
SEMMELROCK BURKOLÓMESTER SZAKMAI KÉPZÉS 2022

Meghívó

A következő év jelentős változást hoz a Semmelrock Kft. 
életében, mivel a cég – a nemzetközi fúzió eredményeképpen – 
2022-től Magyarországon is hivatalosan a Wienerberger zRt.-be 
integrálódik. 

A Wienerberger – mint a Semmelrock márkáért felelős 
építőipari vállalat – 2022-ben Burkolómesterek részére 
szakmai továbbképzési programot hirdet.

A képzés célja, hogy megismertessük a szakmát gyakorló 
kollégákkal a Wienerberger - Semmelrock integráció előnyeit; 
bemutassuk számukra a Semmelrock termékekkel kapcsolatos 
újdonságokat.

Az elméleti és gyakorlati részből álló tréning, olyan szakmai 
kihívásokat jelentő fogásokat mutat be, mint a térkövek 
rakásmintáinak különböző kombinációi, a kerti lapok ragasztása, 
fugázása vagy éppen műanyag laptartóra való lehelyezése.

A program része az ócsai Semmelrock térkő- és lap gyár 
bejárása, a gyártási folyamatok ismertetésével.

* A kép csak illusztráció! A Wienerberger fenntartja 
magának a jogot, hogy az ajándékokat, adott 
értékhatáron belül, megváltoztathassa!

 
 

 

Értékesajándékcsomagmindenrésztvevőnek* 
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A képzés időpontjai

2022. JANUÁR 5.
2022. FEBRUÁR 3.
2022. FEBRUÁR 22.

Helyszín

Semmelrock Stein+Design
Burkolatkő Kft. – Ócsai gyár
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 130.

A képzés programja

A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Egyes időpontokra max. 28 fő jelentkezését tudjuk 
fogadni, a jelentkezések sorrendjét azok beküldésének 
ideje határozza meg.

Regisztrációját az alábbi adatok megadásával
a következő e-mail címre küldheti:
kepzes@wienerberger.hu

Kérjük az alábbi adatokat
körültekintően adja meg:

 Melyik időpontra jelentkezik
 Jelentkező neve
 Jelentkező foglalkozása, beosztása
 Jelentkező telefonszáma
 Jelentkező saját, használt e-mail címe
   (ha más, mint amiről jelentkezik)
 Jelentkező lakcíme
 Cég neve (ahol dolgozik, nem kötelező)
 Cég székhelye (nem kötelező)

Minden partnerünknek e-mailben küldünk 
visszaigazolást, ill. azt is jelezzük, ha
az adott időpontra már nem tudtuk
regisztrációját fogadni. Igyekszünk
minden partnernek új időpontot felajánlani.

8:30 - 9:00    Érkezés Ócsára, a Semmelrock gyárba 

9:00 - 9:50    Elméleti előadás

	 			 Röviden a Wienerberger integrációról -
                           mik ennek az előnyei Partnereink számára? 

	 			 Újdonságok a Semmelrock termékekkel  
              kapcsolatban

	 			 Semmelrock mérnöki szolgáltatások  
              bemutatása, részletei

	 			 Térkövek fektetése különböző aljzatokra

	 			 Semmelrock lapok ragasztása és fugázása

	 			 Semmelrock felületek karbantartása

	 			 Kerítés- és lépcsőelemek építése

	 			 Reklamációkezelés a Semmelrock
              termékekre vonatkozóan

9:50 - 10:10   Elméleti előadás vendég előadóval        
          
            Ragasztó és fugázó anyagok bemutatása

10:10 - 10:25  Szünet

10:25 - 11:45  Gyakorlati bemutató

	 			 Semmelrock újdonságok a gyakorlatban 		

	 			 Térkő ajzatok a gyakorlatban (beton vagy kavics?)

	 			 Pest-Buda lerakása legyezőben és hullámban

	 			 Kerítés elemek építése (Rivago kerítésrendszer)

	 			 Nagyméretű kerti lapok laptartó tappancsra  
              történő lerakása

	 			 Nagyméretű lapok ragasztása
                           (vendég szakértő bemutatója)

11:45 - 12:00   Szünet

12:00 - 13:00  Gyárlátogatás a Semmelrock gyárban

13:00 - 14:00   Ebéd

További részletek és regisztráció:
www.wienerberger.hu/
burkolomester-kepzes-2022  

A Wienerberger a programváltoztatás jogát fenntartja!
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