
Schüco na Golf Archi Cup 2018

Już za nami IX Mistrzostwa Polski Architektów w Golfie. Uczestnicy tego
niezwykłego sportowego wydarzenia mieli okazję wziąć udział w pełnych
emocji rozgrywkach, poznawać podstawy dyscypliny, a także wymieniać się
zawodowymi doświadczeniami. Partnerem wydarzenia była firma Schüco.

Turniej Golf Archi Cup, który odbył się w dniach 14-15 września na polu golfowym Rosa Private Golf
Club w Konopiskach koło Częstochowy, zgromadził rekordową liczbę ponad 70 architektów z całej
Polski. Prestiżowy turniej z malowniczymi naturalnymi pejzażami w tle to dla architektów doskonała
okazja do integracji, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego
budownictwa.

Precyzja na każdym polu
Golf Archi Cup to wydarzenie wyjątkowe, gdyż łączy w sobie elementy zdrowej sportowej walki i
doskonalenia – a wszystko to w zielonym otoczeniu natury. W tym roku w turnieju rozgrywanym na
18 dołkach wzięło udział ponad 50 uczestników rywalizujących o mistrzostwo. Początkujący golfiści
mogli natomiast poczuć emocje współzawodnictwa w ramach Turnieju Zielonej Karty lub zapisać się
do Akademii Golfa. Firma Schüco mocno wspiera tę dyscyplinę sportu, gdyż wymaga ona precyzji i
dobrej techniki. Elementy te towarzyszą w sposób nieodłączny także projektowaniu nowoczesnych
powłok budynków, które powstają w oparciu o coraz bardziej zaawansowane systemy okien, drzwi i
fasad.
- Sukces w golfie można odnieść tylko dzięki precyzji. Wymaga to wypracowania dobrej techniki,
doboru odpowiednich narzędzi, ale też pewności własnych umiejętności. Można powiedzieć, że tak
samo jest z projektowaniem energooszczędnych powłok budynków. Dlatego już od lat wspieramy to i
wiele innych wydarzeń sportowych na świecie, dopingując naszych pracowników oraz Partnerów, by
wciąż się doskonalili i poszukiwali nowych, coraz lepiej przemyślanych rozwiązań projektowych –
mówi Andrzej Polijaniuk, Dyrektor ds. Produktu i Marketingu w firmie Schϋco International Polska.

Rozgrywkom towarzyszył konkurs znajomości nowych rozwiązań systemowych Schüco. Uczestnicy
mieli także okazję wziąć udział w zorganizowanym przez firmę pokazie kuchni molekularnej. Podczas
niego można było nie tylko posmakować niecodziennych dań, ale też poznać tajniki nowoczesnych
technologii kulinarnych.
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