parketu technikou tapis za pomoci ručního nářadí 
(japonské pily, škrabky a hoblíku). Střed parket byl 
vyroben ze dřeva, které si účastníci přivezli ze své 
země. Elektrickou lupínkovou pilou každý dle své 
fantazie vyřezal list, plod nebo šišku a poté upravil 
kontury restaurátorskou technikou v horkém písku. 

Organizátoři WORKCAMP PARQUET René 
Caran a Michaela Reichlová na otázku, proč 
pozvání na akci přijali, odpověděli:
Myslíme si, že je to nejlepší způsob, jak představit 
tradiční řemeslo – parketářství početné odborné 
i laické veřejnosti. Je to možnost, jak širokému 
publiku ukázat individuální přístup k práci v mezi-
národním týmu, jak motivovat mladé řemeslníky, 
odbourávat předsudky a získat cenné odborné 
zkušenosti. Velký zájem ze strany návštěvníků 
i vystavovatelů nás velmi potěšil.

WORKCAMP PARQUET je platforma pro setkává-
ní a výměnu znalostí a dovedností mezi parketáři 
v mezinárodním měřítku při společném projektu. 
Na veletrhu DOMOTEX jsme představili tradiční 
rukodělnou výrobu zámeckých parket s ohledem 
na životní prostředí a s ukázkou širokého spektra 
možností individuálního pohledu na ztvárnění 
parkety. 

Musíme poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili. 
Byli to parketáři a mistři: Saar Berks (NL), Emilio 
M. Andres (ES), Georg Spiegel (AT), Pietro Corrao 
(IT), Datsun Witick (FI), Eric Jongmans (NL), 
Florin Matei (RO), Leonard A. Hall (US), Kirill 
Derets (RU), Kalle Salomaa (FI), Johan Zwatbol 
(NL), Florin S. Cătălin (RO), Jakko Woudenberg 
(NL), Michail Androsov (RU), Zoltán Molnár (HU) 
a René Caran (CZ).

A nesmíme zapomenout na naše partnery, kteří 
nás podpořili. Děkujeme firmám: Albers (NL), 
Flamingo Parket (NL), Irsa (DE), Rigo (NL), Witte 
(DE), Bostik (DE), Loba (DE), Osmo (DE), Mapei 
(DE), Murexin (DE), Novoryt (CH), Ciranova (DE), 
Festool (DE), Saicos (DE), Stauf (NL), Uzin (DE) 
a Wakol (DE).

Foto: DOMOTEX – Deutsche Messe GmbH
workcamp-parquet.cz
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