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Školení podlahářů

Na zkušené

Na konci května a června proběhlo hromadné školení
podlahářů pro instalaci koberců na podložky pod
koberce. Podlaháři si prakticky zkoušeli instalaci
napínacích lišt, napínání koberce, jeho svařování
a instalaci na schody metodou napínáním na napínací
lišty. Kapacita byla omezena na 10–12 podlahářů, aby
měl každý dostatek prostoru a času si vše osvojit k plné
spokojenosti. Videoukázku lze zhlédnout na portálu
videopodlahy.cz. Po absolvování školení obdržel každý
podlahář certifikát potvrzující řádné proškolení.
Poptávka po napínání koberců a podložkách pod ně se
i u nás stále zvyšuje. V západních zemích a zejména
v Anglii si nedovedou položení koberec bez podložky
představit. U nás se tímto způsobem instalují jak do
veřejných prostor, nejčastěji hotelů vyšších kategorií,
ale například i školek, tak i do domácností.
Další školení je plánované na září. Pro bližší informace
a registraci kontaktujte firmu ProFlooring s.r.o.

www.proflooring.cz

ve výrobním závodě LÄGLER
V rámci dlouholeté partnerské spolupráce
společnosti Uzin s.r.o. a středních odborných
škol vyjeli vybraní žáci učňovského oboru
podlahář spolu se svými mistry odborného
výcviku na „zkušenou“ k největšímu výrobci
parketových brusek na světě, firmě LÄGLER,
sídlící v malé obci Frauenzimmern ve spolkové
republice Bádensko-Württembersko. Cesta
z Uherského Brodu (SOU, Uherský Brod),
resp. Brna (SŠP, Brno-Jílová) byla dlouhá
a náročná, ale mládí se s ní vypořádalo
na výtečnou stejně jako s připraveným
programem, který vedle prohlídky výrobního
závodu a trochu té teorie, o které se s oblibou
říká, že nikoho nezabije, obsahoval především praktickou část.
Za dohledu vedoucího workshopu a pozorného dohledu svých učitelů se učni
ve dvou skupinách pustili do kompletní renovace dřevěné podlahoviny z dubové
mozaiky. Před prací byli seznámeni s bruskami, obsluhou a jejich správnou
údržbou. Jako první z brusek přišel na řadu HUMMEL (neboli pásová parketová
bruska), která si odpracovala hrubé základní broušení. Následně se hoši
chopili malé okrajové brusky FLIP a přebrousili předpisovým způsobem okraje
a rohy. V dalším kroku se pustili do postupného jemného broušení podlahoviny
unikátní tříkotoučovou bruskou TRIO. Na závěr plochu naolejovali a rozpadovali
jednokotoučovou bruskou SINGLE. A výsledek? Premium neboli na podtrženou
jedničku!
Toto setkání opět potvrdilo, že v našem učňovském dorostu jsou talentovaní mladí
řemeslníci, kteří s dokonalými stroji a nářadím a pod zkušeným odborným vedením
mohou dorůst v mistry svého oboru.
www.laegler.cz

školení a semináře
SEMINÁŘE BONA
• Představení nové řady brusek Bona/Künzle Tasin.
• Praktická ukázka nanášení lepidla pomocí
Bona AKU Optispread.
• Revitalizace podlahoviny jednou vrstvou laku.
• Představení kompletního sortimentu Bona Oil
System (louh, Tvrdý voskový olej, Decking oil).
• Nové čisticí prostředky.
• Bona Hloubkové čištění podlah.
• Tombola.
Termíny seminářů 2015:
10. 9. Praha,
15. 9. Brno,
17. 9. Bratislava.
www.bona.com/cz
DemaAkademie
Speciálně zaměřená školení
na renovaci a údržbu podlah
DEMA DEKOR CZ s.r.o. zahajuje ve své
DemaAkademii pravidelná odborná teoretickopraktická školení. První dva termíny jsou
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31. srpna a 21. září 2015. Jednotlivá školení budou
koncipována se speciálním zaměřením na tyto
značky a tato témata:
Dr. Schutz ®
• Renovace podlahovin 2-komponentními
PU-nátěry včetně barvení povrchu.
• Suché čištění koberců metodou Carpetlife.
• Čištění a impregnace venkovních dřevin a WPC.
eukula ®
• Povrchové úpravy dřevěných a korkových
podlahovin systémy eukula.
• Louhování, olejování, barevné olejování
a doolejovávání povrchů.
• Laky na vodní bázi a laky na bázi rozpouštědel.
Finalit ®
• Typologie kamenných a keramických povrchů.
• Čištění, speciální čištění, odstraňování graffiti
a skvrn.
• Penetrace a impregnace kamene a keramiky.
• Renovace a leštění kamenných povrchů.

Na školeních budou představovány zajímavé
možnosti z kuchyně všech tří značek. Podrobnosti
najde zájemce vždy na webových stránkách
www.dema-dekor.cz nebo může přímo kontaktovat
kancelář společnosti DEMA DEKOR CZ s.r.o.
V případě zájmu o účast na školení se prosím
přihlaste na adrese office@dema-dekor.cz, nebo
na telefonu 602 124 222 – Pavlína Ošťádalová.
www.dema-dekor.cz

