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Zgłoszenia przyjmujemy na adres:
Online  www.steico.com/pl/akademia
E-Mail akademia@steico.pl

Otrzymasz wiążące potwierdzenie rejestracji, a krótko przed  
terminem seminarium uzyskasz dalsze informacje.

Kontakt 
Monika Sroka: +48 67 35 66 215 lub akademia@steico.pl

Koszty
Udział w naszych seminariach jest bezpłatny.  
W przypadku wydarzeń na miejscu, uczestnicy pokrywają sami 
koszty podróży.

Rezygnacja
Jeśli zarejestrowałeś się na seminarium i nie możesz w nim 
uczestniczyć, prosimy o informację z odpowiednim  
wyprzedzeniem. 
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu w 
przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Witamy
w Akademii STEICO

Informacje  
ogólne

https://www.steico.com/pl/aktualnosci/akademia-steico
mailto:akademia%40steico.pl?subject=
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Dzięki naszej ofercie szkoleniowej wspieramy Cię 
doświadczeniem i wiedzą w codziennej pracy. Zapraszamy do 
dyskusji z naszymi ekspertami z działu technicznego, którzy w 
praktyczny sposób nauczą planowania i obróbki naszych pro-
duktów. Zadawaj pytania i aktywnie uczestnicz w szkoleniu, aby 
na koniec otrzymać wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci  
skutecznie osiągnąć zamierzony cel.

Certyfikat Akademii STEICO 
Każdy udział w naszych seminariach potwierdzony jest  
certyfikatem uczestnictwa.

Terminy i tematy
Więcej informacji na temat poszczególnych seminariów można 
znaleźć na stronie:  
www.steico.com/pl

Miejsce szkoleń:
STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków

Szkolenia indywidualne
Jeśli jesteś zainteresowany, możemy przeszkolić Twój zespół 
również na miejscu w Twojej firmie. Zapraszamy do kontaktu  
z nami.
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mgr inż. Marcin Paczyński – menedżer STEICO ds. szkoleń, 
z wykształcenia technolog drewna. Pasjonat budownictwa 
drewnianego. Doświadczenia nabrał na budowach, a teraz 
już od wielu lat prowadzi szkolenia dla klientów STEICO. 
Przekazuje swoją dogłębną wiedzę na tematy związane 
z budownictwem energooszczędnym i pasywnym oraz 
termomodernizacją budynków drewnianych.

mgr inż. Tomasz Popis ekspert STEICO w zakresie  
termoizolacji wdmuchiwanej z włókna drzewnego i  
celulozy. Regularnie prowadzi szkolenia zarówno stacjonarne 
w Czarnkowie, jak i indywidualne u klienta. Wspiera  
handlowców i firmy wykonawcze, uczy prawidłowej techniki 
wdmuchiwania.

Nasi eksperci

TERMOMODERNIZACJA

Modernizacja dachu i ściany  

Data Godzina Miejsce

09.03.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

11.05.2023 09:00 - 17:00 Czarnków

AKADEMIA STEICO

AKADEMIA NARZĘDZIOWA

Narzędzia dla systemu STEICO

Data Godzina Miejsce

21.02.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

18.04.2023 09:00 – 17:00 Czarnków
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TERMOIZOLACJA WDMUCHIWANA

Termoizolacja wdmuchiwana z włókna drzewnego

Data Godzina Miejsce

10.03.2023 09:00 – 14:30 Czarnków

14.04.2023 09:00 – 14:30 Czarnków

12.05.2023 09:00 – 14:30 Czarnków

16.06.2023 09:00 – 14:30 Czarnków

AKADEMIA TYNKARSKA

Wykończenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej tynkiem

Data Godzina Miejsce

20.04.2023 09:00 – 14:30 Czarnków

SYSTEM BUDOWLANY

Termoizolacja i konstrukcja

Data Godzina Miejsce

23.03.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

13.04.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

25.05.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

15.06.2023 09:00 – 17:00 Czarnków

AKADEMIA PROJEKTANTA

Data Godzina Miejsce

24.02.2023 10:00 – 11:00 Online

24.03.2023 10:00 – 11:00 Online

28.04.2023 10:00 – 11:00 Online

26.05.2023 10:00 – 11:00 Online

23.06.2023 10:00 – 11:00 Online



6 Termomodernizacja budynków z zastosowaniem  
otwartych dyfuzyjnie systemów STEICO.

 Podstawy planowania i realizacji remontu
 Po prostu zrób to dobrze: kiedy i jaka  

konfiguracja jest najlepsza
 Wymagania fizyki budowli i proponowane 

rozwiązania
 Zastosowanie systemów termoizolacyjnych  

i konstrukcyjnych STEICO w praktyce

Modernizacja dachu  
i ściany

Termomodernizacja

Grupa docelowa Firmy wykonawcze, architekci, dekarze

Ekspert Marcin Paczyński
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Narzędzia dla systemu 
STEICO

Akademia narzędziowa 

Warsztaty mają na celu przedstawienie najbardziej 
popularnych maszyn i narzędzi potrzebnych do 
poprawnego zbudowania dachu, stropu lub całego 
domu z materiałów STEICO.

 Cięcie oraz mocowanie płyt izolacyjnych
 Cięcie belek STEICOjoist i STEICOLVL
 Podstawowe połączenia ciesielskie z  

zastosowaniem STEICOLVL
 Bruzdowanie płyt STEICO do przeprowadzenia 

instalacji teletechnicznych lub ogrzewania 
niskotemperaturowego

Grupa docelowa Firmy wykonawcze, cieśle, inwestorzy indywidualni

Eksperci Marcin Paczyński, Rafał Lewalski (Festool),  
Dominik Niedźwiecki (Paslode)



8 Podczas szkolenia poznasz zasady przygotowania 
konstrukcji ściennych i dachowych pod aplikację 
termoizolacji metodą wdmuchiwaną. Przedstawimy 
techniki wdmuchiwania termoizolacji sypkich oraz 
metody kontroli stopnia ich zagęszczenia.

 Właściwości termoizolacji wdmuchiwanych z 
włókien drzewnych i celulozowych

 Zalecenia wykonawcze: techniki aplikacji,  
przygotowanie przegród, kontrola gęstości  
zasypowej

 Ćwiczenia praktyczne na modelu demonstracyjnym

Grupa docelowa Firmy wykonawcze, architekci

Ekspert Tomasz Popis

Termoizolacja wdmuchiwa- 
na z włókna drzewnego

Termoizolacja wdmuchiwana
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energooszczędnego i pasywnego budownict-
wa szkieletowego z natura-nych i ekologicznych 
materiałów drewnopochodnych.

 Prezentacja materiałów izolacyjnych z włókna 
drzewnego STEICO

 Rozwiązania systemowe: obszary zastosowania 
różnych produktów 

 Termoizolacja zabezpieczająca utracie ciepła zimą 
oraz ochrona przed wysoką temperaturą w okresie 
letnim 

 Praktyka: montaż termoizolacji i konstrukcji w  
warsztacie szkoleniowym

Grupa docelowa Firmy wykonawcze, architekci, handlowcy,   
inwestorzy

Ekspert Marcin Paczyński

Termoizolacja i  
konstrukcja

System budowlany



10 Dedykowany system tynków w budynku  
drewnianym i szkieletowym.

Jedyne takie warsztaty gdzie pod okiem instruktorów 
można poznać i wypróbować zasady wykończenia 
tynkami tradycyjnymi lub glinianymi ściany drewnia-
nej oraz szkieletowej po stronie zewnętrznej, jak i w 
środku w budynku.

Grupa docelowa Firmy wykonawcze, firmy tynkarskie

Eksperci Marcin Paczyński

Wykończenie ściany 
zewnętrznej i  
wewnętrznej tynkiem

Akademia tynkarska
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Grupa docelowa Architekci, projektanci

Ekspert Marcin Paczyński

Cykliczne seminarium  
online

Akademia dla Projektanta

24.02. Innowacyjne konstrukcje drewniane z belek 
dwuteowych  STEICOjoist oraz forniru  
klejonego warstwowo STEICOLVL

24.03. Otwarta dyfuzyjnie ściana zewnętrzna  
z tynkiem lub elewacją wentylowaną 
gwarancją trwałości budynku drewnianego

28.04. Prawidłowe zabezpieczenie budynku od  
czynników zewnętrznych i uszczelnienie 
budynku od środka z zastosowaniem systemu 
STEICOmulti

26.05. Ochrona budynku przed letnimi upałami dzięki 
termoizolacji o dużej bezwładności cieplnej z 
włókien drzewnych

25.06 Izolacja akustyczna w budynkach o 
konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem 
materiałów drewnopochodnych



Prosta i pewna droga 
do sukcesu
STEICO jest liderem na europejskim rynku produktów termoizolacjnych z 
włókien drzewnych. Roczne moce produkcyjne to ok. 4 MLN m3 ekolo- 
gicznych materiałów termoizolacyjnych - co wystarcza do ocieplenia ok.  
48 000 domów.

Od ponad 35 lat STEICO udoskonala naturalne drewno, tworząc  
innowacyjne, zaawansowane technologicznie materiały do   budownictwa 
drewnianego. System budowlany STEICO powstaje przy zachowaniu  
unika- lnych właściwości naturalnego drewna.

Niezależnie od tego, czy jest to dach, ściana czy strop- starsze czy nowe  
budownictwo. Naturalny system budowlany STEICO oferuje największy 
wybór ekologicznych materiałów termoizolacyjnych dla każdej części  
budynku.

Naturalny system budowlany

Zarejestruj się już teraz!

www.steico.com/pl

Osoba kontaktowa:
Monika Sroka:  
+48 67 35 66 215  
akademia@steico.pl


