fermacell
Praktijktrainingen
Vergroot uw vakkennis en vakmanschap!

De bouw- en afbouwsector staan steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Technologische
vooruitgang en permanente doorontwikkeling van bouwmaterialen en –systemen zorgen voor
meer en meer efficiëntie. Daarom is het zo belangrijk dat u en uw medewerkers up to date
blijven. Uw concurrenten zitten tenslotte ook niet stil!
fermacell helpt u graag uw vakkennis en vakmanschap te vergroten. Waarbij u zowel
de inhoud van de trainingen als de datum zelf mag bepalen (onder voorbehoud van
beschikbaarheid van het trainingscentrum).

Alle trainingssessies zijn
als volgt opgebouwd*:
n
n
n
n
n
n

12.30 uur: welkom en broodjeslunch
13.00 uur: theorie
14.00 uur: koffiepauze
14.15 uur: praktijk (per koppel van 2 personen)
16.45 uur: evaluatie
17.00 uur: afsluiting

* Afwijkende tijden zijn uiteraard bespreekbaar.

Inhoud van de trainingen
U bepaalt het thema van de training zelf. Daarbij heeft u de keus uit diverse onderwerpen:
(meerdere opties mogelijk; een training per dag(deel); per training aparte aanmeldkaart invullen)
n
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I
Praktijktraining fermacell (gipsvezel) Vloerelementen
II
Praktijktraining fermacell Gipsvezelplaten in metalen staanderwanden en plafonds
III
Praktijktraining fermacell Gipsvezelplaten in hout(skelet)bouwwanden
IV
Praktijktraining fermacell Powerpanel cementgebonden platen in wanden
V
Praktijktraining fermacell Powerpanel vloerelementen en inloopdouche-elementen
VI	Praktijktraining AESTUVER brandwerende platen voor kolom- en liggerbekleding
(max. 4 personen)

Elke training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretische deel
wordt uitleg gegeven over het betreffende productassortiment en komen algemene zaken zoals
bouwplaatsomstandigheden en prestaties van de meest gebruikte opbouwen aan de orde. In
het praktijkgedeelte zal de verwerking van het betreffende onderwerp ook daadwerkelijk door u
worden uitgevoerd.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 8 personen per trainingssessie.
Indien u minder dan 6 personen opgeeft kunt u samen
met één of meerdere bedrijven de training volgen. Zodra
zich minimaal 6 personen hebben aangemeld voor de
trainingssessie van uw voorkeur, ontvangt u bericht van
fermacell voor afstemming van de datum.

Kosten
Deelname is kosteloos. Na afstemming van
de trainingsdatum ontvangt u van ons een
deelnamebevestiging met een definitief karakter,
in verband met onze voorbereidingen.

Locatie
fermacell trainingscentrum
Loonse Waard 20
6606 KG Wijchen
Wilt u uw kennis over het werken met fermacell gratis
vergroten? Stuur dan de bijgaande aanmeldkaart naar
ons retour! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met
u op om een datum vast te leggen.
Online aanmelden kan ook via
www.fermacell.nl/praktijktraining.php.

Aanmeldkaart
fermacell praktijktrainingen
Deze aanmeldkaart kunt u sturen naar: Fermacell BV, Antwoordnummer 1000,
6606 ZX Niftrik. U kunt ook mailen naar fermacelltraining@xella.com of faxen
naar (024) 649 51 26.

Bedrijf:
Straat: 					

Postcode + plaats:

Naam contactpersoon:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ingezonden d.d.:

Inhoud training (meerdere opties mogelijk)
I
Praktijktraining fermacell (gipsvezel) Vloerelementen
II Praktijktraining fermacell Gipsvezelplaten in metalen staanderwanden en plafonds
III Praktijktraining fermacell Gipsvezelplaten in hout(skelet)bouwwanden
IV Praktijktraining fermacell Powerpanel cementgebonden platen in wanden
V
Praktijktraining fermacell Powerpanel vloerelementen en inloopdouche-elementen
VI	Praktijktraining AESTUVER brandwerende platen voor kolom- en liggerbekleding
(max. 4 personen)

Voorkeursdata

Aantal deelnemers

(min. 2 weken vanaf datum aanmelding)

(max. 8 personen)

1.

Ik kom alleen
Wij komen met meerdere personen

2.

(naam en functie per persoon invulllen)

Naam

Functie

Naam

Functie

FC-025-00039

3.

