illbruck i3
Certifikační program

Montuji okna
a chci to dělat kvalitně

Pokročilý certifikační program, díky
kterému získáte především kvalitní
praktické dovednosti v montáži oken se
systémem illbruck i3
Jak získat certifikát
Absolvování teoretického i praktického
školení o systému a materiálech illbruck
i3. Školení probíhá ve školicích prostorách společnosti tremco illbruck
a provádí jej obchodně technický poradce a technik. Část praktického školení je
věnována individuálnímu cvičení.
Časová náročnost
• 1 den
Poplatek za certifikaci
• 500 Kč bez DPH / účastník

Základní certifikační program, který
zdokonalí odborné vědomosti v montáži
oken podle normy ČSN 74 6077.
Jak získat certifikát
Absolvování školení o systému a materiálech illbruck i3 a jejich aplikaci. Školení
probíhá v místě působnosti zákazníka
a provádí jej obchodně technický poradce. Certifikát je udělován na společnost
a konkrétní jméno školené osoby.
Časová náročnost
• 1/2 dne
Poplatek za certifikaci
• Zdarma
Platnost certifikace
• Neomezeně

Platnost certifikace
• 2 roky s možností bezplatného
obnovení

Expertní certifikační program, který
z vás udělá fundovaného odborníka na
montáž otvorových výplní. Díky tomuto
certifikátu najdete stabilní uplatnění
u kvalitních výrobců oken nebo jako
nezávislý specialista.
Jak získat certifikát
• Držení certifikátu kategorie MASTER
• Prokazatelné výsledky správné
montáže alespoň z 5 staveb
• Kontrola těchto staveb technikem
z tremco illbruck
Časová náročnost
• 1 den
Poplatek za certifikaci
• 1000 Kč bez DPH / účastník
Platnost certifikace
• 2 roky s možností bezplatného
obnovení. Kontrola 1 stavby
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Nejvyšší úroveň distributorské certifikace, po jejímž získání se stáváte
prémiovým prodejním a konzultačním
místem materiálů illbruck a illbruck i3.
Díky získaným znalostem budete umět
poradit i s praktickou aplikací těsnicího
systému.

Jsem distributor

a chci rozumět tomu, co prodávám

Jak získat certifikát
Distributorská smlouva, aktivní prodej
materiálů illbruck i3 v daném regionu,
absolvování produktového školení
s praktickou částí o aplikaci systému
illbruck i3. Školení probíhá ve školicích
prostorách společnosti tremco illbruck.
Časová náročnost
• 1 den

STANDARD

Poplatek za certifikaci
• 500 Kč bez DPH / účastník

Základní certifikační program, který
zasvětí do problematiky montáže oken
podle ČSN 74 6077 a volby vhodných
montážních materiálů systému illbruck
i3.

Platnost certifikace
• Po dobu platnosti distributorské
smlouvy

Jak získat certifikát
Distributorská smlouva, aktivní prodej
materiálů illbruck i3 v daném regionu
a absolvování produktového školení.
Školení probíhá v místě působnosti
distributora.
Časová náročnost
• 1/2 dne
Poplatek za certifikaci
• Zdarma
Platnost certifikace
• Po dobu platnosti distributorské
smlouvy
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tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ
T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
/tremcoillbruck.cz

