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Już w środę w nowym sklepie Leroy Merlin w Rzeszowie wychowankowie rzeszowskich klubów żużlowych spotkają się z fanami. Opowiedzą o swoich pasjach, a

także postarają się udowodnić, jak łatwa jest konfiguracja automatyki z rodziny Nice Home.

Swój udział w spotkaniu potwierdzili doskonale znani w rzeszowskim środowisku: Dawid Lampart, Wiktor Lampart, Karol Baran, Michał Curzytek i Bartosz Curzytek.

Każdy z zawodników opowie o swoich pasjach, które realizują poza sezonem żużlowym. Dla przykładu bracia Lampart zaprezentują swoje zainteresowanie do pit-

bike’ów (małych motocykli, które są także wykorzystywane w procesie szkolenia adeptów sportu żużlowego) oraz opowiedzą, w jaki sposób można je wykorzystać w

treningach ogólnorozwojowych.

Wszyscy zaproszeni zawodnicy staną przed wyzwaniem, które postawi przed nimi sponsor tytularny pierwszej ligi żużlowej, firma Nice. Od marca na półkach w

sklepach Leroy Merlin w całej Polsce można znaleźć automatykę z linii Nice Home, przeznaczoną do samodzielnego montażu. Żużlowcy staną przed zadaniem

zaprogramowania pilota do centrali z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów pomocowych (instrukcji, filmów montażowych, infolinii technicznej, itd.).

Zawodnik, który wykona zadania poprawnie w jak najkrótszym czasie, otrzyma napęd do bramy garażowej Nice Home Avio 500.

Nie zabraknie również atrakcji dla kibiców spragnionych emocji sportowych. Przygotowano dla nich specjalny konkurs wiedzowy na temat Nice 1.Ligi Żużlowej z

atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo wszyscy zgromadzeni w sklepie Leroy Merlin w Rzeszowie (al. Witosa 19) będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem napędów

Nice na pokazowych bramkach, a także porozmawiać z doradcami technicznymi zajmującymi się automatyką domową. Początek o godzinie 18:00.
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Więcej o zaangażowaniu firm naszej branży w sport:

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to polubi

Budujemy Sport
33 polubienia

Polub tę stronę Udostępnij

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego
Roku

pragniemy serdecznie
podziękować

za dotychczasową współpracę

oraz złożyć Naszym

Klientom, Przyjaciołom i
Sympatykom

moc gorących życzeń, zdrowia,

szczęścia i wszelkiej
pomyślności.

Wszystkim Klientom i Partnerom

składamy serdeczne
podziękowania

za dotychczasową współpracę i
życzymy

Pomyślności i Sukcesów w
Nowym Roku 2020

Wesołych Świąt

Wszystkim Klientom,
Kontrahentom i Partnerom

Biznesowym 

życzymy Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i sukcesów w

nowym roku.
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Zarząd i pracownicy Drutex S.A.

Życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, odpoczynku
w rodzinnym gronie, spełnienia

najskrytszych marzeń oraz
pasma sukcesów w

nadchodzącym Nowym Roku
2020 składa 

Wszystkim naszym Klientom
życzymy

 wypełnionych Spokojem i
Radością Świąt,

które pozwolą odetchnąć od
spraw codziennych. 

Dziękując za dotychczasową
współpracę,  

Nowym Roku życzymy wielu
sukcesów, rozwoju i realizacji

zamierzonych celów.

Boże Narodzenie to szczególny
czas radosnego świętowania w

gronie rodziny i przyjaciół.

Wszystkim naszym Klientom
życzymy, by wspólnie spędzone

chwile przepełnione były
radością, a Nowy Rok niech

obfituje w miłość, szczęście i
sukcesy

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia, 

życzymy wszystkim naszym
Klientom i Partnerom

radości, szczęścia oraz spokoju.

A w Nowym 2020 roku 

pomyślności i sukcesów w
realizacji planów.

Zespół TKZ

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia,

naszym Klientom i sympatykom
życzymy spokoju

i odpoczynku w tym magicznym
czasie.

W ramach nadchodzącego
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Nowego Roku życzymy

Państwu wielu sukcesów w życiu
prywatnym

i zawodowym, a także odwagi w
realizacji

nawet najskrytszych marzeń.

Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy zawias.pl

Dziękując za zaufanie i
współpracę w minionym roku, 

życzymy Państwu dobrego
Nowego Roku.

Zarząd i pracownicy

We wish you a healthy

and merry Christmas

and a lot of success

in coming year

Pełnych zdrowia i radości

Świąt Bożego Narodzenia,

szczęśliwego Nowego Roku

oraz wiele pomyślności i
sukcesów

życzy

ROMB S.A.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku życzymy
naszym Klientom, Partnerom i

Przyjaciołom, 

szczęścia, spokoju i pomyślności
w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy
zawodowej.

W tych wyjątkowych dniach
życzymy Państwu:

Świąt wypełnionych  miłością,
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niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego
marzenia, 

pełnego optymizmu i wiary, 

wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym

oraz samych sukcesów w pracy
zawodowej.

Zarząd i pracownicy firmy
ABAKUS Okna S.A. składają

najserdeczniejsze życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy Państwu za
dotychczasową współpracę i

życzymy sukcesów oraz wszelkiej
pomyślności w 2020 roku.

Rok się zbliża do końca – już
niewiele zostało

aby w przyszłość popatrzeć,
oddech głębszy wziąć trzeba

życzyć chcemy nam wspólnie, by
się znowu udało

zamkiem naszym, w drzwiach
Waszych, ludziom okruch dać

nieba…

Wszystkim naszym Klientom i
Sympatykom pragniemy złożyć

najserdeczniejsze życzenia
radosnych Świąt Bożego

Narodzenia oraz wielu sukcesów
w nadchodzącym 2020 roku.

Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim naszym

Partnerom i Przyjaciołom za
zaufanie i współpracę w 2019

roku. Życzymy dalszych
sukcesów, udanych inwestycji i
pomyślności w nadchodzącym

Nowym Roku.

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia

życzymy Państwu Świąt białych,
pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod
butami, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze w sercu i
domu. Niech ten magiczny czas
przyniesie Wam wiele radości, a
także owocnego, szczęśliwego i
pełnego miłości Nowego Roku

2020.
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Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku  producent drzwi Voster

życzy wszystkim naszym
klientom i partnerom

spokojnych Świąt w gronie
najbliższych osób, w miłości,
radości i ciepłej atmosferze.

Sukcesów w pracy i wytrwałości
w realizacji planów.

Wszystkim naszym Partnerom
Biznesowym dziękujemy za

zaufanie i współpracę w
mijającym roku, życzymy

pełnych spokoju Świąt Bożego
Narodzenia oraz dalszych

sukcesów, udanych inwestycji i
pomyślności w nadchodzącym

nowym 2020 roku. 

Zarząd i pracownicy Dobroplast
Fabryka Okien

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzymy Państwu i

Państwa rodzinie zdrowia,
odpoczynku, radosnego nastroju

oraz samych sukcesów w
wypełnionym optymizmem,
szczęściem i powodzeniem

Nowym Roku 2020

Wszystkim Klientom, Partnerom

oraz Pracownikom firmy GEZE

składamy życzenia Spokojnych

i Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów w
Nowym Roku.

Wszystkim naszym Klientom,
Dostawcom i Partnerom

składamy życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt

Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym

Roku 2020!

W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć

prawdziwie ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

upływających w miłej
atmosferze oraz wszelkiej

pomyślności w życiu osobistym i
zawodowym. 
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FACEBOOK

 

Bądź pierwszą osobą wśród
znajomych, która to polubi

Forum Branżowe
2 godz. temu

Dziennik parkiet przygotował
listę 100 spółek, które mogłyby
być dobrymi kandydatami do
wejścia na GPW / Giełda
Papierów Wartościowych w
Warszawie / Warsaw Stock
Exchange. Wśród nich kilku
reprezentantów stolarki. A
według Was kto jeszcze
powinien się znaleźć na tej
liście?  

 
https://forumbranzowe.com/eko-
okna-kandydatem-parkietu-na-
…/

Forum Branżowe
Polub tę stronę

Zarząd i pracownicy POL-SKONE
Sp. z o.o.

Wszystkim naszym Klientom,
Partnerom i Sympatykom
serdecznie Dziękujemy za

okazane zaufanie. Życzymy
Państwu zdrowych, spokojnych,

rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz samych

sukcesów w Nowym 2020 Roku.

Z okazji Świat Bożego
Narodzenia składamy wszystkim

naszym Klientom
najserdeczniejsze życzenia:

szczęścia, nadziei i pomyślności
oraz na każdy dzień Nowego

Roku wiele uśmiechu i radości.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w branży
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W najnowszym wydaniu
W kolejnym numerze
Prezentacja gazety
Prenumerata
Reklama

stolarki, fasad, bram i osłon? Zapisz się do naszego
newslettera!

Imię *

E-mail *

ZAPISZ SIĘ!
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