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Forma platby

Po vašej záväznej objednávke a telefonickom dohovore vám 
bude vystavená faktúra. Poplatok 290 Eur je už po zdane-
ní, v prípade, že na školenie prihlásite 3 – 4 zamestnancov, 
získavate 20% zľavu. V prípade 5 a viac zamestnancov 30 % 
zľavu. 

Kontakt 

V prípade záujmu o školenie Profesionál v skle kontaktujte: 
skolenie@saint-gobain.com
skolenie.glassolutions@saint-gobain.com

Viac informácií nájdete na stránke www.glassolutions.sk  
v časti školenie Profesionál v skle.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené pre všetkých predajcov a výrobcov okien, ktorí chcú zdokona-

liť svoje znalosti a získať tak výhodu oproti konkurencii. Vďaka širokospektrálnym 

znalostiam z oblasti skiel budete vedieť svojim zákazníkom lepšie poradiť, čím  

zvýšite šancu na predaj.

Školenie 2017

Profesionál v skle 
Náskok vďaka znalostiam
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Náskok vďaka znalostiam

Priemysel, a teda aj sklársky priemysel, prechádza denno-denne inováciami, ktoré si vyžaduje doba, 
v ktorej žijeme a klimatické podmienky, ktoré sa postupne menia. Je veľmi dôležité pravidelné a sys-
tematické vzdelávanie v tomto obore, aby v dlhodobom horizonte pri neustále zväčšujúcej sa konku-
rencii nebol problém s presadením sa na trhu. Radi by sme ponúkli našu podporu v podobe školení 
Profesionál v skle.

Vďaka znalostiam zo seminára získate náskok a komplexné vedomosti, ktoré sú priamo späté s radou 
sofistikovaných riešení so sklom.

Nakoľko by sme Vám radi vyšli v ústrety, školenia je možné objednať aj individuálne, u Vás na firme 
alebo u nás v školiacej miestnosti. Seminár Profesionál v skle poskytuje taktiež dostatočný priestor na 
otázky a pripomienky, čím vieme naše témy priamo našiť na Vaše podnikanie.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Rastislav Svečula
Riaditeľ školení Glassolutions

1. deň

2. deň

1. Sklo – história, súčasnosť, povlaky

 � História skla
 � Rôzne spôsoby výroby
 � Tvrdé a mäkké povlaky

2. Tepelná izolácia

 � Ako funguje prenos tepla 
 � Opatrenia na znižovanie tepelných strát

3. Vrstvené bezpečnostné sklá

 � Čo je vrstvené sklo
 � Výroba vrstveného skla
 � Výhody vrstveného skla

4. Tepelne upravené bezpečnostné sklá

 � Pohľad do minulosti
 � Tepelne tvrdené sklo
 � Heat Soak test
 � Tepelne spevnené sklo
 � Porovnanie vlastností skiel

5. Teplý okraj izolačného skla

 � Vplyv dištančného rámiku na vlastnosti  
 izolačných skiel
 � Aktuálne typy a ich spracovanie

6. Budúcnosť znamená izolačné trojsklo

 � Vývoj
 � Energetická bilancia
 � Aktuálna paleta trojskiel

7. Zvuková izolácia pomocou skla

 � Charakteristika zvuku a jeho vnímania
 � Ako zlepšiť akustické vlastnosti
 � Omyly v praxi

8. Protislnečná ochrana zasklením 

 � Ako sa brániť proti prehrievaniu priestorov
 � Od farebných skiel k neutrálnym

9. Chyby izolačných skiel

 � S akými chybami v návrhu sa stretávame v praxi

10. Protipožiarne a bezpečnostné sklá na ochranu  
 zdravia a majetku

 � Triedy požiarnej odolnosti
 � Paleta protipožiarnych skiel
 � Vyššie odolnosti vrstvených bezpečnostných 
skiel

Profesionál v skle Prehľad školení

Naše školenia prebiehajú dva pracovné dni 
a skladajú sa z desiatich tém, ktoré komplex-
ne zahŕňajú problematiku skiel. Každá téma 
trvá približne hodinu, pričom v prípade zá-
ujmu zahŕňame aj prehliadku našej výroby. 
Koncept školení je stavaný na získaní boha-
tých vedomostí o izolačných sklách, ktoré 
zvýšia potenciál predaja Vašim zákazníkom. 
Dostatok času vyhradzujeme aj na otázky 
a diskusiu. 

Na záver školenia získa každý účastník  
certifikát o absolvovaní kurzu. 

Termíny školení 
Termíny sa stanovujú individuálne, na mieru podľa Va-
šich potrieb. Odporúčame absolvovať oba dva dni ško-
lení v priebehu mesiaca.

Miesto školenia

Školíme v našej školiacej miestnosti na adrese Glasso-
lutions – Levická 3, 949 01 Nitra. V prípade záujmu 
uskutočníme školenie aj vo Vašich priestoroch. 

Čas Téma Trvanie

9:00 Sklo – história, súčasnosť 1 hodina

10:00 Tepelná izolácia 1 hodina

11:00 Vrstvené bezpečnostné sklá 1 hodina

12:00 Obed ½ hodiny

12:30 Prehliadka výroby 1 hodina

13:30 Tepelne tvrdené bezpečnostné sklá 1 hodina

14:30 Teplý okraj izolačného skla 1 hodina

15:30 Záver, diskusia, otázky

Čas Téma Trvanie

9:00 Budúcnosť znamená izolačné trojsklo 1 hodina

10:00 Zvuková izolácia pomocou skla 1 hodina

11:00 Protislnečná ochrana zasklením 1 hodina

12:00 Obed ½ hodiny

12:30 Chyby izolačných skiel 1 hodina

13:30 Protipožiarne a bezpečnostné sklá na ochranu zdravia a majetku 1 hodina

14:30 Záver, diskusia, otázky 1 hodina

Program školenia Popis jednotlivých tém
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