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Súťaž o najlepšiu realizáciu
pre rok 2008 – práce členov Cechu podlahárov Slovenska
Cech podlahárov Slovenska sa prácami svojich členov aktívne prezentuje na stavebnom trhu. Jednou z jeho aktivít je preto tiež
usporiadanie súťaže „Najlepšia realizácia roku“, tentoraz pre rok 2008.
Prihlásení súťažiaci odovzdali fotografie svojich
realizácií v roku 2008 na sekretariáte CPS. Súťažné
fotografie boli vystavené počas IX. snemu CPS
a prítomní si mohli pozrieť a hodnotiť všetky
realizácie. Vyhodnocovali technickú náročnosť
a estetickú úroveň zhotoveného diela. Samozrej
me bez znalosti toho, ktorý člen CPS sa skrýva
pod číslom realizačnej práce.
Vymenovaná odborná komisia v zložení ing. Ti
bor Pásztor, RNDr. Hlávka a Bc. Lakoš sa vzdala
mandátu na rozhodovanie a prebrala si výsledky
hlasovania celej prítomnej odbornej verejnosti.
V úlohe porotcu si spočítala všetky hlasy a vy
hlásila výsledky ako poradie čísel súťažných
prác. Sekretárka CPS potom k tomu priradila
adresáta.

1. URBAN Art, Intars parkett, Spišská Nová Ves.

60

www.ProfiMag.cz

Víťaznou realizáciou v súťaži Cechu podlahárov
SR pre rok 2008 sa stala práca firmy URBAN Art,
INTARS PARKETT, Spišská Nová Ves, drevené
podlahy realizované v súkromnej rezidencii.
Ide o drevené intarzované, atypické, kazetové
podlahy, vyrábané firmou URBAN Art, INTARS
PARKETT. Výrobca vlastní práva na vzory, ktoré
sú na podlahovinách používané. Pre túto konkré
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2. BOZIN spol. s r.o., Pezinok.

tnu realizáciu sa použil dizajn, ktorý si zvolil sám vlastník rezidencie a ich
prostredníctvom firma vsadila do interiéru svoju vlastnú individualitu. Jeho
tím ľudí, ktorí majú ojedinelé až extravagantné estetické cítenie, priniesol
do priestoru spestrenie všednosti. To je vždy v prospech veci, pretože
väčšinou sa na projektoch stretávame s kopírovaním nejakého „historického“
priestoru. Pri realizácii boli použité intarzované masívne parkety výrobcom
označované typ C v 10milimetrovej hrúbke. Zo širokého sortimentu drevín,
ktoré výrobca ponúka, si investor vybral parený agát, javor a hrušku. Par
kety sa celoplošne lepili na podkladový betón. Potom sa vzniknuté plochy
prebrúsili. Ku konečnej povrchovej úprave bol použitý systém na vodnej
báze: tmel, základný a vrchné laky Pallmann.
3. SCHENK športové povrchy s.r.o., Bratislava.

PoradiE:
1. URBAN Art, Intars parkett, Spišská Nová Ves;
2. BOZIN spol. s r.o., Pezinok;
3. s rovnakým počtom získaných hlasov sa umiestnili firmy SCHENK
športové povrchy s.r.o., Bratislava a CAMEO s.r.o., Košice.

Po vyhlásení výsledkov súťaže vrchný cechmajster ing. Lalák odovzdal
víťazom aj tentoraz diplom za najlepšiu realizáciu.
R. Erbenová ve spolupráci
s firmou URBAN Art INTARS PARKETT (foto archív firmy)
a Cechem podlahářů SR

3. CAMEO s.r.o., Košice.
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