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Program
09:00-11:30 Część teoretyczna

• Powitanie gości
• Omówienie programu, prezentacja planowanych zajęć
• Podstawowe informacje o dostępności i zasadach bezpiecznej pracy  

z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-17:30 Część praktyczna (sala warsztatowa)

1 Montaż konstrukcji ścian, dachów i stropów:

• cięcie belek STEICOjoist i STEICO LVL – prosto i pod kątem
• zastosowanie wkrętów oraz gwoździ
• mocowanie płyt konstrukcyjnych
• wiercenie otworów w belkach dwuteowych STEICO
• podstawowe połączenia ciesielskie z zastosowaniem STEICO LVL

2 Izolacje zewnętrzne:

• cięcie oraz mocowanie płyt izolacyjnych STEICOprotect i STEICOuniversal  
w zakresie grubości od 24 do 240 mm

• wiercenie otworów w izolacjach z włókna drzewnego

3 Wyposażenie stanowiska pracy do cięcia sprężystych mat izolacyjnych 
STEICOflex

4 Bruzdowanie płyt STEICO do przeprowadzenia instalacji teletechnicznych 
lub ogrzewania niskotemperaturowego

5 Podsumowanie Akademii (pytania i dyskusja)

Warsztaty mają na celu przedstawienie najbardziej popularnych  maszyn i narzędzi potrzebnych do poprawnego zbudo-
wania dachu, stropu lub całego domu z materiałów STEICO. Dzięki wieloletnim doświadczeniom oraz współpracy z 
czołowymi producentami narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych udało się nam wybrać najlepsze 
i najbardziej przydatne urządzenia do pracy z materiałami STEICO.

Ze szkolenia dowiecie się jak prawidłowo zamontować produkty STEICO i jakimi narzędziami to zrobić. Każdy z uczest-
ników będzie miał niepowtarzalną okazję własnoręcznie wypróbować najlepsze i wręcz niezbędne narzędzia do 
budowy domu w technologii STEICO.

Narzędzia dla  
systemu STEICO

Serdecznie zapraszamy  

do udziału w Akademii STEICO:

Organizatorzy

STEICO CEE sp. z o.  

Marcin Paczyński  
+48 600 200 345  
email: akademia@steico.pl

 

ITW Befestigungssysteme GmbH  
Paslode | Spit | Haubold | Toolmatic 

GLOBEX Polska  
Dominik Niedźwiecki  
+48 608 309 331 

 

Festool Polska Sp. z o. o.  

Rafał Lewalski  
+48 665 632 858 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie  
STEICO w Czarnkowie.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:  
akademia@steico.pl

AKADEMIA 
STEICO


