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eukulaAkademie  •  Pozvánka na školení 
 

floorcolor s.r.o. vás srdečně zve na speciální dvoudenní školení  
 

  

ochrana dřeva a korku 
 

Probíraná témata: 

• eukula® – nový koncept produktů a produktové novinky 2023 

• Předvlhčování dřeva a různé techniky louhování před olejováním 

• Aplikace impregnačních olejů a tvrdého voskového oleje 

• Barevné olejování a možnosti kombinací 

• Olejovo-laková stavba povrchové úpravy dřeva 

• Laky na vodní bázi – možnosti použití a kombinací 

• Péče o olejované a lakované povrchy 
 

 

Místo konání:  Znojmo – Hotel Happy Star Hnanice – www.hotelhappystar.cz  
Termín konání:  8. – 9. února 2023    
Přednášející:  Ralf Edelmann – šéftechnik Dr. Schutz Group  

  

Program školení: 
Středa 8. února 2023 
11.00 hodin Sraz účastníků, prezence a lehký oběd  
12.00 hodin  Zahájení školení – prezentace značky eukula® ochrana dřeva a korku 
13.00 – 17.00 hodin Praktické ukázky dle výše uvedených témat 
18.00 hodin Večerní posezení .. raut a degustace vín ze znojemské oblasti 
 

Čtvrtek 9. února 2023 
8.30 hodin   Sraz účastníků po hotelové snídani 
9.00 hodin  Pokračování v praktických ukázkách 
12.00 hodin Oběd  
13.00 hodin  Diskuze u kávy, tombola, předání osvědčení 
14.00 hodin Ukončení školení 
 
Školení je zpoplatněno částkou Kč 1500,- bez DPH + úhrada za ubytování v Hotelu Happy Star dle 

skutečnosti. Celková částka obsahuje tedy ubytování v Hotelu Happy Star,  občerstvení po celou dobu 

školení, večerní raut a degustaci vín. Částka je splatná ihned po přihlášení. Po uhrazení poplatku bude 

každý účastník závazně přihlášen. 

 

Těšíme se na Vás … Tým floorcolor s.r.o.  

Nesmí chybět bohatá 

TOMBOLA na závěr – viz 

přiložený leták !!! 
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