
Akademia GERDA: Modułowy program
szkoleń – drzwi do mieszkań
Rozpoczęcie: 2019-03-11
Zakończenie: 2019-03-11

Miejsce spotkania:
Sokołów
Sokołowska 49

Szkolenie podstawowe ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami montażu drzwi
do mieszkań GERDA.
 

Koszt: 600 zł netto

 

PROGRAM:
09.00 - 10.30: Przypomnienie ogólnych zasad teoretycznych technologii montażu stolarki drzwiowej
do mieszkań.
10.30 - 12.30: Technologia montażu drzwi do mieszkań – zajęcia praktyczne 
12.30 - 13.00: Obiad
13.00 - 15.00: Technologia montażu drzwi do mieszkań – zajęcia praktyczne
15.00 - 15.30: Warunki techniczne odbioru drzwi oraz ocena zasadności reklamacji.
15.30 - 16.15: Konsultacje techniczne oraz pytania
16.15 – 16.30: Zakończenie szkolenia - wręczenie świadectw

WAŻNE INFORMACJE:

1. Warunki przystąpienia do szkolenia:

wymagana jest podstawowa wiedza teoretyczna●

zaliczenie testu kwalifikacyjnego na szkolenie: TEST●

opłacenie faktury Proforma na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.●

2. Przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały (Instrukcje), z którymi koniecznie należy się
zapoznać przed szkoleniem.

3. Zabierz swoje narzędzia: lista niezbędnych narzędzi.

4. W pakiecie szkoleniowym od GERDY otrzymasz:

ubranie szwedzkie●

koszulkę●

https://akademiagerda.pl/images/test-kwalifikacyjny-na-szkolenie-akademia-gerda.pdf
https://akademiagerda.pl/images/GERDA_Narz%C4%99dzia_na_szkolenia_certyfikacje.pdf


czapkę●

kotwę chemiczną●

pianki poliuretanowe pistoletowe LOW EXPANSION lub wysokowydajne 65●

miarka 5m●

klucz do pomiaru wkładek.●

 

Do zobaczenia w Sokołowie!

 

Pakiety szkoleniowe:

Zachęcamy do skorzystania z pakietu szkoleniowego i uzyskanie Certyfikacji profesjonalnego
montażysty drzwi GERDA w ciągu 3 dni.
 

Dostępne pakiety:

2 dni bez noclegu: Drzwi do domów + Drzwi do mieszkań = 1200 PLN netto●

2 dni z noclegiem*: Drzwi do domów + Drzwi do mieszkań = 1300 PLN netto●

3 dni bez noclegu: Drzwi do domów + Drzwi do mieszkań + Certyfikacja = 1600 PLN netto●

3 dni z noclegiem*: Drzwi do domów + Drzwi do mieszkań + Certyfikacja = 1700 PLN netto●

* koszt noclegu po stronie organizatora szkolenia.

 

Zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona.

Organizator

Gerda 

E-mail: biuro@gerda.pl

WWW: www.gerda.pl

Tel: +48 22 329 10 30
Fax: +48 22 329 10 94
Adres:
Sokołowska 49
05-806 Komorów

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3890
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3890
mailto:biuro@gerda.pl
http://www.gerda.pl

