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Κάντε κλικ στην ΕΓΓΡΑΦΗ
για να οδηγηθείτε στο πεδίο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
στο knauf.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στο knauf.gr
και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ.
Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε
2

Εισαγωγή
Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991,
η ανάπτυξή μας σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των εμπορικών συνεργατών
μας, αλλά και πλήθους ιδιωτών, με γνώμονα την αποδοτικότερη και αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης
που παράγουμε.
Η Knauf λειτουργεί άριστα οργανωμένα και πιστοποιημένα κατά ISO 9001 εκπαιδευτικά κέντρα σε Ελλάδα και
Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τεχνικού κόσμου για εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής.
Οι υγειονομικές συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια ανέτρεψαν το πρόγραμμα σεμιναρίων
με φυσική παρουσία. Ταυτόχρονα, όμως, επιτάχυναν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών
μας. Ανταποκρινόμενοι στα νέα δεδομένα της εποχής μας, διαμορφώσαμε ένα ευέλικτο, καινοτόμο πρόγραμμα
εκπαιδευτικών δράσεων για το 2022 που αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές δομές:

■ Webinars - Διαδικτυακά ενημερωτικά σεμινάρια
Το 2020 ξεκινήσαμε διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) στα οποία παρουσιάσαμε το σύνολο των συστημάτων
μας με σκοπό την ενημέρωση των μελετητών, κατασκευαστών, στελεχών εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Το 2022 συνεχίζουμε με εμπλουτισμένη θεματολογία, ενημερώνοντας τον τεχνικό κόσμο με περισσότερες προϊοντικές λύσεις και νέα ψηφιακά εργαλεία.

■ Πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης τεχνιτών
Το επιτυχημένο και πρωτότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης και προαιρετικής πιστοποίησης τεχνιτών που ξεκίνησε το
2015 σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, επιστρέφει το 2022 με μία νέα δια ζώσης/διαδικτυακή υβριδική μορφή.
Συγκεκριμένα, η δομή της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης διαμορφώνεται σε 4 διακριτά μέρη:
1. Διαδικτυακή θεωρητική εκπαίδευση, η οποία διεξάγεται σε 2 τρίωρες διαδικτυακές συνεδρίες.
2. Διαδικτυακή θεωρητική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται από την TÜV HELLAS ψηφιακά, σε χρόνο επιλογής
του εξεταζόμενου. Η εξέταση είναι προαιρετική και αφορά όσους τεχνίτες ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν.
3. Δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών, η οποία πραγματοποιείται στα εκπαιδευτικά κέντρα της
Knauf (Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη ή Λεμεσό). Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν εκπαιδευτικό κέντρο
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων που επιβάλλει ο κανονισμός λειτουργίας τους.
4. Δια ζώσης πρακτική εξέταση η οποία διεξάγεται από την TÜV HELLAS μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής
εκπαίδευσης. Η εξέταση είναι προαιρετική και αφορά όσους τεχνίτες ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν.
Οι κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από την TÜV HELLAS είναι:
• Τεχνίτες Ξηράς Δόμησης και Πυράντοχων Κατασκευών
• Τεχνίτες Έτοιμων Σοβάδων Knauf
• Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis
• Τεχνίτες Εφαρμογής Συστημάτων Πυράντοχων Σφραγίσεων Knauf FireWin (ΝΕΟ)
Απαιτήσεις για υποψήφιους πιστοποίησης.
Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχουν ανάλογη εργασιακή εμπειρία στον αντίστοιχο χώρο του σχήματος.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υπάρχουν στους σχετικούς κανονισμούς επαγγελμάτων τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε στην TÜV HELLAS ΑΕ ή στην Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ.

■ Knauf-ISO: Επιδείξεις εφαρμογής συστημάτων Knauf σε εμπορικούς συνεργάτες.
Τα Knauf – ISO έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύσουν τους τεχνίτες σε καινοτομικά συστήματα δόμησης Knauf μέσω
παρουσιάσεων και επιδείξεων εφαρμογής στις εγκαταστάσεις των εμπορικών συνεργατών Knauf από εξειδικευμένο μηχανικό και εκπαιδευτή της Knauf.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
WEBINARS

LIVE

Tα διαδικτυακά αυτά σεμινάρια στοχεύουν στην κατάρτιση και κάλυψη των
θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για τη μελέτη, προδιαγραφή και
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
εφαρμογή δομικών υλικών και συστημάτων Knauf. Αναλύονται οι ΕυρωΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
παϊκοί Κανονισμοί - Πρότυπα που διέπουν την εκάστοτε κατασκευή και FL
ακολούθως παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ορθές διαδικα15.06.2022 16:00 -18:00
σίες εφαρμογής και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών.
► ΕΓΓΡΑΦΗ
Η θεματολογία των Webinars που προγραμματίζονται για το 2022 είναι:
JF

FL

Συστήματα πλήρωσης δαπέδων
& ενδοδαπέδιας θέρμανσης,
όπου παρουσιάζονται όλες οι καινοτόμες λύσεις μας σχετικά
με συστήματα αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων για πλήρωση δαπέδων.

JF

Συστήματα αρμολόγησης & φινιρίσματος,
όπου παρουσιάζονται υλικά και τεχνικές αρμολόγησης
καθώς και οι ετοιμόχρηστες πάστες μας για φινίρισμα επιφανειών.

WT Σχεδιασμός μεταλλικού σκελετού προσόψεων
(Knauf Wind 2.0),

12.10.2022 16:00 -18:00

► ΕΓΓΡΑΦΗ
WT

16.11.2022 16:00 -18:00

► ΕΓΓΡΑΦΗ
Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr

όπου θα παρουσιάζεται το καινοτόμο εργαλείο για τον υπολογισμό
του απαιτούμενου μεταλλικού σκελετού σε εξωτερικούς τοίχους
με τσιμεντοσανίδες Aquapanel ή υαλοσανίδες Guardex, σύμφωνα
με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
210 9310567
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
WEBINARS

LIVE

TH Σύνθετα συστήματα εξωτερικής
θερμομόνωσης THERMOPROSOPSIS®
όπου παρουσιάζονται τα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης τόσο
με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) όσο και με πετροβάμβακα (MW).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
TH

18.05.2022 16:00 -18:00

FW FW - Πυράντοχα σφραγιστικά Knauf FireWin,
όπου θα παρουσιάζεται η καινούργια προϊοντική σειρά υλικών
& συστημάτων για την πυροσφράγιση αρμών και διελεύσεων.

KS Knauf Special Systems,
αποκλειστικά σχεδιασμένο για στελέχη του εμπορικού μας δικτύου,
ώστε να ενισχύσουμε τις γνώσεις τους σε ότι αφορά τα επιμέρους
υλικά και την ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων Knauf.

► ΕΓΓΡΑΦΗ
FW

06.04.2022 16:00 -18:00

► ΕΓΓΡΑΦΗ
KS

20.07.2022 16:00 -18:00

► ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα Webinars απευθύνονται σε: Αρχιτέκτονες, μηχανικούς,

στελέχη εμπορικών ή τεχνικών εταιρειών, ιδιώτες.
Κόστος εκπαίδευσης: Χωρίς χρέωση
Διάρκεια: 2 ώρες

Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
210 9310567
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ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ TB111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή εσωτερικών
συστημάτων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία
και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών,
των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων,
τύπων γυψοσανίδας, μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων,
υλικών αρμολόγησης καi επιχρισμάτων και τελικά στη χρήση
των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
■ Υλικά & εργαλεία ξηράς δόμησης
■ Συστήματα εσωτερικών τοίχων - επενδύσεων
ξηράς δόμησης και τα αντίστοιχα παρελκόμενα
■ Συστήματα τοίχων με ειδικές ανθεκτικές
γυψοσανίδες Ultra Board
■ Υλικά & τεχνικές αρμολόγησης
και φινιρίσματος επιφανειών
■ Συστήματα οροφών ξηράς δόμησης με γυψοσανίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
TB111

04-05.07.2022
ΘΕΩΡΙΑ
12-13.07.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

► ΕΓΓΡΑΦΗ
TB111

31.10 - 01.11.2022
ΘΕΩΡΙΑ
08-09.11.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

► ΕΓΓΡΑΦΗ
Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr

■ Συστήματα επισκέψιμων οροφών (Knauf Ceiling Systems)
■ Kαμπύλες κατασκευές, κατασκευή θόλου
(χρήση Router, μεταλλικά προφίλ Knaufixy)
■ Βασικά στοιχεία πυροπροστασίας,
πρότυπα αναφοράς & πυράντοχα συστήματα Knauf

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
210 9310567
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ TB111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Τεχνίτες ξηράς δόμησης,
γυψαδόρους, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες μονώσεων,
ξυλουργούς, οικοδόμους.
Κόστος εκπαίδευσης: 90€/συμμετέχοντα.
Το κόστος καλύπτει το εκπαιδευτικό υλικό, πρόχειρο γεύμα
στα εκπαιδευτικά κέντρα Αμφιλοχίας, Θεσσαλονίκης & Λεμεσού
καθώς και διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται διαμονή, το κόστος
διαμορφώνεται σε 40€/συμμετέχοντα.

ΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

O/H κύριος-α

...........................

........................................

........................................

........................................

στο σεµινάριο

...........

........................................

........................................
έλαβε µέρος στις....................

Δόμησης
ΤΒ111 Συστήματα Ξηράς
Knauf
στο Eκπαιδευτικό Kέντρο

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ο Υπεύθυνος Ακαδημίας

http: www.knauf.gr,
Fax: 210 9310568,
Τηλ.: 210 9310567,9,
factory@knauf.gr
176 74 Καλλιθέα, Αθήνα,
26420 29112, e-mail:
ΑΒΕΕ: Ευριπίδου 10,
26420 29100, Fax:
Τηλ & Fax: 2310 548995
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙIΑ
00 Αμφιλοχία, Τηλ:
Κέντρο: Στάνος, 305
22 Νέα Μανγησία Θεσσαλονίκη,
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό
592 Τ.Θ. 1362, 570
Κέντρο: Αγροτεμάχιο
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό

e-mail: knauf@knauf.gr

Κόστος πιστοποίησης: Συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης
Ικανότητας τεχνίτη ξηράς δόμησης 120€/συμμετέχοντα.
Διάρκεια: Διεξαγωγή διαδικτυακής θεωρητικής εκπαίδευσης
σε 2 διαδοχικές τρίωρες διαδικτυακές συνεδρίες.
Ακολουθεί δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση
2 ημερών στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf
(Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη ή Λεμεσό).
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα
με την πρακτική εξέταση όσων επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην διαδικασία πιστοποίησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν βεβαίωση εκπαίδευσης.
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ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

PF111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων
έτοιμων σοβάδων και συστημάτων χυτών δαπέδων
σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία
και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών,
των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων
συστημάτων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή
των κανόνων στην κατασκευή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
■ Έτοιμοι σοβάδες με βάση το γύψο (ΜP 75L)
■ Νέα αυτοεπιπεδούμενα κονίαματα για γέμισμα δαπέδων
(Knauf FE 60 Magic, ΝΕ 425)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
PF111

02-03.05.2022
ΘΕΩΡΙΑ
10-11.05.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

► ΕΓΓΡΑΦΗ
Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr

■ Χρήση μηχανών εφαρμογής κονιαμάτων
(ανάδευσης & εκτόξευσης) PFT

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
210 9310567
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

PF111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες
μονώσεων, σοβατζήδες, οικοδόμους και τεχνίτες εφαρμογής
υλικών επίστρωσης δαπέδων
Κόστος εκπαίδευσης: 90€/συμμετέχοντα.
Το κόστος καλύπτει το εκπαιδευτικό υλικό, πρόχειρο γεύμα
στα εκπαιδευτικά κέντρα Αμφιλοχίας, Θεσσαλονίκης & Λεμεσού
καθώς και διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται διαμονή, το κόστος
διαμορφώνεται σε 40€/συμμετέχοντα.

ΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

O/H κύριος-α

...........................

........................................

........................................

........................................

στο σεµινάριο

...........

........................................

........................................
έλαβε µέρος στις....................

ματα
PF111 Δάπεδα & Επιχρίσ
Knauf
στο Eκπαιδευτικό Kέντρο

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ο Υπεύθυνος Ακαδημίας

http: www.knauf.gr,
Fax: 210 9310568,
Τηλ.: 210 9310567,9,
factory@knauf.gr
176 74 Καλλιθέα, Αθήνα,
26420 29112, e-mail:
ΑΒΕΕ: Ευριπίδου 10,
26420 29100, Fax:
Τηλ & Fax: 2310 548995
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙIΑ
00 Αμφιλοχία, Τηλ:
Κέντρο: Στάνος, 305
22 Νέα Μανγησία Θεσσαλονίκη,
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό
592 Τ.Θ. 1362, 570
Κέντρο: Αγροτεμάχιο
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό

e-mail: knauf@knauf.gr

Κόστος πιστοποίησης: Συμμετοχή σε εξετάσεις
Πιστοποίησης Ικανότητας τεχνίτη έτοιμων σοβάδων Knauf
120€/συμμετέχοντα.
Διάρκεια: Διεξαγωγή διαδικτυακής θεωρητικής
εκπαίδευσης σε δύο διαδοχικές τρίωρες
διαδικτυακές συνεδρίες. Ακολουθεί δια ζώσης
πρακτική εκπαίδευση 2 ημερών
στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf
(Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη ή Λεμεσό).
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται την επόμενη
ημέρα με την πρακτική εξέταση
όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην διαδικασία πιστοποίησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν βεβαίωση εκπαίδευσης.
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ΟΨΕΙΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & THERMOPROSOPSIS

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΨΕΙΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & THERMOPROSOPSIS

PF411
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων
εξωτερικών όψεων ξηράς δόμησης καθώς και σύνθετων συστημάτων
εξωτερικής θερμομόνωσης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
■ Συστήματα εξωτερικών τοίχων, επενδύσεων, οροφών
ή μερικής κάλυψης όψεων με Τσιμεντοσανίδες Aquapanel
(Outdoor, Indoor, Universal, Rooftop)
■ Συστήματα εξωτερικών τοίχων με τη σανίδα Guardex
(ως υπόβαθρο σε εξωτερική θερμομόνωση
ή σε αεριζόμενες διακοσμητικές όψεις)
■ Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
Thermoprosopsis με διογκωμένη πολυστερίνη EPS
(συστήματα Fine - Organic - Flex)
καθώς και το νεό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με πετροβάμβακα Thermoprosopsis MW Thermal.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
PF411

21-22.03.2022
ΘΕΩΡΙΑ
29-30.03.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

► ΕΓΓΡΑΦΗ
PF411

26-27.09.2022
ΘΕΩΡΙΑ
04-05.10.2022
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

► ΕΓΓΡΑΦΗ
Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΨΕΙΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & THERMOPROSOPSIS

PF411
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Τεχνίτες ξηράς δόμησης,
τεχνίτες μονώσεων, οικοδόμους.
Κόστος εκπαίδευσης: 90€/συμμετέχοντα.
Το κόστος καλύπτει το εκπαιδευτικό υλικό, πρόχειρο γεύμα
στα εκπαιδευτικά κέντρα Αμφιλοχίας, Θεσσαλονίκης & Λεμεσού
καθώς και διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται διαμονή, το κόστος
διαμορφώνεται σε 40€/συμμετέχοντα.

ΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

O/H κύριος-α

...........................

........................................

........................................

........................................

στο σεµινάριο

...........

........................................

........................................
έλαβε µέρος στις....................

pis
Δόμησης & Thermoprosos
PF411 Όψεις Ξηράς
Knauf
στο Eκπαιδευτικό Kέντρο

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ο Υπεύθυνος Ακαδημίας

http: www.knauf.gr,
Fax: 210 9310568,
Τηλ.: 210 9310567,9,
factory@knauf.gr
176 74 Καλλιθέα, Αθήνα,
26420 29112, e-mail:
ΑΒΕΕ: Ευριπίδου 10,
26420 29100, Fax:
Τηλ & Fax: 2310 548995
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙIΑ
00 Αμφιλοχία, Τηλ:
Κέντρο: Στάνος, 305
22 Νέα Μανγησία Θεσσαλονίκη,
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό
592 Τ.Θ. 1362, 570
Κέντρο: Αγροτεμάχιο
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό

e-mail: knauf@knauf.gr

Κόστος πιστοποίησης: Συμμετοχή σε εξετάσεις
Πιστοποίησης Ικανότητας τεχνίτη εξωτερικής θερομόνωσης Knauf
120€/συμμετέχοντα.
Διάρκεια: Διεξαγωγή διαδικτυακής θεωρητικής εκπαίδευσης
σε 2 διαδοχικές τρίωρες διαδικτυακές συνεδρίες.
Ακολουθεί δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση 2 ημερών
στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf
(Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη ή Λεμεσό).
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα
με την πρακτική εξέταση όσων επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην διαδικασία πιστοποίησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν βεβαίωση εκπαίδευσης.

14

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ

BS111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην κατάρτιση και κάλυψη
των θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για τη μελέτη,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
το σχεδιασμό καθώς και στην ορθή χρήση των υλικών πυροσφράγισης
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Knauf FireWin, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
BS111
Η Knauf FireWin είναι μία νέα πλήρης και πιστοποιημένη σειρά
06.06.2022
προϊόντων, εγκεκριμένη για παθητική πυροπροστασία κατασκευαστικών
ΘΕΩΡΙΑ
αρμών (ΕΝ 1366-4), καθώς και σημείων διέλευσης σωληνώσεων,
► ΕΓΓΡΑΦΗ
αεραγωγών και καλωδίων μεταξύ πυροδιαμερισμάτων (ΕΝ 1366-3).
BS111

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
■ Ορισμός βασικών εννοιών πυροπροστασίας
και πρότυπα αναφοράς

12.12.2022
ΘΕΩΡΙΑ

► ΕΓΓΡΑΦΗ

■ Προϊοντική σειρά Knauf FireWin
■ Συστήματα πυροσφράγισης
σε τεχνιτά σημεία διέλευσης
■ Συστήματα πυροσφράγισης
σε κατασκευαστικούς αρμούς

Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ
και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην φόρμα συμμετοχής
στο www.knauf.gr

■ Κριτήρια επιλογής κατάλληλων υλικών
& συστημάτων ανά τύπο κατασκευής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ
Πληροφορίες:
210 9310567
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ

BS111
ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Mελετητές και στελέχη
τεχνικών εταιρειών, τεχνίτες ξηράς δόμησης.
Κόστος εκπαίδευσης: 40€/συμμετέχοντα.
Το κόστος καλύπτει τη διαδικτυακή εκπαίδευση
στις ειδικές προδιαγραφές πυράντοχων σφραγίσεων
Κόστος πιστοποίησης: Συμμετοχή σε εξετάσεις
Πιστοποίησης Ικανότητας τεχνίτη εφαρμογής Συστημάτων
Πυράντοχων Σφραγίσεων Knauf FireWin 120€/συμμετέχοντα.

ΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

O/H κύριος-α

...........................

........................................

........................................

........................................

στο σεµινάριο

...........

........................................

........................................
έλαβε µέρος στις....................

FIREWIN
τοχων Σφραγίσεων Knauf
BS111 Συστήματα Πυράν
Knauf
στο Eκπαιδευτικό Kέντρο

Υπογραφή - Σφραγίδα

Ο Υπεύθυνος Ακαδημίας

http: www.knauf.gr,
Fax: 210 9310568,
Τηλ.: 210 9310567,9,
factory@knauf.gr
176 74 Καλλιθέα, Αθήνα,
26420 29112, e-mail:
ΑΒΕΕ: Ευριπίδου 10,
26420 29100, Fax:
Τηλ & Fax: 2310 548995
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙIΑ
00 Αμφιλοχία, Τηλ:
Κέντρο: Στάνος, 305
22 Νέα Μανγησία Θεσσαλονίκη,
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό
592 Τ.Θ. 1362, 570
Κέντρο: Αγροτεμάχιο
Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό

e-mail: knauf@knauf.gr

Διάρκεια: Διεξαγωγή διαδικτυακής θεωρητικής εκπαίδευσης
σε μία τρίωρη διαδικτυακή συνεδρία.
Ακολουθεί διαδικτυακή εξέταση από την TÜV Hellas
για όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

Όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν βεβαίωση εκπαίδευσης.
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KNAUF-ISO
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ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ
KNAUF-ISO

Η δραστηριότητα των Knauf – ISO είναι μια εκπαιδευτική ενέργεια
η οποία έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των τεχνιτών
καθώς και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση της επικοινωνιακής σχέσης
μεταξύ Εμπόρου - Τεχνίτη και Knauf. Η δραστηριότητα του KNAUF-ISO
διεξάγεται στην αποθήκη ή στα γραφεία του εμπορικού μας συνεργάτη,
σε χώρο ο οποίος θα έχει προετοιμαστεί για να φιλοξενήσει τους
συμμετέχοντες προσκεκλημένους και τον απαραίτητο εξοπλισμό του
KNAUF- ISO.
Εκτός των τυποποιημένων σεμιναρίων νέες θεματικές ενότητες που θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν είναι:
■ Συστήματα αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων Knauf

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Οι ημερομηνίες
διεξαγωγής των παρουσιάσεων
KNAUF-ISO
θα ανακοινώνονται
από τους τοπικούς
εμπορικούς μας συνεργάτες

■ Συστήματα εξωτερικών όψεων
Knauf Guardex & Knauf Aquapanel
■ Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
Knauf Thermoprosopsis
■ Συστήματα αρμολόγησης & φινιρίσματος Knauf
■ Συστήματα πυράντοχων σφραγίσεων Knauf FireWin
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ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ
KNAUF-ISO

Το επιτελείο της Knauf αποτελούμενο από Μηχανικό και Εκπαιδευτή
παρουσιάζουν σύγχρονα υλικά και Συστήματα Δόμησης και όπου είναι
εφικτό πραγματοποιείται και πρακτική επίδειξη αυτών. Οι συμμετέχοντες τεχνίτες εμπεδώνουν τις χρήσιμες για την εργασία τους πληροφορίες απολαμβάνοντας τη φιλοξενία του εμπορικού συνεργάτη της Knauf.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται άμεση προβολή των υλικών στο ανθρώπινο
δυναμικό πωλήσεων του εμπορικού συνεργάτη της Knauf. Η εκπαιδευτική
δραστηριότητα KNAUF-ISO, με την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση των εκάστοτε θεματικών της, καθίσταται συνώνυμο του «Σχεδιάζω,
κατασκευάζω και συμβουλεύω με Knauf».

ΤΌΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
KNAUF-ISO:
Εγκαταστάσεις
εμπορικών συνεργατών
Knauf

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Τεχνίτες συστημάτων δόμησης
Κόστος εκπαίδευσης εξειδικευμένου σεμιναρίου: Δωρεάν
Διάρκεια: 2-3 ώρες
Έναρξη/Λήξη: Κατόπιν συνεννόησης
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο:
Ανάλογα με τις εγκαταστάσεις του εμπορικού συνεργάτη Knauf
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Διαδικασία συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης
και πιστοποίησης τεχνιτών
Αίτηση συμμετοχής
■ Καταχώριση στοιχείων ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα www.knauf.gr - επιλέγοντας το επιθυμητό πρόγραμμα.
Κατάθεση χρηματικής συμμετοχής
■ Σε περίπτωση απλής παρακολούθησης της διαδικτυακής θεωρητικής κατάρτισης και της δια ζώσης πρακτικής εκπαίδευσης
στα κέντρα μας σε Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη & Λεμεσό, απαιτείται κατάθεση 90€ στον λογαριασμό: 			
ALPHA BANK GR8301401310131002002004848, εντός τριών ημερών από την αίτηση και αποστολή 			
του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης στο knauf@knauf.gr
■ Το κόστος καλύπτει το εκπαιδευτικό υλικό, πρόχειρο γεύμα στα εκπαιδευτικά κέντρα Αμφιλοχίας,
Θεσσαλονίκης & Λεμεσού καθώς και διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται διαμονή, το κόστος διαμορφώνεται σε 40€/συμμετέχοντα
Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος 		
και η χρηματική κατάθεση θα ισχύσει για μελλοντική συμμετοχή εντός του ίδιου έτους. Το χρηματικό ποσό συμμετοχής
δεν επιστρέφεται στην περίπτωση ανάκλησης με ευθύνη, ή πρωτοβουλία, του συμμετέχοντα.
Η Knauf διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης.
■ Σε περίπτωση εκδήλωσης συμμετοχής και στην διαδικασία εξέτασης για πιστοποίηση ικανότητας, 			
απαιτείται η κατάθεση επιπλέον 120€ στον λογαριασμό: 								
TUV Hellas - ALPHA BANK GR9301401580-158-002320-000-236, με αναγραφή του καταθέτη 			
και ως αιτιολογία «πιστοποίηση τεχνίτη». Aποστολή του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης 			
(TUV Hellas, κα Π. Κοσμέτου, Τηλ: +302152157471 και +302152157434)
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KNAUF

KNAUF DIRECT
Έχουμε τις απαντήσεις για εσάς.
Αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ξηράς δόμησης;
Θέλετε να λάβετε κάποιο από τα πιστοποιητικά μας; Επιθυμείτε να λάβετε γενική ενημέρωση για τα συστήματα
δόμησης Knauf;
Στείλτε μας το ερώτημά σας στο Knauf Direct (www.knauf.
gr) και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας
θα σας απαντήσει άμεσα. Επιλέξτε την κατηγορία του
ερωτήματος, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
καταχωρήστε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας για την επίλυσή του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KNAUF
Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991
η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην
εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του
τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την
αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των
συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί
οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε
Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελικού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων
δόμησης.

KNAUF DIGITAL
H Knauf στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σας προσφέρει συνεχή ενημέρωση για νέα συστήματα, αλλά και
ειδήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και
σε όλο τον κόσμο. Για online ενημέρωση επισκεφθείτε
το blog μας και εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές Knauf Cube & Knauf Club. Με την εγγραφή στο
newsletter της εταιρείας έχετε άμεση ενημέρωση στο
email σας για τα θέματα που σας αφορούν. Ακολουθείστε μας στις online κοινότητες του Facebook, Instagram
και LinkedIn.
Παρακολουθείστε στη σελίδα μας στο YouTube videos
για την εταιρεία μας, την εφαρμογή των συστημάτων μας
και τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων μας.
Μείνετε συνδεδεμένοι με την εξέλιξη και την καινοτομία
των συστημάτων δόμησης Knauf.

H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης
και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή
χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των
τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.
Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙΚΗ, BΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος, Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100, Fax: 26420 29112
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Τηλ.: & Fax: 2310 548995
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάστιο, Δράμα. Τηλ. & Fax: 25210 34715
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ραύκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818
ΚΥΠΡΟΣ: KNAUF CYPRUS LIMITED - Χρίστου Ζεϊπέκκη 1, 4504 Βάσα Κελλακίου, P.O. Box 54579 3725 Λεμεσός.
Τηλ.: +357 25 821 040, Fax: +357 25 821 043 www.knauf.com.cy, e-mail: knauf@knauf.com.cy

