Montáž
střešních oken
… školení pro montážní firmy
Školení je určeno pro firmy i jednotlivce, kteří si chtějí osvojit anebo
zopakovat postup montáží a získat
kompletní přehled o sortimentu
VELUX.

Čtěte více…

Školení pro montážní firmy
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní firmy,
které:
• začínají s montáží střešních oken VELUX,
•	se chtějí dozvědět více o kompletním
sortimentu VELUX – střešních oknech,
světlících a světlovodech,
•	si chtějí ujasnit postupy v montáži
střešních oken, světlíků a světlovodů
VELUX.

Co se na školení naučíte
Osvojíte si základy montáže střešních
oken VELUX, jak správně zvolit lemování
ke střešnímu oknu a krytině, jaké jsou
rozdíly ve standardní a zapuštěné montáži.
Získáte přehled o celkovém sortimentu
střešních oken VELUX včetně světlovodů.

Co je obsahem
Teoretická část
• Výrobky VELUX – výhody a benefity.
•	Změny v sortimentu střešních oken
a doplňků.
• Rozdíly v montáži střešních oken VELUX.
• Jak vybrat správné lemování.
• Proč jsou důležité montážní doplňky.
•	Jak je důležité denní světlo pro zdravé
vnitřní prostředí.
•	Jak přivádět denní světlo do míst, kde to
není standardní cestou (oknem) možné.
•	Přehled elektrických a solárních
komponentů VELUX.
• VELUX Active

Praktická část
•	Ukázka různých možností montáže
střešních oken VELUX.
• Venkovní rolety VELUX.
• Světlovod VELUX.
•	Zapojení elektrických
a solárních
komponentů
VELUX.

Místa konání školení
Huť František, Centrum
sklářského umění
CESTY SKLA, o.p.s.
Na Kácku 218, Sázava
Healthy Home
kompetenční centrum
VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno

Termíny konání (vždy současně na obou místech)
Leden 2019

8. 1.

15. 1.

22. 1.

Únor 2019

12. 2.

19. 2.

26. 2.

Březen 2019

5. 3.

12. 3.

19. 3.

Doba trvání

Cena

14:00–18:00 h

Zdarma

29. 1.

28. 3.

Počet účastníků na jedno školení
50 osob

Kromě nově nabytých dovedností získáte
certifikát za účast na školení a drobný dárek.

Registrujte se:
https://www.velux.cz/
odbornici/montazni-firmy/
kurzy

