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PATRYK ROLNICKI NAJLEPSZY W WYZWANIU NICE

Data dodania: 06.01.20

W środę 11 grudnia 2019 r., w nowym sklepie Leroy Merlin w Rzeszowie wychowankowie rzeszowskich
klubów żużlowych wzięli udział w wyzwaniu przygotowanym przez firmę Nice, sponsora tytularnego
pierwszej ligi żużlowej.
 

 
Zawodnicy musieli zaprogramować pilota do centrali z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
materiałów pomocowych (instrukcji, filmów montażowych, infolinii technicznej, itd.). W programowaniu
centrali sterującej najlepszy okazał się Patryk Rolnicki, który w najbliższym sezonie będzie
reprezentował barwy Stali Rzeszów.
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Katalog Firm

Fotoreportaże

Urządzenia do transportu i magazynowania
szkła - przegląd

Nie ma budownictwa bez badań materiałów
budowlanych

Najnowsze maszyny od firmy CMS

Jak przechowywanie szkła laminowanego
wpływa na cięcie szkła

Na drodze cyfrowego rozwoju

Sztuczna inteligencja (AI) automatyzuje
test fragmentacji (spękania) szkła
hartowanego

Nowy stół do automatycznego rozkroju
szkła płaskiego GLASS-SERWIS

Nowy mostek izolacyjny do izolacji
termicznej metalowych drzwi

Rośnie rynek ciepłych ramek

Montaż okien w starym budynku.
Praktyczne wskazówki dotyczące
profesjonalnego projektowania i realizacji

Szkło próżniowe (VIG) Praktyka, metody
badań i propozycje stosowania

Dachy przeszklone a bezpieczeństwo
pożarowe – przykładowe realizacje Część 4

Szkło artystyczne w architekturze
japońskiej. Część 5
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czytaj newsy Świata Szkła
- więcej szklanej architektury
 

BAZTECH

Miesięcznik Świat Szkła
indeksowany jest w bazie
czasopism technicznych
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Od marca tego roku w sklepach Leroy Merlin znajdują się produkty z rodziny Nice Home przeznaczone
do samodzielnego montażu. Siedmiu zawodników stanęło przed zadaniem wczytania pilota do centrali.
Zadaniem mieli wykonać poprawnie w jak najkrótszym czasie.
 
W zmaganiach najlepszy okazał się Patryk Rolnicki, który potrzebował 41 sekund na realizację
zadania. Drugie miejsce zajął Karol Baran, a trzecie Dawid Lampart. Udział w zmaganiach wzięli także
Wiktor Lampart, Edward Mazur oraz bracia Michał i Bartosz Curzytkowie.
 

- W tym roku staraliśmy się we współpracy z Leroy Merlin promować sport żużlowy w wybranych
ośrodkach. Łącznie na naszej road mapie znalazło się ponad 15 miast w całej Polsce. W Rzeszowie do
udziału w konkursie zaprosiliśmy aż 7 zawodników. Każdy z nich otrzymał instrukcję oraz mógł
korzystać z wszystkich dostępnych materiałów pomocowych.
 
Część zawodników próbowała wczytać pilota metodą prób i błędów – mówi Wojciech Jankowski,
Business Development Manager w Nice Polska. – Niektórzy zawodnicy skorzystali z materiałów video,
ale najszybciej zadanie zrealizowali ci, którzy tradycyjnie zajrzeli do instrukcji. To dowód na to, że
materiały techniczne są intuicyjne.
 

Dla zgromadzonych kibiców przygotowano także konkurs z nagrodami, z wiedzy na temat Nice 1. Ligi
Żużlowej. Każdy zawodnik opowiedział krótko o swoich przygotowaniach do sezonu, a bracia
Lampartowie zaprezentowali motocykle typu pit-bike (małe motocykle do jazd treningowych, podobne
do motocrossu).
 
www.niceforyou.com
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Pomysły na wykorzystanie cienkiego szkła
do zastosowań architektonicznych

Bystronic glass i HEGLA za obopólnym
porozumieniem kończą „Preferred
Partnership”

Pilkington IGP zamyka wrocławski zakład

Ruszyły przygotowania do piątej edycji
MONTERIADY

Co czeka branżę stolarki budowlanej w
2020 roku? Szanse i zagrożenia

Targi Glass lustrem branży

Mała zmiana, wielki efekt – wymieniamy
drzwi wewnętrzne

Dynamicznie przyciemniane szkło Halio w
starym brukselskim dworcu Gare Maritime

Somfy z nagrodą World Building Innovation
Award na międzynarodowych targach
BATIMAT

Wyroby ze szkła giętego w ujęciu prawnym

Pionowa frezarko-wiertarka BAVELLONI
serii VDM1636

Inwestycje w VITROTERM-MURÓW SA:
wielki format postawiony do pionu

Mini żuraw nowej generacji

TYROLIT przedtswia - Dwa kroki naprzód w
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Nowa technologia grzewcza skraca czas
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Konstrukcje cięgnowe w budownictwie
wielkopowierzchniowym
Skrzydła, które jeżdżą na rolkach. Cz. 2
Drobne uszkodzenia szyb czołowych i ich

naprawa
Charakterystyka szyb samochodowych
Dobór szkła na balustrady wg przepisów

polskich i niemieckich
Szkło o zmiennej przezierności
Dlaczego warto stosować samozamykacze

drzwiowe?
Drzwi automatyczne a wyjścia

ewakuacyjne - wymagania dla
bezpieczeństwa pożarowego
Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena

zgodności. Część 1
Właściwości termiczne szkła
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Fusing - inny wymiar szkła dekoracyjnego
Izolacyjność akustyczna drzwi
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Technika klejenia szkła przy użyciu klejów

utwardzanych UV
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe
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Płaskie szkło budowlane
Przetwórstwo szkła płaskiego
Inne rodzaje szkła budowlanego
Szkło ozdobne i użytkowe
Wyroby ze szkła do wnętrz
Inne wyroby ze szkła dla budownictwa
Materiały do produkcji szyb zespolonych
Materiały do produkcji szyb warstwowych
Materiały do produkcji witraży, fusingu i
wyrobów ozdobnych
Materiały do produkcji wyrobów
szklanych
Inne materiały chemiczne stosowane w
branży
Surowce do produkcji szkła
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POPULARNE TEMATY

 Drzwi automatyczne
 Fasady aluminiowe
 Fusing
 Konstrukcje szklane
 Samozamykacze drzwiowe
 Szkło hartowane
 Szkło laminowane
 Szyby antywłamaniowe
 Szyby zespolone
 Waterjet
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Maszyny i narzędzia w przemyśle stolarki
budowlanej
Usługi
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http://www.swiat-szkla.pl/szyby-antywlamaniowe.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1122-szyby-zespolone-w-zastosowaniach-specjalnych.html
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