TISKOVÁ ZPRÁVA
PREFA ACADEMY 2018
Vysoce kvalitní střešní a fasádní systémy pro svou správnou funkčnost vyžadují vždy
profesionální instalaci. Z tohoto důvodu nabízí PREFA Aluminiumprodukte možnost
praktického proškolení všech klempířů a partnerů ve špičkově vybavených školicích
prostorách v sídle společnosti pod názvem PREFA Academy.
Kurzy jsou rozděleny do čtyř typů – PREFA komplet (třídenní intenzivní kurz obsahující školení
na maloformátovou ktyrinu, fasádní obklady Siding, drážkovanou krytinu Prefalz a žlaby), PREFA
speciál (dvoudenní kurz se zaměřením na drážkovanou krytinu Prefalz a žlaby), PREFA detail
(jednodenní kurz se zaměřením na techniky provádění detailů klempířských konstrukcí)
a speciální dvoudenní školení na fasády – PREFA fasáda (Siding, Reynobond, Prefalz, FX.12).
Praktická část je vždy nejdůležitější součástí PREFA Academy
Účastníci jednotlivých kurzů tráví většinu času ve školicím centru, kde si v praxi na různých
modelech všichni účastníci vyzkouší a natrénují pokládku a montáž střešních či fasádních
systémů včetně provádění náročnějších detailů. Každý účastník kurzu na závěr obdrží certifikát
o odborném proškolení.
Maximální kapacita kurzů je vždy 12 osob. Kurzy začínají od 9.00 hod, jsou zpoplatněny a pro
jejich účastníky je zabezpečeno stravování, veškeré pracovní vybavení (mimo pracovní oblečení
a obuv), ubytování a volný večerní program. Školení probíhá vždy v sídle firmy PREFA
Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní Počernice (N 50°7.38583‘, E
14°37.76152‘). Parkování aut je zajištěno v areálu firmy.
Více informací a přihlášku na školení naleznete zde: http://cz.prefa.com/academy
Termíny školení:
1. 17.01.2018 – 19.01.2018
2. 24.01.2018 – 26.01.2018
3. 31.01.2018 – 02.02.2018
4. 13.02.2018 – 14.02.2018
5. 15.02.2018 – 16.02.2018
6. 20.02.2018 – 21.02.2018
7. 05.03.2018 – 06.03.2018
8. 08.03.2018
9. 09.03.2018
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Společnost PREFA Aluminiumprodukte GmbH si za posledních 70 let udělala jméno v celé Evropě díky vývoji, produkci a odbytu
vysoce kvalitních střešních a fasádních systémů z hliníku. Značka PREFA je v současnosti úspěšně zastoupena na trhu
v 22 evropských zemích, sídlo firmy je ve městě Marktl/Lilienfeld v Dolním Rakousku. Skupina PREFA zaměstnává
450 pracovníků. Více než 4.000 druhů položek je vyráběno výhradně v Rakousku a Německu. Společnost PREFA je součást
skupiny podniků průmyslového celku Dr. Cornelius Grupp, který po celém světě zaměstnává více než 8000 zaměstnanců ve více
než 46 výrobních závodech. Na českém trhu je firma PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. od roku 1994, sídlo má v Praze v Horních
Počernicích a v současnosti ji tvoří 20 členný tým.
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