
Ing. Petr Tureček
produktový manažer společnosti SATJAM

���SATJAM Izopir - nadkrokevní izolace,  základní 
charakteristiky, technické parametry, způsob montáže

���SATJAM Aura - střešní okno, popis okna, oplechování

���SATJAM Arad - zásady montáže, kotvení na 
desky (místo latí), zakládací lišta, prostřídání 
jednotašky a dvojtašky, způsob kotvení.

Praktická prezentace produktů SATJAM
na velkoformátových modelech

Teoretická část představení novinek

�SATJAM Izopir - nadkrokevní izolace, zásady 
pokládky, kotvení,povinné vrstvy, instalace krytiny

���SATJAM Aura - střešní okna, představení produktu včetně 
doplňků, vysvětlení pravidel při objednávání sestav oken

���SATJAM Arad - maloformátová krytina, charakteristika 
produktu, technické parametry, způsob montáže
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Rezervujte si včas Váš termín školení 
zasláním uvedených údajů na adresu: 
jaroslav.pes@satjam.cz  nebo tel. +420 739 526 076

1. název společnosti
2. jména a příjmení 
 účastníků

3. telefon a e-mail na 
 kontaktní osobu
4. požadovaný termín školení

  9. nebo 10. 1. severní Morava 
16. nebo 17. 1. jižní Morava
22. nebo 23. 1. Čechy
30. 1.  jižní Morava
31. 1.  severní Morava

13. nebo 14. 2. SR
20. nebo 21. 2. SR
  6. 3.  Čechy
  7. 3.  Čechy
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Program a ubytování vč. stravy je na náklady společnosti SATJAM

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2013
SATJAM s.r.o., Michalská 1032/21, Ostrava

pro realizační a prodejní partnery v centrále společnosti
CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2013

SATJAM s.r.o., Michalská 1032/21, Ostrava
pro realizační a prodejní partnery v centrále společnosti

Dovolte, abych Vás srdečně pozval na

Účastníci budou provedeni naučnou stezkou po vysoké peci po 
trase, kudy dříve procházely suroviny a samotný technologický tok 
výroby. Dostanou se až do místa vsázky do tzv. tlamy pece a ti 
odvážní až na samotný vrchol pece, odkud je opravdu netradiční 
pohled na město Ostrava a Beskydy. Cestou zpět si budou moci 
prohlédnout tajemné nitro pece, kde v minulosti dosahovala 
teplota až 1500°C. K vidění bude i velín pece, odkud byl celý 
proces tavby řízen.

Prohlídka národní kulturní památky 
Dolní oblasti Vítkovic

10.00 – 10.15 Prezentace účastníků
10.15 – 11.00 Teoretická část představení novinek
11.00 – 11.30 Prohlídka nové výrobní  

  haly s ukázkou výroby produktů 
11.30 – 12.15 Praktická prezentace produktů SATJAM
   na velkoformátových modelech
12.15 – 12.45 Představení motivačního  

  programu Bonus SATJAM 
12.45 – 14.00 Oběd
14.00 – 16.00 Prohlídka Dolní oblasti Vítkovic
16.00 – 17.00 Ubytování v moderním  hotelu Puls
od 18.00 Neformální setkání v restauraci  

  NAGANO – večeře, bowlingový turnaj 

Účastníci budou provedeni naučnou stezkou po vysoké peci po 
trase, kudy dříve procházely suroviny a samotný technologický tok 
výroby. Dostanou se až do místa vsázky do tzv. tlamy pece a ti 
odvážní až na samotný vrchol pece, odkud je opravdu netradiční 
pohled na město Ostrava a Beskydy. Cestou zpět si budou moci 
prohlédnout tajemné nitro pece, kde v minulosti dosahovala 
teplota až 1500°C. K vidění bude i velín pece, odkud byl celý 
proces tavby řízen.

Prohlídka národní kulturní památky 
Dolní oblasti Vítkovic
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