Lakiernik Roku Sieci Repanet
Pod hasłem „Perły w sieci Repanet” przebiegał tegoroczny Konkurs Kolorystyczny Repanet
mający w yłonić najlepszego lakiernika – praw dziw ą perłę – w śród profesjonalistów
pracujących w certyfikow anych w arsztatach zrzeszonych w sieć Repanet.
W 2014 roku został nim Robert Pięta z bydgoskiej firmy Reiski Auto Sp. z o.o., który w yw alczył
nagrodę głów ną - najnow szej generacji spektrofotometr marki Standox - Geniusza IQ, czyniąc
w ten sposób firmę Reiski Auto pierw szym w arsztatem w Polsce dysponującym tym
innow acyjnym narzędziem kolorystycznym.
Na podium stanęli rów nież Łukasz Pająk z firmy PGD Japan Motors z Bielska-Białej (II miejsce)
oraz Mariusz Andryszczyk z PGD AZNN W arszaw a (III miejsce).
Finał Konkursu odbył się 2 grudnia w Centrum Szkoleniow ym Axalta w Broniszach pod
W arszaw ą. W zięło w nim udział w sumie sześciu lakierników , którzy najlepiej poradzili sobie z
w ymagającym 3-w arstw ow ym kolorem perłow ym 1G5 Toyota Lexus w pierw szym etapie
konkursu.
Mimo że poza podium, to w gronie ścisłych finalistów znaleźli się Kamil Sarnow ski z firmy AutoCentrum M. Z. Kierat Sp. J., Jarosław W ierzbicki z firmy CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. oraz
Grzegorz Kunka z PGD AZNN Katow ice.
„Kolory trzyw arstw ow e napraw iamy w serw isie Reiski Auto średnio raz w miesiącu przy
w ykorzystaniu technologii Standoblue, dlatego zadanie konkursow e nie stanow iło dla mnie
w iększego w yzw ania. Regularnie pracuję ze spektrofotometrem Geniusz, tym bardziej cieszę
się z możliw ości pracy z najnow szej generacji spektro Geniuszem IQ”, pow iedział zw ycięzca
Konkursu Kolorystycznego Repanet 2014, Robert Pięta.
Gratulujemy finalistom i życzymy pow odzenia w następnej edycji konkursu!

###
Standox, jedna z globalnych marek renow acyjnych systemów lakierniczych Axalta Coating
Systems, pomaga sw oim klientom uzyskiw ać najlepsze w yniki dzięki najw yższej jakości
produktom i kompleksow emu doradztw u. Jako w iodąca europejska marka lakierów
renow acyjnych z siedzibą w W uppertalu, Niemcy, Standox oferuje innow acyjne systemy
lakiernicze oraz doskonałe technologie doboru koloru. Aprobaty w szystkich głów nych
producentów pojazdów samochodow ych odzw ierciedlają pozycję marki jako w iodącego
partnera na rynku motoryzacyjnym. Standox pomaga profesjonalnym w arsztatom lakierniczym
osiągać doskonałe w yniki za każdym razem.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/about-us/news/lakiernik-roku-sieci-repanet.print.html
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