
Leštiace kurzy

Uľahčite si prácu 
a ušetrite svoj čas!

 pod vedením nemeckého lektora



Čo sú leštiace kurzy?
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Leštiace kurzy

Na našich leštiacich kurzoch sa s Vami o svoje dlhoročné skúsenosti 
z oblasti leštenia a lapovania podelí profesionálny lektor priamo 
z nemeckej firmy joke Technology GmbH, ktorý Vás bude sprevádzať 
počas 2-dňového programu plného hodnotných informácií 
a praktických cvičení. Na leštiacom kurze má každý účastník 
k dispozícii vlastné leštiace pracovisko plne vybavené 
najmodernejšími prístrojmi a materiálmi, na ktorom si 
pod dohľadom lektora vyskúša rôzne postupy leštenia 
a naučí sa, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť jednotlivé 
stupne kvality povrchu až po zrkadlový lesk.

Kto je lektorom?

Hlavným lektorom našich leštiacich kurzov je pán Dieter 
Lucht – profesionál v oblasti leštenia a lapovania s viac 
ako 40-ročnými skúsenosťami. On presne vie, o čom 
hovorí a je pripravený podeliť sa o svoje skúsenosti 
a poznatky. Rád Vám odpovie na Vaše otázky a pomôže 
pri hľadaní riešení na Vaše problémy. O odborný preklad 
do slovenského jazyka sa stará pán Ferdinand Hlaváč, 
ktorý je konateľom firmy HF TECHNIK s.r.o. a zároveň 
druhým lektorom. Títo lektori sú zohranou dvojicou 
a spolu na Slovensku vykonávajú leštiace kurzy 
už 12 rokov.
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Aký je program leštiacich kurzov?

Leštiaci kurz trvá 2 dni.

1. deň začíname ráno o 8:00, teoretickou časťou, ktorá zahŕňa:

• definície pojmov brúsenie, lapovanie a leštenie
• posúdenie povrchu pred leštením
• vplyv legujúcich prvkov na leštiteľnosť ocele
• vysvetlenie najmodernejších metód leštenia
• sortiment prístrojov na opracovanie povrchov
• voľba vhodných nástrojov a materiálov

Po teoretickej časti, ktorá trvá približne do 9:30 nasleduje 
praktická časť, ktorá zahŕňa:

• praktické leštenie guľovej plochy až do zrkadlového lesku
použitím najmodernejších prístrojov a nástrojov na leštenie

• praktická ukážka rozličných metód leštenia
• odpovede na otázky účastníkov kurzu

1. deň končíme približne o 17:00

2. deň pokračuje program praktickej časti, na konci
ktorého je vyhradený dostatočný čas pre odpovede 
na Vaše otázky a riešenie Vašich problémov z praxe.

Leštiaci kurz končí približne o 15:30

Čo si treba priniesť na leštiaci kurz?

Účastníkom leštiacich kurzov odporúčame priniesť 
si minimálne vrchnú časť pracovného odevu. 
Všetky používané materiály a vybavenie budú 
účastníkom poskytnuté.
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Kde sa konajú leštiace kurzy?

Leštiace kurzy sa konajú v sídle našej firmy HF TECHNIK s.r.o. 
na adrese Cintorínska 1734, 958 03 Partizánske. 

Po dohode je možné leštiaci kurz zorganizovať aj priamo 
u našich zákazníkov. V tomto prípade je však potrebné 
zabezpečiť vhodné priestory a podmienky.

Koľko stojí leštiaci kurz a čo cena zahŕňa?

Cena leštiaceho kurzu je 600€ bez DPH pre 1 osobu.

Cena zahŕňa:

• 2-dňový leštiaci kurz pod vedením nemeckého lektora
s prekladom do slovenského jazyka, počas ktorého má
každý účastník k dispozícii plne vybavené leštiace
pracovisko a vzorku materiálu, na ktorej sa vykonávajú
praktické cvičenia.

• občerstvenie počas leštiaceho kurzu vrátane nápojov,
kávy, čaju a pod.

• 2x obed
• certifikát o absolvovaní leštiaceho kurzu

S ohľadom na časovú náročnosť leštiaceho kurzu 
ponúkame účastníkom aj možnosť rezervácie 
ubytovania v penzióne Arthur, ktorý sa nachádza hneď 
vedľa miesta konania kurzu, a v ktorom sa počas 
obedov aj stravujeme.

Cena ubytovania je cca. 45 EUR za noc pre 1 osobu 
vrátane raňajok. 
Penzión Arthur ponúka aj možnosť stravovania sa. 
Cena ubytovania nie je zahrnutá v cene 
leštiaceho kurzu a účastníci si ju hradia sami.
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Termíny leštiacich kurzov pre rok 2019

1.)          2. 4. - 3. 4. 2019                 
2.)          4. 4. - 5. 4. 2019               

3.)          21. 5. - 22. 5. 2019             
4.)          23. 5. - 24. 5. 2019             

5.)          8. 10. - 9. 10. 2019             
6.)          10. 10. - 11. 10. 2019         

Maximálny počet účastníkov pre jeden termín 
je 6 ľudí. S ohľadom na obmedzenú kapacitu 
a veľký záujem odporúčame objednať si 
termín kurzu čo najskôr.
Aktuálnu obsadenosť jednotlivých termínov
nájdete na našej webovej stránke 
www.hftechnik.sk v sekcii Leštiace kurzy.

Budeme sa tešiť  na Vašu objednávku! 

Ako hodnotili leštiace kurzy naši zákazníci?

„Výborný kurz s výborným prístupom školiteľov. Získal som prehľad 
o technológii leštenia (teoreticky aj prakticky). Poznatky sa dajú aplikovať
v praxi a sú neoceniteľné pre každého nástrojára. Školitelia vedia poradiť 
aj pri riešení problémov z praxe.“
Michal T., Eldisy Slovakia s.r.o.

„Veľmi dobre podaný výklad o spôsoboch leštenia. Profesionálny 
prístup lektorov. Veľmi dobré skúsenosti s odstraňovaním chýb 
na formách. Kurz je dobre využiteľný v praxi.“
Peter P., Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

„Výborný prístup k ľuďom, efektívny spôsob výučby, profesionálne 
vybavenie, vysvetlenie mnohých problémov, s ktorými sa 
stretávam v praxi.“
Marián V., PRIMA POPRAD, s.r.o.

Viac hodnotení nájdete na našom webe hftechnik.sk


