Školení
VELUX 2019
Speciální technická školení
… pro odborné montážní firmy

VELUX

Čtěte více…

1 Montáž oken do nadkrokevní
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní firmy,
•	pro které je běžná montáž již denní rutinou,
•	které se potkávají s tímto typem konstrukce
a chtějí si ujasnit postup montáže,
•	které si chtějí vyzkoušet jinou montáž do klasické mezikrokevní izolace.

Co se na školení naučíte:
Využívání nadkrokenví izolace je současným
trendem v zateplování budov. Tímto postupem
dochází k eliminaci tepelných mostů. Na školení
se podíváme na různé možnosti montáže oken
do různých systémových řešení nadkrokevních
izolací. U montáže střešních oken do těchto systémů se klade velký důraz na přesnou montáž,
kterou si společně vyzkoušíme.

izolace
Teoretická část
•	Rozdíl v montáži střešních oken do mezikrokevní a nadkrokevní izolace.
•	Přehled nejběžnějších typů nadkrokevních
izolací včetně postupů montáže oken.
• Jaké volit montážní výrobky VELUX.
•	Přehled elektrických a solárních komponentů
VELUX.
• VELUX ACTIVE.

Praktická část
•	Montáž střešního okna VELUX do nadkrokevní
izolace, do minerální nadkrokevní izolace a do
sendvičového panelu.
•	Jak eliminovat tepelné mosty okolo střešních
oken.
•	Zapojení elektrických a solárních komponentů
VELUX.

Termíny
Huť František
Sázava

Healthy Home
kompeteční centrum Brno

1/2019

23. 1.

24. 1.

9. 1.

10. 1.

2/2019

20. 2.

21. 2.

27. 2.

28. 2.

3/2019

13. 3.

14. 3.

20. 3.

21. 3.

30. 1.

31. 1.

2 V
 ýměny střešních oken
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní firmy,
• které hledají další možnosti rozvoje,
•	které se věnují převážně rekonstrukcím
interiérů a chtějí se dozvědět více o střešních
oknech,
•	které chtějí získat komplexní informace
o výrobcích VELUX.

Co se na školení naučíte:
Firma VELUX působí na českém trhu již více
jak 25 let, za tuto dobu zde prodala miliony
výrobků. Na tomto školení získáte ucelený
přehled o výrobcích VELUX na našem trhu od
roku 1990 a naučíte se, jak je možné vyměnit
stará střešní okna za nová při použití různých
postupů a montážních produktů.

Teoretická část
• Přehled sortimetu VELUX od roku 1990.
•	Rozdíly mezi jednotlivými produktovými
řadami.
•	Kompatibilita jednotlivých generací oken
a výrobků.
•	Vhodnost výměny vzhledem k různým konstrukcím střech.
•	Jak postupovat při výměně oken jiných
výrobců.
•	Přehled elektrických a solárních komponentů
VELUX.
• VELUX ACTIVE.

Praktická část
•	Výměna starého střešního okna VELUX
za nové.
•	Použití tří způsobů montáže střešního okna.
•	Výměna starého střešního okna jiné značky
za okna VELUX.
•	Zapojení elektrických a solárních komponentů
VELUX.
Termíny
Healthy Home
kompeteční centrum Brno

Huť František Sázava
1/2019

9. 1.

10. 1.

2/2019

27. 2.

3/2019

20. 3.

30. 1.

31. 1.

16. 1.

17. 1.

28. 2.

13. 2.

14. 2.

21. 3.

6. 3.

7. 3.

27. 3.

28. 3.

3 Elektrické výrobky a dálkové
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní firmy,
•	které hledají nové možnosti rozšíření
působnosti,
•	které mají zájem o nové technologie a zajímají
se o nové trendy v bydlení,
•	které chtějí využít potenciál možných řešení
aktivního stínění.

Co se na školení naučíte:
Aktuálně ve společnosti probíhá obrovská vlna
zájmu o domácí automatizaci. Ať již z důvodu
zvýšení komfortu bydlení anebo z důvodu
využití potenciálu automatizace ke zlepšení
zdravého bydlení, jsou nároky stavebníků daleko
vetší než v minulosti.
Naučíme se, jak vhodně kombinovat řešení na
míru požadavkům zákazníka, zapojíme i méně
obvyklé řešení aktivního stínění. Vyzkoušíme
zapojení a funkce
systému VELUX
ACTIVE a propojení
dálkově ovládaných
výrobků VELUX
s inteligentně
řízenou domácností.

ovládání VELUX
Teoretická část
• Zdravé bydlení a jak jej dosáhnout.
•	VELUX ACTIVE řešení pro zdravější domov.
•	Přehled elektrických a solárních komponentů
VELUX.
•	Řešení specifických požadavků zákazníka.
• Stínicí technika a její správné využití.

Praktická část
•	Montáž elektrického a solárního okna VELUX
INTEGRA.
•	Dodatečná montáž motoru do již osazeného
okna současné i starší generace.
•	Propojení výrobků VELUX do inteligentního
systému řízení domácnosti.
•	Zapojení VELUX ACTIVE, nastavení parametrů systému a ovládání výrobků VELUX
pomocí chytrého telefonu.

Termíny
Healthy Home
kompeteční
centrum Brno

Huť František Sázava
1/2019

16. 1.

17. 1.

23. 1.

24. 1.

2/2019

13. 2.

14. 2.

20. 2.

21. 2.

3/2019

6. 3.

7. 3.

13. 3.

14. 3.

27. 3.

28. 3.

4 Jak co nejlépe využít obchodní
ve vašem podnikání
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní firmy,
•	které hledají další obchodní příležitosti,
•	které chtějí kontinuálně dosahovat dobrých
obchodních výsledků,
•	které chtějí přesně zacílit na potřeby
zákazníka.

Co se na školení naučíte:
Cílem školení je představení kompletní nabídky
firmy VELUX a jak s ní profitabilně pracovat
ve vztahu ke koncovým zákazníkům. Získáte
přehled o tom, co a jak je u střešního okna
zákazníkem vnímáno jako přidaná hodnota
a jak na to reagovat.

potenciál střešních oken VELUX
Teoretická část
• Komplexní nabídka VELUX.
•	Výsledky průzkumů společnosti VELUX
na českém trhu.
•	Vlastnosti, výhody a benefity výrobků VELUX
pro koncové uživatele.
•	Ukázky cenových kalkulací versus benefitů
střešních oken.
•	Přehled elektrických a solárních komponentů
VELUX.
• VELUX ACTIVE.

4

5

Školení č. 4 a 5
je možné absolvovat
v jeden den
(dopoledne školení č. 4 /odpoledne č. 5).

Termíny
Wellness Hotel
Step
2/2019

6. 2.

Healthy Home
kompeteční centrum Brno
13. 2.

20. 2.

5 Střešní plášť a střešní okno z
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro montážní a stavební
firmy,
•	které se ve své praxi potkávají s požadavkem
na respektování platných norem,
•	které se obtížně orientují ve spleti neustále
se měnících požadavků místních i evropských
norem,
•	které chtějí svým zákazníkům zabezpečit nejlepší možné výsledky dle současných trendů,
•	které chtějí kontinuálně dosahovat dobrých
obchodních výsledků,
•	které chtějí přesně zacílit na potřeby
zákazníka.

Co se na školení naučíte:
Získáte komplexní přehled o aktuálních požadavcích normy související se střešním pláštěm
jako celkem a jednotlivých komponentů střechy,
zejména potom souvislosti a propojení se střešním oknem.

pohledu technické normy
Teoretická část
• Komplexní přehled důležitých norem.
•	Propojení normativních požadavků se stavební praxí.
• Požadavky kladené na stavebníky.
•	Postihy a dopady – ukázka na konkrétních
příkladech.

4

5

Školení č. 4 a 5
je možné absolvovat
v jeden den
(dopoledne školení č. 4 /odpoledne č. 5).

Termíny
Wellness Hotel
Step
2/2019

6. 2.

Healthy Home
kompeteční centrum Brno
13. 2.

20. 2.

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

Wellness Hotel
Step
Malletova 1141/4
Praha 9

Doba trvání

Cena

Školení 1, 2 a 3:
registrace
9:00–9:30 h
školicí program 9:30–14:00 h

Školení 1, 2 a 3:
500 Kč/osoba
platba na místě v hotovosti*

Školení 4 a 5:
registrace
9:00–9:30 h

Školení 4 a 5:
zdarma

Počet účastníků na jedno školení
Školení 1, 2 a 3:
25 osob

Školení 4 a 5:
50 osob

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

*Z
 technických důvodů nelze na místě konání v Sázavě akceptovat
platbu platební kartou.
** Platí pro školení č. 1, 2 a 3.

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

