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Wiedza, praktyka i doświadczenie to cechy wyróżniające każdego specjalistę. Skąd to wiemy? 
Działamy w branży pokryć dachowych od 130 lat z przyjemnością dzieląc się naszymi osiągnięciami.

Firma CREATON posiada najszerszą na rynku ofertę pokryć dachowych obejmującą najwyższej jakości dachówki 
ceramiczne, cementowe, płytki dachowo-elewacyjne oraz płytę falistą z włóknocementu.

Jeśli interesują Cię najnowsze produkty marki CREATON i chciałbyś zobaczyć najnowocześniejsze w Europie 
linie produkcyjne dachówki ceramicznej - ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE SZKOLENIA W AKADEMII  
CREATON POLSKA.

Akademia to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna skierowana do przedstawicieli branży budowlanej: dekarzy, 
architektów i konstruktorów, a także handlowców i partnerów biznesowych firmy CREATON Polska. Powstała 
w trosce o pełne zadowolenie i bezpieczeństwo użytkowników pokryć dachowych dostępnych pod marką 
CREATON. 



WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY
Wszystkie szkolenia organizowane są bezpośrednio przez CREATON Polska – producenta  
z ponad 130-letnim doświadczeniem w wytwarzaniu dachówek ceramicznych oraz 100-letnim 
doświadczeniem w produkcji materiałów budowlanych z cementu i włóknocementu.  
Naszymi trenerami są eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

ZWIEDZANIE NOWOCZESNEJ FABRYKI DACHÓWKI CERAMICZNEJ
Akademia CREATON Polska mieści się przy jednej z najnowocześniejszych fabryk dachówek 
ceramicznych w Europie. Udział w szkoleniu daje więc niepowtarzalną okazję poznania linii 
produkcyjnych oraz unikalnych procesów wypalania i suszenia dachówek oraz akcesoriów.

NIEWIELKIE GRUPY SZKOLENIOWE 
Liczące maksymalnie 15 osób grupy gwarantują każdemu dostęp do fachowej wiedzy, porad  
i swobodnych rozmów z naszymi ekspertami.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia teoretyczno-
praktycznego w Akademii CREATON Polska.

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA SZKOLENIE
Dla wybranych klientów przewidzieliśmy możliwość zwolnienia z opłat za szkolenie na 
warunkach uzgodnionych z Doradcami Techniczno-Sprzedażowymi CREATON Polska.
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Akademia CREATON Polska to miejsce, w którym uczestnicy zapoznają się z firmą CREATON 
Polska – poznają jej historię, ofertę produktową, zalety stosowanych materiałów oraz 
zasady montażu dachówek ceramicznych i cementowych, płytek dachowych oraz płyty 
falistej z włóknocementu. Uczestnicy poznają również nowoczesne procesy wypalania 
i suszenia dachówek ceramicznych jednej z najnowocześniejszych fabryk dachówek 
ceramicznych na świecie.

 

Szkolenia w Akademii CREATON Polska obejmują praktyczne zajęcia, podczas których 
wykonywany jest montaż wybranych systemów przy wykorzystaniu specjalistycznych 
narzędzi oraz z użyciem technik stosowanych w pracach dekarskich. 

 

Akademia CREATON Polska nie tylko dostarcza niezbędnych i fachowych informacji, ale 
stanowi również forum wymiany doświadczeń, którymi dzielą się eksperci, inżynierowie 
i architekci z wieloletnim doświadczeniem. Każdy kurs kończy się przyznaniem 
certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.
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* – Dla wybranych Klientów przewidzieliśmy możliwość zwolnienia z odpłatności za szkolenia na warunkach uzgodnionych  
z Doradcami Techniczno-Handlowymi CREATON Polska  
Poza szkoleniami w Akademii prowadzimy również szkolenia wyjazdowe w miejscu i terminie dopasowanym do potrzeb naszych 
Klientów. Koszt jednego dnia szkolenia wyjazdowego wynosi 750 zł netto. 

 Poziom I Podstawowy Poziom II zaawansowany Poziom III ekspercki

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 1 dzień 2 dni

MIEJSCE SZKOLENIA Akademia CREATON Polska w Widziszewie

WIELKOŚĆ GRUPY 10 – 15 osób 8 – 12 osób

ZWIEDZANIE FABRYKI TAK

PROGRAM SZKOLENIA 
– NAJWAŻNIEJSZE 

ZAGADNIENIA

 ▪ Prezentacja głównych grup 
produktowych z oferty marki 
CREATON

 ▪ Montaż dachówki ceramicznej 
i cementowej oraz wybranych 
akcesoriów na dachu 
dwuspadowym

 ▪ Podstawowe obróbki 
dekarskie z płytek 
włóknocementowych 
oraz wybrane akcesoria 
uzupełniające ofertę płytek 

 ▪ Montaż płyty falistej wraz  
z akcesoriami

 ▪ Zaawansowane zagadnienia 
związanie  
z montażem dachówki  
na dachu trójspadowym

 ▪  Montaż kalenicy 
wentylowanej

 ▪ Krycie podwójne płytką  
z włóknocemnetu

 ▪ Krycie francuskie płytką  
z włoknocementu

 ▪ Akcesoria do płytki  
z włóknocemnetu

 ▪ Zaawansowane zagadnienia 
związane z wentylacją połaci 
dachu

 ▪ Zaawansowane zagadnienia 
związane z montażem 
kominków dachowych

 ▪  Systemy zabezpieczeń 
przeciwśniegowych

 ▪ Zaawansowane techniki krycia 
płytką włóknocemnetową – 
obróbka kominów oraz koszy

 ▪ Ciekawostki związane  
z ofertą pokryć dachowych 
CREATON

CENA NETTO* 500 zł 800 zł 1200 zł

OFERTA SZKOLEŃ DACHOWYCH

pleumo
Podświetlony
z małej litery

pleumo
Podświetlony
wg mnie bez myślnika

pleumo
Podświetlony
związane

pleumo
Podświetlony
wg mnie ten tekst zmieści się w linijce powyżej

pleumo
Podświetlony
jedna spacja za dużo

pleumo
Podświetlony
włóknocementu

pleumo
Podświetlony
włóknocementu

pleumo
Podświetlony
za dużo o 1 spację

pleumo
Podświetlony
włóknocementową

pleumo
Podświetlony
Nie mam przekonania do nazwy "SZKOLENIA DACHOWE" (czy nie używamy jej raczej w języku potocznym?).Może lepiej np. SZKOLEŃ Z ZAKRESU POKRYĆ DACHOWYCH 

pleumo
Podświetlony
brakuje kropki na końcu zdania

pleumo
Podświetlony
wg mnie - przecinek po "wyjazdowe"

pleumo
Podświetlony
włóknocementu



Aby zapisać się na szkolenie:

 ▪ Skontaktuj się z jednym z naszych lokalnych doradców, których znajdziesz na stronie  
www.creaton.pl/doradcy/

TERMINY SZKOLEŃ USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.



Akademia CREATON Polska
ul. Ceramiczna 7, Widziszewo
64-000 Kościan
akademia@creaton.pl 
www.akademiacreaton.pl

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Tel. +48 32 624 95 01
Fax +48 32 624 95 99

www.creaton.pl




