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ERESZCSATORNA + PREFALZ SZERELÉSI ALAPKÉPZÉS | 2020 január 15. | 2020 január 29.

Veszprémi alapképzéseink ellátással. Költség: nettó 20.000 Ft/fő
bádogos- és tetőfedő tanulóknak, alapvető ismeretekkel rendelkező bádogosoknak és tetőfedőknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

A PREFA függő ereszcsatorna rendszerek szerelésének
alapvető ismeretei, csatlakozások szakszerű kialakítása,
a PREFA ragasztó készlet és a szilikon megfelelő alkalmazása, dilatáció beépítése.
Korcolt fedés készítése PREFALZ lemezből, alapvető
csomóponti megoldások és profilozás. Épületfizikai
alapismeretek.

A PREFA külsőperemes ereszcsatorna rendszerek helyes kivitelezése. Az elsajátított ismeretekmegfelelő elméleti és gyakorlati
alkalmazása.
Csomóponti kialakítások pontos ismerete, helyes alapanyag megválasztás. Szabványok és kivitelezési szabályok használata.

ERESZCSATORNA + KISELEMES SZERELÉSI ALAPKÉPZÉS | 2020 január 16. | 2020 január 30.

Veszprémi alapképzéseink ellátással. Költség: nettó 20.000 Ft/fő

bádogos- és tetőfedő tanulóknak, alapvető ismeretekkel rendelkező tetőkészítésben jártas szakembereknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

A PREFA függő ereszcsatorna rendszerek szerelésének
alapvető ismeretei, csatlakozások szakszerű kialakítása,
a PREFA ragasztó készlet és a szilikon megfelelő alkalmazása, dilatáció beépítése.
PREFA Classic, Zsindely Tetőfedő rombusz és FX.12
elemek beépítésének alapjai, eresz-, gerinc- vápa kialakítása, hófogó rendszerek helyes alkalmazása.

A PREFA külsőperemes ereszcsatorna rendszerek helyes kivitelezése. Az elsajátított ismeretek megfelelő elméleti és gyakorlati
alkalmazása.
A kiselemes fedések beépítési módjának optimális megválasztása.
Az elméletben elsajátítottak gyakorlati alkalmazása.

HOMLOKZATBURKOLAT SZERELÉSI ALAPKÉPZÉS | 2020 január 17. | 2020 január 31.

Veszprémi alapképzéseink ellátással. Költség: nettó 25.000 Ft/fő
bádogosoknak, bádogos- és tetőfedő tanulóknak és alapvető ismeretekkel rendelkező
homlokzat kivitelezésben jártas kivitelezőknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

PREFA Sidings, Reynobond, Homlokzatburkoló rombusz, Homlokzatburkoló zsindely elem, FX.12 Homlokzatburkoló panel: Csomóponti kialakítások, épületfizikai szabályok.

A PREFA homlokzatburkolatok alapszintű kivitelezésének megismertetése és rétegrendek helyes megválasztása.

PREFALZ KORCOLT LEMEZFEDÉS HALADÓ KÉPZÉS | 2020 február 04-05.

Ellátással és szállással ausztriai haladó továbbképzéseink. Költség: nettó 38.000 Ft/fő
gyakorlattal rendelkező bádogosoknak és tetőkészítésben jártas szakembereknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

Összetett tetőformák, bonyolult csomópontok kialakítása PREFALZ korcolt lemezfedés alkalmazásával.
Felépítmények és áttörések szegése, íves ereszkialakítás, íves vápakialakítás, kéményszegélyek, tetőbiztonsági elemek és előírások, épületfizika, alátétszerkezet,
szabályok és szabványok.

A PREFALZ korcolt lemezfedések és csomópontok biztos kialakítása, az épületfizikai előírások biztos ismerete. Rétegrendek
helyes megválasztása. Az elméletben elsajátítottak gyakorlati
alkalmazása.

HOMLOKZATBURKOLATI HALADÓ KÉPZÉS | 2020 március 11-12.

Ellátással és szállással ausztriai haladó továbbképzéseink. Költség: nettó 42.000 Ft/fő
gyakorlattal rendelkező bádogosoknak és homlokzatburkolat kivitelezésében jártas szakembereknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

PREFA Sidings, Siding.X, Homlokzatburkoló rombusz,
Homlokzatburkoló zsindely elem, FX.12 homlokzatburkoló panel, új termékek. Csomóponti kialakítások,
épületfizikai szabályok.

A PREFA homlokzatburkolatok és a csomóponti kialakítások biztos megválasztása és kivitelezése. Alátétszerkezetek és rétegrendek helyes megválasztása. Az elméletben elsajátítottak gyakorlati
alkalmazása.

KISELEMES FEDÉS HALADÓ KÉPZÉS | 2020 március 18-19.

Ellátással és szállással ausztriai haladó továbbképzéseink. Költség: nettó 38.000 Ft/fő
gyakorlattal rendelkező bádogosoknak és tetőkészítésben jártas szakembereknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

Felépítmények és áttörések szegése, íves ereszkialakítás, íves vápakialakítás, kéményszegélyek, tetőbiztonsági elemek és előírások, épületfizika, alátétszerkezet,
szabályok és szabványok.

A PREFA tetőn található szegélyek és áttörések biztos ismerete.
Az elméleti tudás pontos gyakorlati alkalmazása bonyolult és ös�szetett tetők esetében is. A megismert szabványok és szabályok
szakszerű alkalmazása.

ALUMÍNIUM KOMPOZITLEMEZ SPECIÁLIS HALADÓ KÉPZÉS | 2020 március 30-31.

Ellátással és szállással ausztriai haladó továbbképzéseink. Költség: nettó 45.000 Ft/fő
gyakorlattal rendelkező bádogosoknak és homlokzatburkolat kivitelezésében jártas szakembereknek

TARTALOM

AZ OKTATÁS CÉLJA

PREFA Alumínium kompozitlemez megmunkálása,
rögzítése és alkalmazástechnikai területeinek megismertetése.

PREFA Alumínium kompozitlemez felhasználási sajátosságainak
elsajátítása. Különböző csomóponti kialakítások ismeretének
megszerzése.

JELENTKEZÉS / SZÁMLÁZÁS

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A tájékoztató végén található nyomtatványon vagy a
www.prefa.hu/kivitelezo/akademia/oktatoprogram oldalon keresztül tud jelentkezni! A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. A részletes programot
kb. 14 nappal az oktatás időpontja előtt küldjük el. A jelentkezést követően megküldjük a képzési díj 50%-ról szóló díjbekérőket. Lemondás a meghirdetett időpont előtt minimum
14 nappal lehetséges.

A képzések workshop jelleggel kerülnek megszervezésre,
melynek során a résztvevő gyakorlati képzése kerül előtérbe.
Az elméleti részben az alkalmazástechnika legfontosabb
alapjait vesszük át könnyen megérthető formában. Ezen kívül bemutatjuk a legfontosabb bádogosipari szabványokat
és szabályokat. A résztvevők a rendezvény végén bizonyítványt kapnak.

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS
Kérjük, munkaruhát és munkavédelmi cipőt hozzanak magukkal. A képzés idejére szerszámokat és alapanyagot biztosítunk.

ACADEMY JELENTKEZÉS 2020

A jelentkezés beérkezése után megküldjük a részletes programot és a pontos időpontokat.
Veszprémi képzéseink a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (volt Medgyaszay István Szakképző Iskola)
felújított tanműhelyében kerülnek megszervezésre.

