Miesta konania a termíny školení
Január 2019

19. a 20. 2. Žilina

15. 1. Nové Zámky

21. 2.

Martin

17. 1.

26. 2.

Poprad

22. 1. Skalica

28. 2.

Liptovský Mikuláš

23. 1. Partizánske

Marec 2019

24. 1. Častkovce

5. a 6. 3.

Bratislava

29. 1. Žiar nad Hronom

7. 3.

Tvrdošín

31. 1. Rimavská Sobota

12. 3.

Trebišov

Február 2019

14. 3.

Bardejov

5. 2.

Považská Bystrica

19. 3.

Humenné

7. 2.

Holice

Nitra

19. 3.

Raková-Čadca

12. 2. Rožňava

21. 3.

Martin

14. 2. Komárno

26. 3.

Spišská Nová Ves

28. 3.

Prešov

Doba trvania

Cena

14:00–18:00 h

Zdarma

Montáž
strešných okien
… školenie pre montážne firmy
Školenie je určené pre firmy
a jednotlivcov, ktorí si chcú osvojiť
alebo zopakovať postup montáže
a získať kompletný prehľad
o sortimente VELUX.

Počet účastníkov
25 osôb

Okrem nových zručností získate certifikát za účasť na školení a drobný darček.

Registrujte sa:
https://www.velux.sk/
odbornici/montazne-firmy/
kurzy

Čítajte viac…

Školenie pre montážne firmy

Čo je obsahom

Pre koho je školenie určené

Teoretická časť

Školenie je určené pre montážne firmy,
ktoré:
•	začínajú s montážou strešných okien
VELUX,
•	sa chcú dozvedieť viac o kompletnom
sortimente a novinkách VELUX – strešných oknách, svetlíkoch a svetlovodoch,
•	si chcú ujasniť postupy v montáži strešných okien, svetlíkov a svetlovodov
VELUX.

•	Výrobky VELUX – výhody a benefity.
•	Zmeny v sortimente strešných okien
a doplnkov, novinky.
•	Ako priviesť svetlo do miest, kde to nie je
štandardnou cestou (oknom) možné.
•	Prehľad solárnych a elektrických komponentov VELUX.

Čo sa na školení naučíte
Osvojíte si základy montáže strešných
okien VELUX, zistíte ako správne zvoliť
lemovanie k strešnému oknu a krytine,
aké sú rozdiely v štandardnej a zapustenej
montáži. Získate prehľad o celkovom
sortimente strešných okien VELUX
vrátane svetlovodov.

Praktická časť
•	Ukážka rôznych možností montáže strešných okien VELUX.
•	Štandardná a zapustená montáž – výber
správneho lemovania.
•	Montážne doplnky VELUX.
•	Montáž vonkajšej rolety.
•	Zapojenie elektrických
a solárnych
komponentov
VELUX.

