JEŠTĚ VÍCE
PRAXE
PRO ZAČÁTEČNÍKY
I PROFÍKY

27. 2.

OSTRAVA







5. 3.

PRAHA

13. 3.

BRNO

3 pódia / 7 praktických témat / Profesionální trenéři
Jenom praxe, vše si můžeš vyzkoušet
Šetříme tvůj čas – přihlas se pouze na tréninky, které tě zajímají
Vyhraj na každém tréninku materiály a profi nářadí DeWalt
Burgery a pivo zdarma
Kredity za 500 Kč na NejŘemeslníci.cz

Registruj se a zapoj se do tréninku
na tel. 226 292 222 nebo na:

www.sg-trenink.cz

JEŠTĚ VÍCE
PRAXE
PRO ZAČÁTEČNÍKY
I PROFÍKY

27. 2.

5. 3.

13. 3.

Clarion Congress Hotel

OlympikTristar

Kongresové centrum BVV

Zkrácená 2703
700 30 Ostrava

U Sluncové 14
186 76 Praha 8

Výstaviště 405/1
647 00 Brno

Ostrava

Praha

Brno

PROGRAM NA 3 PÓDIÍCH

Budeme pracovat, stavět, instalovat. Ukážeme ti detailní pracovní postupy, vychytávky, tipy
a triky, které ti zjednoduší a zkvalitní práci a navíc ušetří spoustu času.

Pódium ISOVER

Pódium RIGIPS

Pódium WEBER

8:00

X-Tram – nadkrokevní systém
zateplení šikmé střechy
a vegetační souvrství

Kvalita sádrokartonových
povrchů – tmelení bez broušení
a předcházení prasklinám

Jak na údržbu a čištění fasád
neboli proč „chytré omítky
weber“

9:00

STEPcross – zateplení
pochůzných stropů půd

Skryté zárubně
v sádrokartonových příčkách

Jak sanovat vlhké zdivo
a vyspravit betonové konstrukce

10:00 X-Tram – nadkrokevní systém
zateplení šikmé střechy
a vegetační souvrství

Kvalita sádrokartonových
povrchů - tmelení bez broušení
a předcházení prasklinám

Jak na lité podlahy a plastbeton

11:00

STEPcross – zateplení
pochůzných stropů půd

Skryté zárubně
v sádrokartonových příčkách

Jak na údržbu a čištění fasád
neboli proč „chytré omítky
weber“

12:00

X-Tram – nadkrokevní systém
zateplení šikmé střechy
a vegetační souvrství

Kvalita sádrokartonových
povrchů – tmelení bez broušení
a předcházení prasklinám

Jak sanovat vlhké zdivo
a vyspravit betonové konstrukce

13:00

         

ISOVER+RIGIPS
Na co nezapomínat při opláštění
střešních oken sádrokartonem

Jak na lité podlahy a plastbeton

Pódium DeWalt

8:00–13:00 Pracoviště bez napájecích kabelů
Svoboda akumulátorového nářadí, výkon elektrického nářadí

Registruj se a zapoj se do tréninku
na tel. 226 292 222 nebo na:

www.sg-trenink.cz

PRODUKCE

