„Staň sa pokrývačským majstrom“

Vážený realizátor,
pre rok 2019 sme pre Vás pripravili vzdelávací program Wienerberger Akadémia, ktorého
súčasťou sú aj školenia pre pokrývačov so strešnou krytinou Tondach. Touto cestou si Vás
dovoľujeme pozvať na školenie pokrývačov 1. stupňa. Absolvovaním tohto školenia budete
vedieť o niečo viac, či ste skúsený pokrývač alebo len začínate.





Zoznámite sa strešným systémom Tondach
Zdokonalíte sa v komunikácii so zákazníkom
Precvičíte si montážne postupy pokrývania a riešenia detailov
Získajte certifikát

Termíny školenia (kapacita každého termínu – max. 20 osôb):



06.02. – 07.02.2019 pre západné Slovensko



12.02. – 13.02.2019 pre východné Slovensko



18.02. – 19.02.2019 pre stredné Slovensko



25.02. – 26.02.2019 pre severné Slovensko



05.03. – 06.03.2019 pre južné Slovensko



19.03. – 20.03.2019 celé Slovensko

Ak Vám nevyhovuje termín vo Vašom regióne je možné sa prihlásiť na termín z iného regiónu.
Poplatok:

55 Eur

Po registrácii na https://wienerberger.sk/inspiracie/pokrývačské-školenia-2019 Vám
bude vystavená faktúra na základe fakturačných údajov z dotazníka. Túto faktúru je
potrebné uhradiť pred školením. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.
Registračný formulár nájdete tu.
Na školení obdržíte – montérky, prospekty, DVD – montáž
Budete mať zabezpečené: ubytovanie s raňajkami, obed, večeru, bowlingový turnaj
Doprava: individuálna (každý samostatne)
Pracovné pomôcky na školenie: montérky Tondach dostane každý účastník, iné pracovné
oblečenie individuálne (každý samostatne), pracovné náradie bude k dispozícii.

ŠKOLENIE SA USKUTOČNÍ NA ADRESE:
Centrála Wienerberger
Železničná 53,
900 31 Stupava
Vašu účasť na školení je potrebné pre obmedzený počet miest záväzne potvrdiť
registráciou na www.wienerberger.sk a uhradením faktúry.
PROGRAM ŠKOLENIA:

1. DEŇ ŠKOLENIA – TEORETICKÁ ČASŤ

10:00

Stretnutie

účastníkov

školenia
10:15

Začiatok školenia
Predstavenie produktovej značky
Tondach, história a vývoj
Vlastnosti pálenej škridly a jej výhody

12:30

Obed

13:30

Norma STN EN 1304
Produkty
Novinky
Postupy montáže a detaily
Chyby pri realizácii

17:00

Ubytovanie

18:30-23:00

Spoločná večera a bowling turnaj

2. DEŇ ŠKOLENIA – PRAKTICKÁ ČASŤ

08:30

Začiatok školenia
Praktická ukážka pokládky krytiny
Riešenie detailov strechy
Obed

15:00

Záver školenia

Po úspešnom absolvovaní školenia Vám bude vystavené „Osvedčenie o absolvovaní
školenia 1.stupňa pre prácu so strešným systémom Tondach“, platný 3 roky.
V prípade nejasností prosím kontaktujte obchodného reprezentanta pre Váš región.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Váš tím Wienerberger

