
Instructaj pentru asamblarea pieselor si executarea sistemelor panou preizolat 

EUROPAN 
 
Firma noastra acordă o atenție deosebită pregătirii continue pe plan teoretic și practic atat ai partenerilor 
noi, cat si partenerilor nostri existenti. Instructajele se tin după cum este necesar, pe baza inregistrarii 
persoanelor de catre firma angajatoare.  
Instructajul sistemului Classik dureaza două zile, cursul de asamblare al pieselor pretaiate dureaza 4-5 ore, 
iar sistemul Praktico este de 4 ore. 
Instructajele se tin la atelierul nostru din Drumul Fermei, unde intr-un mediu civilizat se face o oră 
instructaj teoretic, însoțit de o scurtă introducere a producătorului, tipurile și caracteristicile de tehnologie, 
gama de profile si accesorii, precum și normele prevăzute de producătorul panourilor. La partea practica, in 
functie de tipul instructajului ales, se fac urmatoarele cursuri: 
 
1. Sistemul Classik, cel mai raspandit mod de executie al sistemelor in mediu extern cat si intern. 

Participantii vor învăța editarea (croirea), taierea, asamblarea si finisajul pieselor, si vor invata despre 
accesoriile pentru instalare (tipurile de profile pentru imbinare, adezivi, calculul ranforsarilor, executia 
in mediu intern si extern, etc.) și utilizarea corectă a sculelor de mana. Se vor executa in total 8-10 
bucati piese (exemple) de catre participanti, piesele vor fi luate de participanti ca mostre. Acest 
instructaj cuprinde si Cursul de asamblare al pieselor pretaiate! 

 
2. Cursul de asamblare al pieselor pretaiate ese un intructaj scurt, cu accent deosebit asupra 

modului de interpretare al marcajelor facute de masina de pretaiat, pregatirea procesului de 
asamblere, cunoasterea tipurilor de profile pentru imbinare, adezivi, calculul ranforsarilor, tehnologia 
de executie in mediu intern si extern și utilizarea corectă a sculelor de mana. Acest curs nu cuprinde 
instructajului de editare (croire) al pieselor. Se vor executa in total 3-4 bucati piese (exemple) de catre 
participanti, din panouri pretaiate cu masina la fata locului, pentru a avea o cunoaștere cuprinzătoare 
despre tehnologie. 

 
3. Pregătirea practică a sistemului brevetat Praktico (din panouri crestatae) include modul de 

confectionare al pieselor drepte, coturilor si reductiilor, la fel si aplicarea profilelor de imbinare si altor 
accesorii. Se vor executa in total 3-4 bucati piese (exemple) de catre participanti pentru a avea o 
cunoaștere cuprinzătoare despre tehnologie, materiale si folosirea corecta a sculelor de mana. 

 
Pentru partenerii nostri care sunt la prima ocazie de montaj si timpul nu le permite participantilor sa vina la 
atelierul nostru din Drumul Fermei, la cerere se poate face instructajul la fata locului de executie. 
Instructajul are acelasi continut ca in cazul cand este tinut la atelierul nostru, dar piesele de referinta se vor 
lua din planul de executie, deci la sfarsit vor fi montate in sistem. 
 
La sfarsitul instructajului eliberam un Atestat pentru fiecare participant in parte. 
 
IMPORTANT: Partenerii nostri care au participat la instructajul nostru din punctul 1 sau 2 dupa data de 
01-August-2015, vor avea cunostintele necesare despre noile tehnologii de executie al sistemului Europan 
pretaiat, si vor avea posibilitatea de a executa (asamblare si montaj) lucrari din materiale si accesorii 
Europan cu acordarea de 2 ani garantie la executie.  
Cu cei 2 ani garantie pe materialele Europan furnizate de noi si 2 ani de garantie pe executie, 
pentru aceste lucrari vom acorda 2 ani garantie pe sistem! 
 
Preturi: La instructajul Classik participantii platesc doar prețul de cost al materialelor utilizate, ceea ce este 
in medie aproximativ 145 RON + TVA / persoana.  
Cursul de asamblare al pieselor pretaiate costa 25 RON + TVA / persoana. 
Instructajul Praktiko costa 35 RON + TVA / persoana. 
In toate cazurile piesele vor fi luate de participanti ca mostre. 
 
Instructajuele la fata locului nu se taxeaza, in schimb se percepe taxa de o diurana/zi. Detaliile sunt be baza 
de acord prealabil. 
 
 
Pentru oricare tip de instructaj puteți aplica la următoarele adrese de e-mail: 
office@eurovent.ro; europan@eurovent.ro 
 


