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Společnost James Hardie Europe a její sádrovláknité a cementovláknité desky fermacellSpolečnost James Hardie Europe a její sádrovláknité a cementovláknité desky fermacell  spolupracují s René Caranem, dlouholetým spolupracují s René Caranem, dlouholetým
organizátorem projektu organizátorem projektu , už řadu let. Má to své důvody: například ten, že pracovníci karlovarské podlahářské firmy, už řadu let. Má to své důvody: například ten, že pracovníci karlovarské podlahářské firmy
RENSPOL, jejíž spolumajitelem je René Caran, pracují s materiály fermacellRENSPOL, jejíž spolumajitelem je René Caran, pracují s materiály fermacell  dlouhodobě. Na mnoha projektech včetně tohoto dlouhodobě. Na mnoha projektech včetně tohoto
evropského setkání parketářů v praxi potvrzují, že si dřevo a suché podlahy fermacellevropského setkání parketářů v praxi potvrzují, že si dřevo a suché podlahy fermacell  dobře rozumí. dobře rozumí.
 
Letos je ke vzájemné spolupráci a partnerství ze strany značky fermacell  o několik důvodů více. Jedním z nich je skutečnost, že v nádvoří vizovického
zámku, kde se celá akce od 29. srpna do 5. září 2020 uskuteční, bude umístěný speciální skleněný City Modul od firmy KOMA MODULAR. Zlínská KOMA
MODULAR je dlouholetým obchodním partnerem firmy James Hardie Europe a její sádrovláknité desky a podlahy fermacell  používá v případě, kdy
potřebuje vylepšit akustiku ve svých sestavách, např. ve školách, kancelářích, nemocnicích, atd, nebo v případě řešení požárních odolností sestav.
Oceňována je i statika a pevnost desek, jejich odolnost a univerzálnost v oblasti povrchových úprav.
 
„Na jednom místě tak ukážeme možnosti našich materiálů podlahářům, a současně potvrdíme i naše dlouholeté postavení v oblasti modulové výstavby.
Fermacell  má pro realizační firmy, montující podlahy, široké spektrum řešení, a to jak pro pokládku dřevěných podlah, tak i pro linolea, velkoformátové
dlažby a jiné krytiny. Silné přednosti má i pro „moduláře“ - naše podlahy fermacell  splňují požadavky na požární odolnost REI 30, REI 60, REI 90, výrobci
modulů rovněž často využívají naše sprchové prvky fermacell .“ říká Aleš Pechtor, regionální manažer James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha.
 
V modulu KOMA MODULAR budou stát truhlářské hoblice, na kterých budou vznikat zámecké parkety pro rekonstruované prostory vizovického zámku.
Akce bude po celou dobu přístupná široké veřejnosti přístupná a zámek Vizovice organizuje speciální komentované prohlídky zámku a aktivit WORKCAMP
PARQET.
 
Letos se navíc projekt WORKCAMP PARQUET vrací po čtyřech letech zpátky do České republiky. Poprvé se projekt u nás uskutečnil v roce 2016 a práci
mladých parketářů a mistrů z celé Evropy, kteří se tenkrát sjeli na zámek v Libé u Chebu, i před čtyřmi lety fermacell  podporoval.
 
„Inovací je letos on-line aktivita a konference na internetu. Hlavním partnerem těchto aktivit je americká národní společnost pro dřevěné podlahy - NWFA
USA a největší výstava na podlahy v Evropě - Expo DOMOTEX. Dalšími partnery je Národní památkový úřad z České republiky a Rakouska, Národní
technické Muzeum a Valašské Muzeum v přírodě. Podporu získal projekt přímo od zlínského kraje, města Vizovice, firmy KOMA MODULAR a několika
výrobců parket a parketové chemie. A osobně sem rád, že můj oblíbeny fermacell  bude i letos našim partnerem. Je to skvělá zpráva.“ říká organizátor
WORKCAMP PARQUET CZ 2020 René Caran.
 
Více informací o letošním ročníku projektu WORKCAMP PARQUET CZ 2020 získáte na webu Více informací o letošním ročníku projektu WORKCAMP PARQUET CZ 2020 získáte na webu ,, o o
možnostech a řešeních suchých podlah fermacell se nejvíce dozvíte na možnostech a řešeních suchých podlah fermacell se nejvíce dozvíte na . . 
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