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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 
 
TERMÍN:           28. 02. – 01. 03. 2023 
MÍSTO:            Auto Fit spol. s r.o., Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno 
ČAS:   9:30 – 16:30 hod. 
PROGRAM:  PŘÍPRAVA PODKLADU 
 
POPIS: piktogramy a technické informace, sériové lakování OEM, opravárenské lakování, předání 
vozidla z klempírny do lakovny – dokončovací klempířské práce, standardní vybavení lakovny, zakrývání 
vozu a maskovací prostředky, druhy a vlastnosti podkladových materiálů, technologické postupy 
přípravy před lakováním, způsoby sušení podkladových materiálů, postup k dosažení správného 
podkladu. 
 
Účastník obdrží: 

✓ tištěné školicí podklady k programu kurzu 

✓ oběd a občerstvení během školení (káva, čaj, nápoje a další)  

✓ lakýrnickou kombinézu, návleky, prachovou masku, rukavice a další ochranné prostředky 

Ve školicím středisku je přísně nařízeno používat ochranné pomůcky. Pro praktickou část je nutné 
vzít s sebou: 

✓ lakýrnickou masku vybavenou filtry A2, P2 

✓ vhodnou pracovní obuv 

 
Firma AutoFit neodpovídá za jakékoliv škody na oděvu či obuvi a újmě v případě nedodržení předpisů 
BOZP nebo nepoužití ochranných pomůcek. 
Veškeré náklady spojené se školením hradí firma AutoFit, doprava a ubytování* jsou na náklady 
účastníka.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi 

kolektiv firmy AutoFit 
 
Potvrzení účasti, prosím, zašlete e-mailem na info@autofit.cz, a to nejpozději do 24. 02. 2023. 
  
* firma AutoFit zajistí ubytování na vyžádání, cena ubytování se může lišit v závislosti na obsazenosti 
poptávaných ubytovacích zařízení a dostupných kapacit. V případě, že máte o zajištění ubytování 
zájem, informujte nás.  

 

POTVRZENÍ ÚČASTI  
Potvrzujeme účast na školení …………………………………..        Firma: ……………………………………………………….. 
 
1. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne  

2. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne 

3. ………………………………………………………   Ubytování: ano  ne  

4. ………………………………………………………  Ubytování: ano  ne  
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KDE NÁS NAJDETE: 
GPS: 49°8'39.519"N, 16°36'4.445"E 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

POZOR!  
Zde sjeďte na obslužnou 
komunikaci ! 
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