
Odborníci na debnenie. 

Doka-tréning 2019
Ďalšie vzdelávanie, ktoré sa oplatí! www.doka.sk



Doka-Praktikum debnenia
Odborné poznatky pre ľudí v stavebníctve. Na tomto prakticky zameranom školení sa dozviete, ako môžete na vašej 
stavbe dosiahnuť lepšie výsledky a ešte efektívnejšie využiť potenciál Doka-debniacich systémov, ako ušetríte s najnovšími 
debniacimi systémami a službami pracovný čas a zároveň spoľahlivo dodržíte stanovené termíny.

Pre stavbyvedúcich, majstrov, parťákov, robotníkov 

Kde | Kedy

Bratislava | DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Ivanská cesta 28

14.02.2019
28.02.2019

Košice | Best Western TeleDom Hotel, Timonova 27

21.02.2019

Trvanie

1 deň:  08:00 - 16:00 hod

Účastnícky poplatok

€ 30 bez DPH | 1 účastník
V cene je zahrnuté občerstvenie počas dňa, obed a podklady na školenie.

Program

 � Prehľad Doka debniacich systémov pre železobetónové 
stavby

 � Bezpečnosť pri práci s Doka-debnením

 � Debnenie pohľadových betónov – praktické tipy

 � Framax Xlife Plus –  
nová generácia stenového debnenia 

 � Optimálne ukladanie betónu do debnenia

 � Concremote – optimalizácia stavebných procesov pomocou 
inteligentného online merania

 �myDoka, spojenie medzi vami a tímom Doka 

 � Panelové stropné debnenie Dokadek 30

 � Proces výdaja a vrátenia materiálu - kvalitatívne štandardy

 � Referenčné stavby

 � Ako predchádzať poškodeniam na debnení

Praktické 

tipy z oblasti 

debnenia 
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Doka-Špeciál
Cielený rozvoj vašich zamestnancov. Vy sami rozhodnete o obsahu školenia. Profesionálne a podľa Vašich  
pot rieb pre vás pripravíme seminár „šitý na mieru“ – vzhľadom na vašu aktuálnu potrebu informácií, stavebný  
projekt alebo nasadenie debnenia.

Kde | Kedy

Vo vašom podniku alebo v našej pobočke v Bratislave.

Termín si s nami dohodnite ľubovoľne.

Trvanie

Podľa vašej potreby.

Účastnícky poplatok

€ 300 bez DPH | deň
(seminár v pobočke DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.)
V cene je zahrnuté občerstvenie počas dňa, obed a podklady na školenie.

€ 200 bez DPH | deň
(seminár vo vašom podniku)
V cene sú zahrnuté podklady na seminár. V tomto prípade občerstvenie  
a obedy zabezpečuje objednávateľ seminára.

Podmienkou pre uskutočnenie seminára je účasť minimálne 15 osôb, maxi-
málne 20 osôb. Nad uvedený rámec bude každá ďalšia osoba spoplatnená
vo výške € 30 bez DPH.

Pre Vašu firmu a Vašich zamestnancov šité na mieru

Ponuka tém

 � Debniace systémy Doka a ich hospodárne nasadenie

 � Online portál pre zákazníkov myDoka

 � Zvýšenie efektivity vďaka bezpečnosti pri práci

 � Redukovanie poškodenia materiálu pri skladovaní,  
transporte a nasadení

 � Čistenie a udržiavanie debniacich systémov

 � Debniace riešenia pre mostnú a tunelovú výstavbu

 � Debnenie ako faktor úspechu pri pohľadových betónoch

 � Concremote - meranie pevnosti betónu na základe vývoja 
teploty mladého betónu v reálnom čase 

 � Profesionálne nasadenie šplhacích a samošplhacích debnení

 � Framax Xlife Plus - nová generácia stenového debnenia

 � Panelové stropné debnenie Dokadek 30
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Centrála Doka-skupiny v Amstettene | Rakúsko

Ďalšie vzdelávanie, ktoré sa oplatí!

Ďalšie vzdelávanie a pravidelné učenie, taktiež v oblasti
debnenia, sú základnými predpokladmi pre Váš
náskok pred konkurenciou.

Informujte sa v Doke o možnostiach zvýšenia hospodárnosti
pri nasadzovaní debnenia. Radi Vám ukážeme, ako zvýšite
bezpečnosť na Vašich stavbách a dáme Vám tipy, ako mať
neustále pod kontrolou produktivitu na Vašej stavbe.

Tešíme sa na Vašu účasť na seminároch v nadchádza-
júcej sezóne školení. Neváhajte a prihláste sa už dnes.

Všeobecné informácie:
  Pri odhlásení účastníka viac ako 8 dní pred začatím seminá-

ra Vám nebudeme fakturovať storno poplatok.
  Pri odhlásení účastníka menej ako 8 dní pred začatím semi-

nára Vám budeme fakturovať storno poplatok vo výške 50% 
účastníckeho poplatku.

  Pri neodhlásení účastníka Vám budeme fakturovať plnú 
výšku účastníckeho poplatku.

  V prípade neúčasti nahláseného účastníka sa namiesto 
neho môže zúčastniť náhradná osoba, účastnícky poplatok  
v tomto prípade ostáva nezmenený.

Prihláška:

V prípade Vášho záujmu o účasť na našom školení vyplňte,
prosím, priloženú prihlášku a najneskôr do 10 dní pred
začiatkom vybraného školenia nám ju zašlite

 e-mailom na adresu slovakia@doka.com
 alebo terezia.turaniova@doka.com
 alebo faxom +421 2 48 20 21 20

V prípade otázok sa informujte na tel. č. +421 2 4820 2118,
kontaktná osoba Terézia Turániová.
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