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Najvyššia úroveň distribútorské cer-
tifi kácie, po ktorej získaní sa stávate 
prémiovým predajným a konzultačnom 
miestom materiálov illbruck a illbruck i3. 
Vďaka získaným znalostiam budete 
vedieť poradiť aj s praktickou aplikáciou 
tesniaceho systému.

Ako získať certifi kát
Distribútorská zmluva, aktívny predaj
materiálov illbruck i3 v danom regióne,
absolvovanie produktového školenia
s praktickou časťou o aplikácii systému 
illbruck i3. Školenie prebieha v školi-
acich priestoroch spoločnosti Tremco 
illbruck.

Časová náročnosť
• 1 deň

Poplatok za certifi káciu
• 20 EUR bez DPH / účastník

Platnosť certifi kácie
• Po dobu platnosti distribútorskej 
 zmluvy
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Montujem okná
a chcem to robiť kvalitne

Som distribútor
a chcem rozumieť tomu, čo predávam

Základný certifi kačný program, ktorý 
zdokonalil odborné vedomosti v montá-
ži okien podľa normy STN 73 3134.

Ako získať certifi kát
Absolvovaním školenia o systéme a 
materiáloch illbruck i3 a ich aplikácii. 
Školenie prebieha v mieste pôsobnosti 
zákazníka a vykonáva ho obchodno 
technický zástupca. Certifi kát je udeľo-
vaný na spoločnosť a konkrétne meno 
školenej osoby.

Časová náročnosť
• 1/2 dňa

Poplatok za certifi káciu
• Bezplatne

Platnosť certifi kácie
• Neobmedzene

STANDARD

Základný certifi kačný program, ktorý 
zasvätí do problematiky montáže okien
podľa STN 73 3134 a voľby vhodných 
montážnych materiálov systému illbruck 
i3.

Ako získať certifi kát
Distribútorská zmluva, aktívny predaj 
materiálov illbruck i3 v danom regióne
a absolvovaním produktového školenia. 
Školenie prebieha v mieste pôsobnosti 
distribútora.

Časová náročnosť
• 1/2 dňa

Poplatok za certifi káciu
• Bezplatne

Platnost certifi kace
Po dobu platnosti distribútorskej
 zmluvy

Pokročilý certifi kačný program, vďaka
ktorému získate predovšetkým kvalitné 
praktické zručnosti v montáži okien so 
systémom illbruck i3.
 
Ako získať certifi kát
Absolvovanie teoretického a praktického
školenia o systéme a materiáloch
illbruck i3. Školenie prebieha vo školi-
acich priestoroch spoločnosti Tremco 
illbruck a vykonáva ho obchodno tech-
nický zástupca a techník. Časť praktické-
ho školenia je venovaná individuálnemu 
cvičeniu.

Časová náročnosť
• 1 deň

Poplatok za certifi káciu
• 20 EUR bez DPH / účastník

Platnosť certifi kácie
• 2 roky s možnosťou bezplatného
 obnovenia

Expertný certifi kačný program, ktorý
z vás urobí fundovaného odborníka na 
montáž otvorových výplní. Vďaka tomu-
to certifi kátu nájdete stabilné uplatne-
nie u kvalitných výrobcov okien alebo 
ako nezávislý špecialista. 

Ako získať certifi kát
• Držanie certifi kátu kategórie MASTER
• Preukázateľné výsledky správnej
 montáže aspoň z 5 stavieb
• Kontrola týchto stavieb technikom
 z tremco illbruck
• Kontrola těchto staveb technikem
 z tremco illbruck

Časová náročnosť
• 1 deň

Poplatok za certifi káciu
• 40 EUR bez DPH / účastník

Platnosť certifi kácie
• 2 roky s možnosťou bezplatného
 obnovenia. Kontrola 1 stavby
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