DECO CIRÉ
DECO CIRE KOULUTUSKURSSIT

Deco-Ciren mikrosementin asennus on aina kolmivaiheinen:
Esitartunta primerointi – mikrosementin asennus – lakkaus

Peruskurssi: Kuivatilojen pinnoitus (teoria + käytäntö)
Kohdennettu uusille, alalle tuleville, asentajille. Kurssin teoria osuudella käydään tuotteiden
asennusvaiheet. Käytäntö osuus: Koulutettavat saavat itse asentaa kaikki vaiheet
mallilevylle (33x50cm).
Peruskurssin kesto 4 - 5 tuntia. Peruskurssin hinta 240,- (sis.alv)
Kurssin jälkeen on asentajalla valmius suorittaa mikrosementin
asennus kuivatilojen pinnoille.
VMG Stone kuivatila jäsenyys
Työkalupakettitarjous: Teoriakoulutuksen käyneillä on mahdollisuus ostaa Deco-Ciren asennuksessa
tarvittavat työkalut alennettuun -20 % ovh-hinnasta.

Gome lasta: 28 cm,24cm,10cm,15cm Yht:72,20 .-€ sis alv.
Jatkokurssi: Märkätilojen pinnoitus (teoria)
Jatkokurssi edellyttää peruskurssin suorittamisen.
Kohdennettu uusille, alalle tuleville, asentajille.
Jatkokurssilla käsitellään kaikki märkätila-asennuksessa huomioitavat asiat (alustan vaatimukset, kaivot,
erimateriaalien saumakohdat tms. ) ratkaisuineen.
Eri pintamateriaalien (esim. vanha laatta, vedeneristetty tila) pinnoittamisessa huomioitavat asiat sekä mahdolliset
ongelmakohdat.
Jatkokurssin kesto 4-5 tuntia. Jatkokurssin hinta 160,- (sis.alv)
Kurssin jälkeen on asentajalla valmius suorittaa mikrosementin asennus
märkätilojen pinnoille.
VMG Stone kuiva- ja märkätilajäsenyys

Kouluttaja:
Valmistaja Berling ABEE:n sertifioima kouluttaja Dimitrios Pavlis, Sertifioitu Suomessa sekä Kreikassa

Huomioitavaa:
Kurssin jälkeen kouluttajan puhelinneuvonta on maksuton.
Voit tilata kouluttajan työmaa avuksi ensimmäiseen (tai useampaan) kohteeseen.
(Sovittava etukäteen). Kouluttaja-avun tuntihinta 55,-/h (sis.alv)

Koulutuspaikka ja yhteystiedot :

VMG Stone Oy
Kalkkikiventie 6
04300 Tuusula
Puh.0449705031
Deco-cire@deco-cire.fi

DECO CIRÉ
Ammattilaiskoulutukset
Perehdytys:
Mikrosementtiasennuksen omaavat ammattilaiset, jotka haluavat
perehdytyskoulutuksen Deco-Cire mikrosementin käyttöön. Tuoteteoria ja tarvittaessa / halutessa koeasentaminen.
Kesto 4 – 8 tuntia. Teoria-/perehdytyskoulutus on ammattilaisille maksuton.
Erikoistekniikat:
Viimeistelytekniikoiden opettaminen (väritykset, kuvioinnit, pintastruktuurit)
Teoria ja käytäntö (60x120cm mallilevy)
Erikoistekniikkakurssin hinta 160,- (sis. alv)
Ammattilaisilla on mahdollisuus saada VMG Stone täysi jäsenyys / Deco-Cire sertifikaatti
Edellytys: Kouluttajankäynti vähintään kolmella Deco-Cire työmaalla. Ensimmäisen kohteen /
ensimmäisten kohteiden vuoden seuranta valmistumisesta.
Kun kohde / kohteet ovat hyväksytty, myönnetään sertifikaatti.
Täysi jäsenyys / sertifikaatti on maksuton.
Sertifikaatin omaavat ylläpito koulutetaan 1 – 2 x vuodessa (uudet tuotteet, uudet tekniikat,
ilmitulleet ongelmat ja ratkaisut) veloituksetta

Edut:
• Käyttövalmis materiaali
• Erittäin elastinen
• Hengittävä
• Homehtumaton
• Tasalaatuinen ja tasasävyinen
• Nolla hävikki, koska materiaali säilyy suljetussa pakkauksessa 4 kk – 4 vuotta.
• Lukuisia värisävyjä
• Vettähylkivä

Työkalut ammattilaiset. yht: 70,80€ sis alv.
Tutustu tarkemmin tuotetietoihin sivuillamme:
Eurofinns testiraportit : https://deco-cire.fi/testiraportit
Suoritustasoilmoitus : https://deco-cire.fi/suoritustasoilmoitus

Koulutuspaikka ja yhteystiedot :

VMG Stone Oy
Kalkkikiventie 6
04300 Tuusula
Puh.0449705031
Deco-cire@deco-cire.fi

DECO CIRÉ

Koulutuspaikka ja yhteystiedot :

VMG Stone Oy
Kalkkikiventie 6
04300 Tuusula
Puh.0449705031
Deco-cire@deco-cire.fi

