
Informace ke školení instalatérů 

(platné od 1.9.2020) 

Školení začíná v 10:00, a nejdříve vás vezmeme na prohlídku závodu. Po návratu vám u kávy v krátké 

prezentaci shrnu nejdůležitější informace, které byste měli znát. Po obědě se pak budeme věnovat 

praktickým ukázkám. Mám pro vás připravený program, ale pokud již danou problematiku znáte a 

namísto toho se budete chtít věnovat jinému tématu týkajícímu se našich výrobků, je možné školení 

přizpůsobit vašim požadavkům. Je však potřeba zohlednit přání většiny, proto je tato varianta určitě 

vhodnější pro instalatéry, kteří se přihlásí jako celá skupina. 

Začátek školení: Příjezd od 9:30 do 9:45 

Počet osob: max. 9 (do zrušení omezení, pak 16) 

Zrušení školení, nebo změna programu: při nízké účasti může být školení zrušeno. Pokud 

bez předchozí omluvy dorazí méně než 6 osob, může být v krajním případě večerní program 

přesunut na jiné místo, nebo zcela zrušen. Svou případnou neúčast proto prosím s ohledem 

na ostatní účastníky hlaste s dostatečným předstihem. 

Místo konání:  LAUFEN CZ. s.r.o., Průmyslová 14, Znojmo 

Odkaz na umístění na mapě: Centrum produktového vzdělávání LAUFEN CZ 

Parkování: Parkování v areálu závodu díky jeho historickým dispozicím bohužel není možné. 

Doporučujeme vám své vozidlo během školení zanechat v nedaleké parkovací zóně, která je 

v dohledu kamerového systému a pouhých 5 minut chůze od hlavní vrátnice LAUFEN CZ.  

 

Co s sebou? 

- Pevnou uzavřenou obuv bez vyšších podpatků, bez pevné obuvi vás bohužel 

z bezpečnostních důvodů nemůžeme vzít na prohlídku závodu. 

- Teplý oděv. Pokud se večerní program koná ve sklepě, je potřeba počítat s tím, že je zde 

chladněji a i ve vytápěné části jde od stěn zima. S teplým oblečením si večerní posezení 

užijete mnohem více. 

- Roušku. I když je virová situace aktuálně uvolněnější, nevíme, jak se vyvine v budoucnu.  

I pouhá rýma, nebo jiné vaše respirační onemocnění může v ostatních vyvolávat obavy. 

Nasazená rouška je v takovém případě výrazem ohleduplnosti 

 

Důležité! 

- Prioritu mají nařízení hygieny a státu, pokud se situace změní a stát, nebo hygiena na 

Znojemsku zakáže nebo omezí akce, pod které by svým charakterem spadalo školení LAUFEN 

CZ, může být školení zrušeno, případně zrušen večerní program. V takovém případě vás 

samozřejmě budeme informovat. 

- Vnitropodniková nařízení – vedení naší společnosti může taktéž rozhodnout o 

opětovném zákazu školení, případně o omezení pohybu návštěv po závodě. Pokud by 

k tomu došlo, budeme se snažit školení přizpůsobit. Rušit se školení bude jen 

v případě zákazu, nebo nízké účasti  



Program školení 

 
 

 

 

 

 

První den: 

 

10:00 - 10:15 

učebna - organizace a prezentace o výrobě keramiky ve Znojmě 

 

10:15 - 11:30 

prohlídka závodu  

 

11:30 - 12:30 

prezentace na učebně 

 

12:30 - 13:15 

oběd a káva 

 

13:15 - 14:15 

dílna 1. část - montáže a nastavení výrobků 

 

14:30 - 15:30 

dílna 2. část - montáže a nastavení výrobků 

 

15:30 - 16:00 

prohlídka vzorkovny JIKA 

 

16:00 

závěr 

 

 

 

Druhý den: 

 

8:00 - 9:00 

snídaně, předání pokojů, odjezd domů 
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