Kalendarz Spies Hecker na 2019 r.: Lakiernicze arcydzieła

Lakiernicy często poświęcają dziesiątki godzin jednemu projektowi.Podchodzą do pracy z pasją i poświęcają jej każdą wolną
chwilę.Niestety ich praca nie jest doceniana w takim stopniu, w jakim być powinna.Spies Hecker oddaje hołd twórcom
lakierniczych arcydzieł w kalendarzu Out of the Dark na rok 2019.Prestiżowe holenderskie studio fotograficzne van der Vaart
stworzyło kalendarz z 12 warsztatami lakierniczymi i ich ulubionymi dziełami.
Nicholas Morand i Bert Galster ze szwajcarskiego warsztatu NF-Performance znaleźli się
w kalendarzu Spies Hecker dwa razy. Ich odnoszące największe sukcesy auto pokazowe to
lakierowane na zamówienie i tuningowane Audi A4, należące do ich lakiernika Kezmana
Slobodana. Samochód dumnie prezentuje się na stronie z październikiem. Slobodan uzyskał
między innymi europejski tytuł na targach „Tuning World Bodensee”. Ich Audi R8 GT
w kolorze miedzi znalazło się nawet na okładce kalendarza. Obydwaj założyciele spółki
pasjonują się swoją pracą: 29-letni Morand wiedział już w wieku 14 lat, że chce założyć firmę
tuningową, a artysta areografu Galster maluje od 11 roku życia. Dzięki jego fantastycznej
technice jego prace są obiektem pożądania nie tylko w Europie, otrzymuje też regularne
zamówienia z Dubaju, Moskwy, czy Manili.

Szwajcarski warsztat NF-Performance zdobył już
nagrody za swoje wspaniałe Audi.

Czaszki na masce Dragstera
Niepozorny i znajdujący się w ustronnej okolicy zakład lakierniczy IDENTICA zu Eltz ma siedzibę w bawarskiej gminie Fensterbach (niedaleko
Ambergu w Niemczech). Prezes Zarządu Max zu Eltz prezentuje auto, które do skromnych nie należy: potężny i efektowny Ford Mustang
Dragster z 1997 r. należący do Floriana Übela był malowany aerografem w zu Eltz. Übel bierze udział w wyścigach równoległych
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji, a jego największym sukcesem były mistrzostwa w Niemczech. Efektowna armia czaszek na masce
Mustanga powinna mu zapewnić respekt ze strony przyszłych oponentów.
Zgłoś się po kalendarz na następny rok już teraz
W kalendarzu na rok 2020 Spies Hecker również oferuje warsztatom lakierniczym szansę prezentacji ich najlepszych prac. – Zapraszamy
firmy związane z blacharstwem i lakiernictwem do zgłaszania swoich kandydatur do kalendarza na rok 2020 – zachęca Joachim Hinz, Spies
Hecker Brand Manager for Europe, the Middle East and Africa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wysyłania zdjęć pojazdów
i warsztatów razem z dokładnymi informacjami o lakierowanych pojazdach na następujący adres e-mail: karsten.juers@axaltacs.com.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2019 r.
Wszystkie zdjęcia z kalendarza Spies Hecker na rok 2019 Out of the Dark można obejrzeć na stronie www.spieshecker.pl/kalendarz2019.
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