AKZO NOBEL CAR REFINISHES
Autokrāsotāju un sagatavotaju apmācība Varšavā
„From start to finish with Akzo Nobel materials”
16. decembris – 19. decembris
16. decembris, pirmdiena:
§ Satikšanās SIA Rags teritorijā, Džūkstes ielā 1 ap 8:00 no rīta. Kad visi sapulcējušies, tiek uzsākts ceļš uz
Varšavu. No Rīgas līdz viesnīcai Hotel Victor Varšavā (Pruškovā), aptuveni 700 km
§ Aptuveni pulksten 18.00 ierašanās viesnīcā Hotel Victor, ul. Andrzeja 1a, Pruszkow
§ Pulksten 19.00 vakariņas viesnīcas restorānā
17.decembris, otrdiena:
§ Brokastis viesnīcas restorānā pulksten 8.00
§ Izbraukšana no viesnīcas uz Akzo Nobel Car Refinishes mācību centru pulksten 8.40
§ Apmācību sākums mācību centrā pulksten 9.00
§ Ap pulksten 12.30 pārtraukums un pusdienas kafejnīcā pie mācību centra
§ Ap pulksten 16.00 apmācību beigas, atgriešanās viesnīcā
§ Ap pulksten 18.40 ceļš uz restorānu Pruškovā, kur pulksten 19.00 tiks pasniegtas vakariņas
§ Pēc vakariņām atgriešanās viesnīcā
18.decembris, trešdiena:
§ Brokastis viesnīcas restorānā pulksten 8.00
§ Izbraukšana no viesnīcas uz Akzo Nobel Car Refinishes mācību centru pulksten 8.40
§ Apmācību sākums mācību centrā pulksten 9.00
§ Ap pulksten 12.30 pārtraukums un pusdienas kafejnīcā pie mācību centra
§ Ap pulksten 16.00 apmācību beigas, atgriešanās viesnīcā
§ Ap pulksten 18.00 brauciens uz restorānu Varšavas vecpilsētā, kur pulksten 19.00 tiks pasniegtas vakariņas
§ Pēc vakariņām atgriešanās viesnīcā
19. decembris, ceturtdiena:
§ Brokastis viesnīcas restorānā pulksten 8.00;
§ Izbraukšana no viesnīcas uz Akzo Nobel Car Refinishes mācību centru pulksten 8.40;
§ Apmācību sākums mācību centrā pulksten 9.00;
§ Ap pulksten 12.30 pārtraukums un pusdienas kafejnīcā pie mācību centra;
§ Ap pulksten 15.00 apmācību beigas, diploma pasniegšana;
§ Izbraukšana no mācību centra uz Rīgu;
§ Ierašanās Rīgā 20.decembrī agri no rīta.
Kursu programmā uzrādītā informācija ir aptuvena un var mainīties

Kopējās izmaksas no 70 Ls + PVN atkarībā no tā cik būs dalībnieku
•

Papildus informācija pieejama pie SIA Rags tehniķa Jāņa Štokmaņa pa mob.tel.+37129198565;

•

Kursu dalībnieka vārds, uzvārds, mob. tel. jāiesniedz SIA Rags līdz šāgada 22. novembrim;

•

Kursi starptautiski. Grupā kopā 8 dalībnieki. No Latvijas 4 cilvēki.Kursi notiks krievu valodā.

•

Apmaksas termiņš 2013. gada 29. novembris. Ja netiek veikta faktūr- rēķina apmaksa, kursanta dalības vieta
tiek piešķirta citam dalībniekam;
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Džūkstes 1, Rīga, LV-1004
+371 67808780
+371 67606412
www.rags.lv

AKZO NOBEL
„From Start to Finish”
Mācību programmas plāns
Teorētiskās apmācības:
o attaukošana
o slīpēšanas soļi
o špakteles pielietošana un apstrāde
o kodinošās grunts īpašības un uzklāšanas tehnoloģija
o AKZO NOBEL pildošo grunts īpašības un uzklāšanas tehnoloģija
o AKZO NOBEL bāzes krāsas īpašības un uzklāšanas tehnoloģija
o AKZO NOBEL laku īpašības un uzklāšanas tehnoloģija
o iekrāsošanās tehnoloģija ar Akzo Nobel bāzes krāsām
o pārejas veidošanas tehnoloģija ar Ako Nobel lakām
Praktiskās apmācības

Adrese:
Telefons:
Fakss:

-

virsmas sagatavošana gruntēšanai pēc Akzo Nobel Car Refinishes tehnoloģijas

-

grunts uzklāšana; Lesonal Filler 540.

-

grunts apstrāde – sagatavošana krāsošanai

-

gruntēšana pēc „slapjš uz slapja” tehnoloģijas ar Lesonal Filler 540

-

AKZO NOBEL bāzes krāsas uzklāšana un iekrāsošanās tehnoloģija

-

AKZO NOBEL laku uzklāšana un pāreju veidošana

Džūkstes 1, Rīga, LV-1004
+371 67808780
+371 67606412
www.rags.lv

