Pojedynek pasjonatów Mistrzostwa Lakierników SPECTRAL
za nami
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Finał Mistrzostw Lakierników SPECTRAL odbył się w siedzibie firmy NOVOL w Komornikach pod Poznaniem

Wiedza teoretyczna i praktyczna, ale też doświadczenie są kluczowe w pracy lakiernika
samochodowego. Jest jeszcze coś, co charakteryzuje wielu przedstawicieli tego zawodu –
prawdziwa pasja do pracy! Pasjonatami z pewnością są wszyscy finaliści Mistrzostw
Lakierników SPECTRAL, zorganizowanych przez NOVOL.
Za nami trzecia edycja tego wydarzenia, ale dopiero druga pełnowymiarowa. Rok temu turniej odbył
się jedynie zdalnie. Tym razem było inaczej, dlatego w centrum szkoleniowym NOVOL
w podpoznańskich Komornikach spotkało się ośmiu finalistów. W pierwszym etapie, teście
eliminacyjnym, wystartowało kilkaset osób z całego kraju.
– Po dwóch dniach zmagań w finale mogę powiedzieć, że ósemka finalistów to bez wątpienia ścisła
czołówka polskich lakierników. Doskonale znają technologię i potrafią korzystać z bardzo
zaawansowanego technologicznie sprzętu. Dokładając ich umiejętności czysto manualne, mamy
fantastyczne efekty – mówił nam podczas finału Michał Sztuba z pionu szkoleń NOVOL.
Pion szkoleń NOVOL, którym kieruje Tomasz Tomczyk, przygotował kilka bardzo interesujących
konkurencji. Pierwsza z nich polegała na przygotowaniu, naprawie i lakierowaniu zderzaka, gdzie
dodatkowym utrudnieniem był fakt, że element częściowo pozostawał w strukturze, a częściowo był
gładki. Należało tak dobrać kolor i technologię, by uzyskać jednakowy efekt na całym elemencie.
Były też moduły teoretyczne, kolorystyczne, związane z polerowaniem. Innym zadaniem było
lakierowanie pokrywy silnika. Efekty prac oceniały dwie niezależne od organizatorów grupy
sędziowskie. Pierwszą tworzyli technicy, a drugą my, dziennikarze. Jury prasowe pełniło w pewnym

sensie rolę klientów serwisów, którzy nie wgłębiając się w aspekty techniczne, oceniali, czy efekt ich
zadowala. Eksperci natomiast osądzali już wszystko: czas pracy, zgodność z technologią, prawidłowe
ciśnienia, czasy odparowań i wiele innych.
– Bardzo ważna przy tych konkurencjach okazała się organizacja pracy, planowanie poszczególnych
czynności, wybór optymalnych wariantów. Było to ciekawe wyzwanie dla lakierników – zaznaczał
Tomasz Tomczyk. – Ten konkurs organizujemy m.in. po to, by promować zawód lakiernika
samochodowego. Pokazujemy też młodym lakiernikom, że warto rozwijać się w tym kierunku, bo to
pasjonujący zawód, w którym wykorzystujemy nowoczesne technologie, wielowymiarową wiedzę.
Innym celem organizacji Mistrzostw Lakierników SPECTRAL jest oczywiście promocja samej linii
produktów jako jednej z wiodących marek na rynku lakierniczym. – To linia produktów bardzo
zaawansowanych technologicznie. Dedykujemy ją warsztatom na bardzo dobrym poziomie, które
chcą oferować wysoką jakość, odpowiedni czas naprawy, a wszystko to oczywiście w sposób bardzo
opłacalny. SPECTRAL to szeroka gama produktów – od szpachlówek, podkładów, przez lakiery
bezbarwne i bazowe, po całą gamę dodatków. To linia kompleksowa, stawiająca na ekologię i czas,
ale przede wszystkim na wysoką jakość powłoki końcowej – podkreślał w rozmowie z „Nowoczesnym
Warsztatem” Michał Sztuba.
Pula nagród tegorocznej edycji to ponad 40 tys. zł. Ich fundatorami poza firmą NOVOL byli partnerzy
turnieju: Sata, Anest Iwata i Rupes. Najlepsi otrzymali więc m.in. pistolety lakiernicze, maszyny
polerskie i do szlifowania, bony finansowe. Turniej wygrał Jacek Napiórkowski z Mitsubishi Auto GT
w Warszawie. – To dla mnie wielkie zaskoczenie, tym bardziej że po raz pierwszy brałem udział
w takich rozgrywkach. Atmosfera była bardzo pozytywna, wręcz przyjacielska. Wszyscy jesteśmy
zwycięzcami – mówił tuż po ogłoszeniu wyników. Drugie miejsce zajął Szymon Szmidt z firmy Car-Pol
Lakiernictwo w Komornikach, a trzecie Sylwester Stankiewicz z Sylwek Garage z Sitna
w województwie lubelskim.

Robert Krzyżanowski
Autoklinika w Warszawie

– Chciałem sprawdzić swoje umiejętności na tle innych lakierników, a przy okazji zdobyć
nowe doświadczenia i spotkać się z ludźmi z branży. Zadania finałowe były tym, co na co
dzień wykonuję w serwisie, ale jednak świadomość, że jury nieustannie nas obserwuje
sprawiała, że sam wątpiłem, czy robię wszystko tak, jak należy. Udział w finale był
bardzo ciekawym doświadczeniem. Produktów SPECTRAL używam na co dzień.
Obserwuję firmę i jej produkty, widzę, że stale się rozwija.

Kamil Hawrylik
Auto-Globe w Zaściankach koło Białegostoku
– Walka była bardzo wyrównana. Można w ciekawych warunkach sprawdzić swoje
umiejętności i przeżyć fajną przygodę. Zadania były bardzo przemyślane, bo sprawdzały
całą naszą wiedzę techniczną. Co było najtrudniejsze? Chyba samo przygotowanie
tworzywa do lakierowania. Na produktach marki SPECTRAL pracuję od ponad roku. To
bardzo dobre produkty, polecam każdemu, by je wypróbować.
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