
Zapoj se do
tréninku…

Naučíme tě
dělat s profi
stavebními
materiály

Registruj se a zapoj se do tréninku na:
www.sg-trenink.cz

Za pouhý jeden den získáš praktické znalosti, které se jinde nenaučíš. 
Budeme trénovat pod vedením skutečných mistrů. Naučíme tě nové 
stavební postupy, finty s materiály, zkrátka všechno, co se ti v praxi hodí.

TERMÍNY A MÍSTA
31. 1. Praha
21. 2. Ostrava
7. 3. České Budějovice
14. 3. Brno

PROČ PŘIJÍT?
• ryze praktické tréninky
• vše si můžeš vyzkoušet
• odměna pro každého – profi stavební metr Stanley
• soutěž o profi nářadí DeWalt a poukázky na stavební 

materiály v celkové hodnotě 200 000 Kč
• jídlo a nápoje po celou akci zdarma
• individuální poradenství



Zapoj se do tréninku…

Účast s touto pozvánkou zdarma

31. ledna 2018

PRAHA
ABF –  

Vstupní Hala I, 
Beranových 667,  

Letňany

Dolní Vítkovice  
Gong, 

Konferenční sál, 
Ruská 2993

BVV  
kongresové centrum,  

hlavní vstup,
Výstaviště 405/1

Výstaviště,  
Pavilon Z, 

Husova 523

21. února 2018

OSTRAVA
14. března 2018

BRNO
7. března 2018

ČESKÉ  
BUDĚJOVICE

Registruj se a zapoj se do tréninku na:
www.sg-trenink.cz

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

PREZENTACE DEWALT
V průběhu celého dne praktické ukázky profi nářadí.

WORKSHOPY
Osobně se zapojíš a vše si sám vyzkoušíš, budeš pracovat, 
pod dohledem profi trenérů. Registrujte si svoji účast na 
workshopech v rámci online registrace, počet účastníků je 
omezen na max 10 na každém workshopu.

WEBER

9.30 a 12.30 lepidla na obklady a dlažby

8.30, 10.30, 13.30 fasády

RIGIPS

8:30 a 10:30 Pokládka suché podlahy z dílců 
RigiStabil krok za krokem.

9:30, 12:30, 13:30 Tipy pro snadné provedení 
povrchových úprav sádrokartonových 
konstrukcí v kvalitě Q3 a Q4.

ADFORS

8:30, 9:30, 10:30, 
12:30 a 13:30   

Přetíratelné tapety

ISOVER

8:30, 9:30, 10:30, 
12:30 a 13:30  

Akustická řešení v rámci aplikace 
SMART APP. 
Co vše umí izolace do zelených střech.

ECOPHON

8:30, 9:30, 10:30, 
12:30 a 13:30  

 Instalace akustických podhledů

7:00 Registrace / snídaně

8:00 Zahájení
 › Představení, program, soutěž apod.

8:10 Trendy v omítkách
 › Moderní, designové, inovativní, trendy fasády

8:50 Pevná stěna

 › Vysokopevnostní sádrokartonové konstrukce

 › Pevné stěny, jak na pásky, perlinky a další výztuže

9:15 Přestávka

9:30 Stavba a rekonstrukce koupelny I.

 › Výstavba příčky z vodě a plísni odolné desky Glasroc H

 › Akustická izolace stěn

 › Instalace suché podlahy RigiStabil

 › Hydroizolace a povrchové úpravy

11:45 Oběd

12:30 Stavba a rekonstrukce koupelny II.
 › Lepení obkladů a dlažeb

13:00 Funkční tapety
 › Moderní a funkční tapety aplikace přetíratelné 

tapety, včetně následné demonstrace 

13:30 Prezentace novinek DeWALT

14:00 Závěr a diskuse


