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Vítejte na semináři!
HTC Akademie je seminář, kde se seznámíte s
HTC podlahovými technologiemi / koncepty
(zaměřeno zejména na HTC Superfloor™ originál leštěný beton), podlahovými bruskami,
vysavači, nástroji a příslušenstvím.
HTC Akademie je určena nejen pro nové
účastníky, ale rovněž pro profesionály vlastnící
HTC techniku, pro jejich trvalé vzdělávání i s
ohledem na neustále se rozvíjející novinky v
oblasti přípravy, úpravy a dokončení povrchů.

Obdržím certifikát?
Každý účastník na konci obdrží certifikát
– první krok k možnosti provádět HTC
Superfloor™ – originál leštěný beton.

Naučte se více o…
HTC Superfloor™
Koncepty:
– Platinum, Gold, Silver, Bronze

Detailněji o…
- Ostatních podlah. konceptech
- Nástrojích
- Strojích
- Možnostech použití
- Příslušenství
- HTC Twister™ – diamantové
čištění

Praktické ukázky
- HTC Superfloor™ (včetně
špachtlování a impregnace)
- HTC Twister™ - diamantové
čištění + údržba HTC Superfloor™
- Další povrchy (teraco dlažba,
odstranění epoxidů, barev,
lepidla)
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Kde se HTC Akademie koná?
 REDIMAX spol. s r.o., výhradní zastoupení v ČR a SR
Teslova 12, CZ – 301 00 Plzeň
 HTC Germany, DE – 65 624 Altendiez
 HTC Sweden AB, SE – 614 22 Söderköping

Kolik se může přihlásit účastníků?

TERMÍN
Začátek
23. 10. 2018 10:00
Konec
24. 10. 2018

Maximální kapacita v sídle fi. REDIMAX činí 12 osob.

Kolik to stojí?
 Redimax spol. s r.o. = 3450,- CZK / osoba *
(bez ubytování)
 HTC Germany = 350,- EUR / osoba
(300,- EUR / osoba bez ubytování)
 HTC Sweden AB = 3500,- SEK / osoba
(2000,- SEK / osoba bez ubytování)

*2990,- CZK
2 a více osob z téže firmy

Poplatek zahrnuje logistiku, stravu, popř. ubytování, materiály HTC. Káva, občerstvení, 2x oběd a
večeře první noc jsou v ceně. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak se mohu do HTC Akademie přihlásit?
Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete poštou / emailem na níže uvedené kontakty. Po obdržení
závazné přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura, kterou je potřeba uhradit v plné výši tak, aby
nejpozději 5 dní před prvním dnem Akademie byla platba připsána na účet fi. Redimax.
Storno:
Zrušit účast je možno písemně před zahájením Akademie. Zrušení účasti více než 8 dní před
začátkem akademie nepodléhá poplatku, v ostatním případě činí storno poplatek 40%.
Kontaktní osoba: Jan Hajný
Email: htc@redimax.cz
Tel.: +420 377 421 864
www.redimax.cz
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