
 
         POZVÁNKA 

      na školení   

                                         FATRA + UZIN 
 

Vážený zákazníku, 
 
tímto Vás jménem společnosti V-PODLAHY, s.r.o. srdečně zveme na  
školení s praktickými ukázkami společností Fatra, a.s. a  
Uzin Utz Česká republika s.r.o. 

Školení proběhne ve školicím středisku Podlahářské univerzity ve Vsetíně.  

Těšíme se na Vaši účast! 
 

HARMONOGRAM AKCE 
 

08:15 – 08:30 hodin    prezence účastníků, zahájení 

08:30 – 12:00 hodin    školení společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. 

12:00 – 12:30 hodin    přestávka - oběd  

12:30 – 15:30 hodin    školení společnosti Fatra, a.s., ukončení 

     
OBSAH ŠKOLENÍ 
 

Školení UZIN 

- Podklady a požadavky dle normy ČSN 74 4505 

- Opravy starých podkladů po strhnutí původní podlahové krytiny 

- Sanace a penetrace 

- Stěrkování (nivelace) 

- Specifika vytápěných podkladů, dilatační spáry 

- Techniky lepení, různé typy potěrových hmot 

- Specifika pokládky elektrostatických krytin na vodivá lepidla 

- Údržba a ošetřování PVC 

- Opravy, reklamace 

- Představení samolepících folií Pluratex a Plurafilm 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........Pokračování na další straně........... 



 

 
 
 

             FATRA + UZIN 

 

Školení FATRA 

- Kladení (lepení) heterogenních podlahovin v páse  

- Kladení homogenních podlahovin v dlaždicích  

- Lepení elektrostaticky vodivých podlahovin  

- Spojování podlahoviny svařovací šnůrou  

- Lištování podlahoviny a ukončení podlahy fabionem  

- Instalace a lepení vinylových dílců Thermofix / Imperio 

- Plovoucí vinylová podlaha Fatra Click 

- Praktické ukázky  

 
 

TERMÍN ŠKOLENÍ    Čtvrtek, 7. 3. 2019 
 
MÍSTO KONÁNÍ      V-PODLAHY, s.r.o, školicí středisko,  
                                            Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín („Komplex Astra“) 

 
CENA ŠKOLENÍ      400 Kč bez DPH/osoba 

U zákazníků s Rámcovou kupní smlouvou nebo Návrhem na slevu se uvedená cena 
snižuje o % vyčíslená pod položkou „Ostatní sortiment uvedený v platném ceníku“ ve 
výše zmíněných dokumentech. 
 

ŠKOLITELÉ 

Ing. Jiří Zálešák, Vladimír Čech                                                Ing. Emil Kroupa 
                  Fatra, a.s.                                                         UZIN Uzt Česká republika s.r.o.  
                                                          
 
Pro přihlášení využijte ON-LINE PŘIHLÁŠKU na www.vpodlahy.cz, v sekci „Podlahářská 
univerzita“, pole „Nabídka“, a to nejpozději do 21. 2. 2019 včetně! 
 
 
Občerstvení včetně oběda zajištěno. 
 
 
 
 

PARTNEŘI AKCE    
 


