PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ
POKRÝVAČŮ A IZOLATÉRŮ 2021
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

AKČNÍ
CENA

2.900 Kč

TERMÍN

MÍSTO

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Praha

do 29. 1. 2021

5. 2. 2021 pátek

Olomouc

25. 2. 2021 čtvrtek

Praha

12. 2. 2021 pátek

12. 3. 2021 pátek

18. 3. 2021 čtvrtek
19. 3. 2021 pátek

icopal.cz
bmigroup.com/cz

Praha

Olomouc

Olomouc

do 22. 1. 2021

do 11. 2. 2021

do 26. 2. 2021

do 4. 3. 2021

do 5. 3. 2021

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

PROGRAM ŠKOLENÍ - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
od 8:00 do 14:00 hod.
Jednodenní praktické školení pod vedením zkušeného šéfmontéra. Školení je zaměřeno na
pokládku mPVC fólií v ploše, ve spojích i v detailech. Šéfmontér předvede správnou pokládku na
modelu, poté budou pokládku provádět jednotliví účastníci školení pod dohledem šéfmontéra.
Po úspěšném absolvování školení získají účastníci osvědčení o absolvování školení. Na školení
doporučujeme přijít v pracovním oděvu.
Praktická část:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

horkovzdušný svar - ruční svařovací přístroj
horkovzdušný svar - svařovací automat
detail vnitřního rohu
detail vnějšího rohu
detail kruhového prostupu

PRAHA

MÍSTA KONÁNÍ ŠKOLENÍ

V Zákopech 535/3a
Praha 4 - Písnice

OLOMOUC

Na Zákopě 636/2b
Olomouc - Chválkovice

OBSAZENOST ŠKOLENÍ

Školení v uvedených termínech se může zúčastnit maximálně 10 osob
a budou probíhat při minimálním počtu 5 účastníků.

PLATBA

Účast na školeních je zpoplatněna 2.900 Kč bez DPH/osobu.
Poplatek za účast bude hrazen zálohovou fakturou před termínem školení.

PŘIHLÁŠENÍ

Na školení se můžete přihlásit pomocí formuláře na www.icopal.cz/skoleni
či na email sarka.jaklova@bmigroup.com.

CERTIFIKÁT

Účastníci, kteří řádně vyplní potřebné údaje obdrží na místě autorizační osvědčení.
Údaje (jméno, příjmení, název firmy, sídlo, tel. číslo a email) je potřeba vyplnit
do formuláře na www.icopal.cz/skoleni či emailu.

DODATEČNÁ INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Aktuálně nabízíme i individuální praktická školení na asfaltové pásy připravené na míru
vašim požadavkům. Toto školení lze uspořádat pro minimální počet 5 osob
a to buď přímo u Vás, v našich prostorách nebo přímo na konkrétní stavbě.
Pro více informací zašlete dotaz na jan.vojtechovsky@bmigroup.com.
Občerstvení je zajištěno.

