
Přijměte pozvání na

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2023
pro realizační a prodejní partnery, které se uskuteční v Olomouci v areálu Střední školy polytechnické

Ing. Petr Tureček
produktový manažer společnosti 

SATJAMwww.satjam.cz

Rezervujte si včas svůj termín školení zasláním níže uvedených údajů na adresu 
adam.kielar@satjam.cz nebo telefonicky +420 739 526 076

Údaje nezbytné pro potvrzení účasti:
 název společnosti  jména a příjmení účastníků   telefon a e-mail na kontaktní osobu  požadovaný termín školení

Vzhledem k omezené kapacitě míst musí být rezervace potvrzena naším obchodním zástupcem

SATJAM PŘEDSTAVENÍ NOVINEK
 SATJAM Taurus Modul –  maloformátová střešní krytina
 SATJAM Taurus Maxx  –  nová velkoformátová střešní krytina 
 SATJAM Rombo Metalic – nová maloformátová střešní krytina

 SATJAM Solar – unikátní systém držáků pro solární systémy 
 SATJAM Niagara Kwadra –  hranatý okapový systém
 PWS2-MW-ST – sendvičový panel s jádrem z minerální vlny

SATJAM PODPORA PRODEJE
 SATJAM ZÁRUKA PLUS – dle materiálů 
 SATJAM CCS BONUS – rozšíření o další produkty

 SatVision – virtuální zaměření střech
 Nabídka reklamních polepů dopravních prostředků

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
 Termín:   16. ledna až 20. ledna 2023 (jednodenní školení)
 Místo konání: Areál Střední školy polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
 GPS:  49° 34‘ 51.132“ N, 17° 15‘ 32.057“ E

Program včetně stravy je  hrazen společností SATJAM. 

PROGRAM CERTIFIKAČNÍHO ŠKOLENÍ
9.00–9.30 Prezence
9.30–10.15  Představení novinek, nové střešní 

krytiny SATJAM Taurus Modul, 
Taurus Maxx a Rombo Metalic

10.15–10.30 Přestávka
10.30–11.15   SATJAM Solar - pravidla pro jejich instalaci

SATJAM Niagara Kwadra - 
novinka v sortimentu

11.15–11.30  Přestávka

11.30–12.15  Správné použití jednotlivých typů 
povrchových úprav ve vztahu ke korozivitě 
prostředí. Rozdělení kotevního materiálu. 

   Sendvičový panel PWS2-MW-ST 
12.15–13.15 Oběd
13.15–14.00 Pravidla pro zabudování střešních  

  oken do krytin SATJAM Rapid a Rombo 
14.00–14.15 Přestávka 
14.15–15.00  SATJAM Záruka Plus, SATJAM CCS 

Bonus, SatVision, vady montáže
15.00–15.15  Diskuse a předání certifi kátů

Stavba: pohoda-chalupa.cz

Místo konání


