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spoločnosť BMI, ktorej súčasťou sú na našom trhu tradičné značky BRAMAC a ICO-
PAL, je lídrom v riešeniach pre šikmé aj ploché strechy. 

Lídrom na trhu sa firma nestane len samotnou výrobou prvotriednych produktov  
a vývojom inteligentného strešného systému. Jeho odborné použitie si totiž vyžaduje 
vysokú mieru kompetencie našich obchodných partnerov. Platí to rovnako pre pora-
denstvo, predaj, ale aj montáž strešného systému. 

Z toho dôvodu organizujeme BMI AKADÉMIU, ktorú ponúkame všetkým partnerom 
aktívnym v oblasti šikmých a plochých striech.

Nezáleží na tom, či ste učeň, obchodný riaditeľ, poradca, či predavač. Ponúkame vám 
školenia a tréningy šité na mieru podľa vašich potrieb a úloh. Radi vám odovzdáme 
naše vedomosti a skúsenosti.

Tešíme sa na konštruktívny dialóg a vzájomnú výmenu skúseností. Pretože aj my sa 
môžeme a chceme učiť od vás.

Želám vám školenie plné užitočných informácií v BMI AKADÉMII.

Kristian Šnírer

Základné školenie na strešný systém pre začiatočníkov

Systém nadkrokvového zateplenia Bramac Therm

+ systém Bramac 7° na riešenie nízkych sklonov striech 

Keramické krytiny BRAAS + oceľové krytiny DECRA 

Systémy na riešenie plochých striech ICOPAL

Kristian Šnírer
konateľ spoločnosti

PREHĽAD ŠKOLENÍ
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ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE NA STREŠNÝ SYSTÉM PRE ZAČIATOČNÍKOV 

Základné znalosti o produktoch  BRAMAC a ich pokládke na streche 

Školenie určené pre všetkých, ktorí potrebujú základné 
informácie o strešných krytinách a strešnom systéme 
BRAMAC. Okrem základných informácií je súčasťou 

OBSAH ŠKOLENIA

· predstavenie strešného systému
· technické údaje, materiálové vlastnosti, povrchy
· pokládka krytiny
· záruky
· práca s cenníkom a technickou príručkou

VHODNÉ PRE:

Začínajúcich pokrývačov 
a predajné personály 
 
ŠKOLITEĽ:

Oblastní manažéri Bramac-u 
podľa príslušnosti k regiónom

DĹŽKA TRVANIA: 

1 deň  (od 9,00 h do 16,00 h)
 

ŠKOLENIE ZAHŔŇA:

· občerstvenie 
· obed
· materiály zo školenia
· potvrdenie o absolvovaní školenia

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 

Viď prehľad školení 
na zadnej strane

MIESTO ŠKOLENIA:

BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.,
Mojmírovská 9, 
951 12 Ivanka pri Nitre

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1
080 01 Prešov 
(pre účastníkov z regiónov 
Prešov, Košice)

školenia aj ukážka montáže krytín a doplnkov strešného 
systému BRAMAC, počnúc prípravnými prácami až po 
riešenie dôležitých detailov šikmých striech.
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SYSTÉM NADKROKVOVÉHO ZATEPLENIA BRAMAC THERM
Moderné zateplenie podkrovných priestorov bez tepelných mostov

SYSTÉM BRAMAC 7° NA RIEŠENIE NÍZKYCH SKLONOV STRIECH 
Riešenie  šikmých striech so systémom Bramac 7° pre  nízke sklony 

Hlavnou náplňou tohto združeného školenia je pred-
stavenie systému nadkrokvových izolácií BRAMAC 
THERM, ako  aj systému BRAMAC 7°, vhodného pre 
zastrešenie  šikmých striech už od sklonu 7°.  
Okrem sortimentu izolačných dosiek a účelu ich použi-
tia sa účastníci oboznámia so všetkými doplnkovými 

OBSAH ŠKOLENIA

· predstavenie nadkrokvovej izolácie BRAMAC THERM
· technické údaje, materiálové vlastnosti, výhody nadkrokvovej izolácie
· doplnky a príslušenstvo Bramac Therm
· základy stavebnej fyziky (potrebná k správnej orientácii v tepelnej ochrane budov)

· doplnky a príslušenstvo BRAMAC7°
· práca so systémom BRAMAC 7°
· riešenie detailov

VHODNÉ PRE:

Pokrývačov a realizátorov striech BRA-
MAC, predajný personál stavebnín
 
ŠKOLITEĽ:

Ing. Vladimír Čáni
Ing. Branislav Audy

DĹŽKA TRVANIA: 

1 deň  (od 9,00 h do 16,00 h)
 

ŠKOLENIE ZAHŔŇA:

· občerstvenie
· obed
· materiály zo školenia
· potvrdenie o absolvovaní školenia

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 

Viď prehľad školení 
na zadnej strane

MIESTO ŠKOLENIA:

BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.,
Mojmírovská 9, 
951 12 Ivanka pri Nitre

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1
080 01 Prešov 
(pre účastníkov z regiónov 
Prešov, Košice)

materiálmi a ich správnou aplikáciou. Súčasťou tejto 
témy je aj časť venovaná základom stavebnej fyziky, 
znalosť ktorých je dôležitým predpokladom pre 
správnu orientáciu v problematike tepelnej ochrany 
budov. Pokračovaním teórie aj praxe bude pokládka 
systému Bramac 7° a riešenie dôležitých detailov.
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KERAMICKÉ KRYTINY BRAAS

Teória a prax v realizácii šikmých striech prvotriednymi keramickými škridlami 
od nemeckého výrobcu BRAAS 

Školenie určené pre všetkých, ktorí sa zaobera-
jú pokrývaním šikmých striech. Okrem tradičných 
betónových krytín sa účastníci Akadémie zoznámia 
aj s keramickými krytinami BRAAS a strešným sys-
témom oceľových krytín DECRA. Obe značky prez-

OBSAH ŠKOLENIA

· predstavenie strešného systému BRAAS a DECRA
· technické údaje, materiálové vlastnosti
· montáž krytín

VHODNÉ PRE:

Pokrývačov a realizátorov keramických 
a plechových striech, predajný personál 
stavebnín
 
ŠKOLITEĽ:

Ing. Vladimír Čáni
Ing. Branislav Audy

DĹŽKA TRVANIA: 

1 deň  (od 9,00 h do 16,00 h)
 

ŠKOLENIE ZAHŔŇA:

· občerstvenie
· obed
· materiály zo školenia
· potvrdenie o absolvovaní školenia

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 

Viď prehľad školení 
na zadnej strane

MIESTO ŠKOLENIA:

BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.,
Mojmírovská 9, 
951 12 Ivanka pri Nitre

entujú maximálnu kvalitu vo svojich segmentoch. 
Školenie je zamerané na predstavenie sortimentu 
BRAAS a DECRA, potrebného k správnej montáži 
systému. Súčasťou školenia je aj praktická montáž 
krytiny a doplnkov.

OCEĽOVÉ KRYTINY DECRA

Teória a prax v realizácii šikmých striech s oceľovými krytinami DECRA najvyššej kvality
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SYSTÉMY NA RIEŠENIE PLOCHÝCH STRIECH ICOPAL

Informácie z teórie a praktické zručnosti potrebné k zvládnutiu správnej realizácie plochých striech 
vybranými typmi povlakových krytín

Znalosť materiálov plochých striech a ich vlastnos-
tí, správne riešenie detailov a vnímanie technických 
súvislostí sú predpoklady pre profesionálnu montáž. 
Ukážky rôznorodých skladieb plochých striech na 

OBSAH ŠKOLENIA

· predstavenie materiálov a doplnkov na riešenie plochých striech
· technické údaje, materiálové vlastnosti, vybrané skladby striech
· praktická montáž na modeloch striech

VHODNÉ PRE:

Izolatérov a realizátorov plochých 
striech a spodných stavieb, predajný 
personál stavebnín
 
ŠKOLITEĽ:

Ing. Peter Malych, PhD
Ing. Jaroslav Vaňo

DĹŽKA TRVANIA: 

1 deň  (od 9,00 h do 16,00 h)
 

ŠKOLENIE ZAHŔŇA:

· občerstvenie
· obed
· materiály zo školenia
· potvrdenie o absolvovaní školenia

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 

Viď prehľad školení 
na zadnej strane

MIESTO ŠKOLENIA:

Dom kultúry Nitra - Dražovce
Kultúrna ulica

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1
080 01 Prešov 
(pre účastníkov z regiónov 
Prešov, Košice)

jednom mieste sú ideálnou príležitosťou nadobudnúť 
dobrú orientáciu v problematike. Školenie pre tých, 
ktorým záleží na tom, aby ich práca na streche bola 
vykonaná odborne v najvyššej kvalite. 



BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre

www.bramac.sk

OBLASTNÍ MANAŽÉRI BRAMACU

TERMÍNY ŠKOLENÍ

 23.1.2018  (oblasť V.)
 24.1.2018  (oblasť II.)
 25.1.2018  (oblasť I.)
 26.1.2018  (oblasť III.)
 29.1.2018  (oblasť IV.)
 31.1.2018  (oblasť VI.)

 1.2.2018  (oblasť VI.)
 6.2.2018  (oblasť III. a IV.)
 7.2.2018  (oblasť II. a V.)
 13.2.2018  (oblasť I.)

 14.2.2018  (oblasť V. a VI.)
 21.2.2018 (oblasť I. a III.)
 28.2.2018  (oblasť II. a IV.)

 15.2.2018  (oblasť I. až V.)
 20.2.2018 (oblasť VI.)
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0905/710 745 0905/742 121 0905/703 134 0905/704 124 0905/710 746 0905/704 123

V PRÍPADE ZÁUJMU O NIEKTORÉ ZO ŠKOLENÍ 
KONTAKTUJTE OBLASTNÉHO MANAŽÉRA PRE VÁŠ REGIÓN.

tel.: +421/37/692 00 00
e-mail: infosk@bramac.com

Základné školenie na strešný systém 
pre začiatočníkov

Systém nadkrokvového zateplenia Bramac Therm 
+ systém BRAMAC 7° na riešenie nízkych sklonov striech

Keramické krytiny BRAAS
+ oceľové krytiny DECRA

Systémy na riešenie plochých striech ICOPAL
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