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Vážená pani/Vážený pán, 

v dňoch 17. a 18. februára 2014 Vás 

pozývame na školenie, na ktorom 

Vám predstavíme kovanie pre 

sklenené systémy od výrobcu Pauli 

+ Sohn. 

  je nemecký výrobca 

kovaní, ktorý už dlhé roky pôsobí 

okrem nemeckého trhu aj v rôznych 

štátoch Európy, Japonska a 

Spojených štátov. Kovanie Pauli + 

Sohn majú vysokú kvalitu s takmer 

nulovou reklamáciou. Známkou 

bezpečnosti a kvality produktov sú 

získané certifikáty AbZ, ABP, TRAV a 

ETB. 

Produkty Pauli + Sohn spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších klientov ! 

Školenie je realizované formou dvoch 

jednodňových seminárov k téme: 

sklenené sprchové kúty, na ktorých 

Vám odborníci z KRAUS a Pauli + 

Sohn predstaví výhody produktov, 

tipy pre plánovanie a montáž 

kovania tak, aby ste dosiahli 

maximálnu spokojnosť Vášho 

zákazníka. 

Neváhajte využiť túto jedinečnú 

príležitosť! Kapacita účastníkov je 

obmedzená. Uzávierka prihlášok -

31.01.2014. 

Prihlasovanie je jednoduché: 

• vypíšte druhú stranu tejto 

prihlášky a odovzdajte ju na našej 

predajni alebo 

• vyplňte prihlasovací formulár na našej web stránke www.kraussro.sk  

  

 

18. február 2014 
 9:00 - 16:00 
 

Majster spŕch - II. 
Zámer školenia: Odbornosť a Dizajnovanie sklenených 
spŕch 
 

• Praktické ukážky 

• Špeciálne riešenia a bezbariérové sprchovacie kúty 

• Doporučené texty v zmluvách, preberacich protokoloch 
a iných dokumentoch 

• Požiadavky hotelovej a komerčnej sféry 

• Sťažnosti - ako sa poučiť z chýb 

• Skúsenosti, analýzy, spôsoby spracovania, riešenia 

• Ako správne rezať tesniaci profil  

 

 

17. február 2014 
  9:00 - 16:00 
 

Majster spŕch - I. 
Zámer školenia: Plánovanie a projektovanie spŕch – 
základy 
 

* Prehľad systémov spŕch, ich funkcií. Produktové rady 

* Správne posúdenie situácie na stavbe 

* Reklamácia  

* Rozhodovanie pri výbere kovania pre stavebnú situáciu 

* Cesta k správnemu zameraniu 

* Ako dosiahnuť stabilitu a vodeodolnosť 

* Požiadavky na inštaláciu 

* Správna voľba tesniacich profilov 

 

http://www.kraussro.sk/
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE 

Seminár a cattering počas seminára sú ZDARMA, hradíte si len náklady súvisiace s ubytovaním. Miesto konania:  
Bratislava okolie. Doprava individuálna. Kapacita účastníkov je obmedzená – každého prihláseného účastníka budeme 
ešte kontaktovať. 
 

 
Firma:.......................................................................................... IČO:................................. 

Adresa:................................................................................................................................... 

Záväzne prihlasujem nižšie uvedené osoby na školenie: 

Účastník I.        17.02.2014      18.02.2014 

Meno a priezvisko.................................................................... 

Kontaktný email.......................................................................      

Telefón:.....................................                       Požadujem rezervovať ubytovanie         ÁNO 

 

Účastník II.        17.02.2014      18.02.2014 

Meno a priezvisko.................................................................... 

Kontaktný email.......................................................................      

Telefón:.....................................                       Požadujem rezervovať ubytovanie         ÁNO 

 

Účastník III.        17.02.2014      18.02.2014 

Meno a priezvisko.................................................................... 

Kontaktný email.......................................................................      

Telefón:.....................................                       Požadujem rezervovať ubytovanie         ÁNO  


