
Interaction 
akademie

Program 
školení

2020





Vážení partneři

pravidelně Vám přinášíme služby, které pomáhají zlepšovat Vaši odbornost a profesionalitu. 
Nyní přicházíme s novým konceptem technických a manažerských školení.

Lakovna a klempírna by měla být jedním z největších zdrojů zisku servisu. Aby tomu tak skutečně 
bylo, je třeba mít na jedné straně proškolený technický personál, který dodržuje technologické 
postupy bez nutnosti předělávek a reklamací. Na straně druhé stojí kvalifi kované vedení schopné 
rozeznávat slabiny provozu a efektivně je napravovat. Toto jsou témata, která chceme pomocí 
programu „Interaction Akademie“ společně s Vámi rozvíjet.

V této brožuře naleznete zmíněné čtyři typy školení. Technická (T) jsou určena především 
lakýrníkům a technickým pracovníkům. Karosářská (K) pro karosáře, Manažerská (M) se zaměřují 
na vzdělávání a potřeby vedoucích lakoven, přejímacích techniků nebo likvidátorů pojistných 
událostí. Závěrem on-line E-learningový program (E) je určen pro samostudium lakýrníků, 
přípravářů i likvidátorů pojistných událostí. Je velmi vhodný pro školy.

Interaction team je dále připraven sestavit individuální kurzy v souladu s Vaším přáním a potřebami.

V případě Vašeho zájmu o školení, kontaktujte prosím své regionální zástupce 
http://www.interaction.cz/cz/kontakt/ nebo přímo pište na e-mail interaction@interaction.cz

Jsme Vám plně k dispozici ve 3 školicích centrech pro Čechy a Moravu.

Každý absolvent školení od nás krom certifi kátu obdrží „Průkaz školení“ do kterého průběžně 
zaznamenáváme dosaženou kvalifi kaci.

Interaction Akademie je prostředkem k Vaší profesionalitě!

Váš INTERACTION TEAM



T-1 Příprava podkladu

Určeno pro:    Karosář, přípravář, lakýrník

Obsah školení:   ≥   Tovární lakování (OEM)
     ≥   Složení vrstvy
     ≥   Druhy a vlastnosti podkladových materiálů
     ≥   Broušení (nářadí, brusivo, postupy)
     ≥   Tmelení
     ≥   Základování
     ≥   Aplikace plniče
     ≥   IR sušení (Infra Red)
     ≥   Maskování vozidel

Cíl školení:    ≥   Správné posouzení rozsahu poškození
           (druh podkladu, postup opravy)
     ≥   Osvojení technologických postupů
           Spies Hecker materiálů
     ≥   Osvojení moderních pomůcek a technologií
           při přípravě podkladu
     ≥   Správné posouzení rozsahu poškození
           (druh podkladu, postup opravy)

Doba trvání:   ≥   2 dny (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



T-2 Aplikační dovednosti

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Seznámení s tématikou podkladových
           a vrchních laků (druhy, kvalita, VOC, OEM lakování)
     ≥   Obsluha zařízení lakovny
           (lakovací box, IR zářiče, myčky pistolí, aj.)
     ≥   Aplikace podkladových laků
     ≥   Aplikace vrchních laků
     ≥   Technologický postup rozstřiku do sousedních dílů

Cíl školení:    ≥   Osvojení profesionální aplikace lakovacích materiálů
     ≥   Osvojení standardů technik nanášení
     ≥   Získání přehledu o moderních technikách aplikace

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



T-3 Finální povrchová úprava

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Finální úprava povrchu
     ≥   Postup odstranění prachových částic
     ≥   Postup odstraňování vad laku
     ≥   Leštění
     ≥   Renovace laků
     ≥   Renovace/leštění světlometů

Cíl školení:    ≥   Osvojení dokončovacích prací v lakovně
     ≥   Osvojení technologických postupů leštění
     ≥   Osvojení moderních pomůcek a materiálů

Doba trvání:   ≥   ½ den (8:30 – 12: hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



Určeno pro:    Lakýrník

Obsah školení:   ≥   Definice opravy malého rozsahu
     ≥   Vybavení a technologie
     ≥   Technologické postupy
     ≥   Finální oprava povrchu leštěním
     ≥   UV technologie
     ≥   IR sušení

Cíl školení:    ≥   Osvojení technologických postupů
     ≥   Správné posouzení technologického postupu
     ≥   Osvojení moderních pomůcek a materiálů

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 12: hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-4 Bodové úpravy 
(SMART REPAIR)



T-5 Koloristika – domíchávání

Určeno pro:    Lakýrník, kolorista

Obsah školení:   ≥   Barevné odstíny a jejich složení
     ≥   Barevné spektrum, kolorimetrie
     ≥   Charakteristika jednotlivých komponentů
     ≥   Vliv techniky nanášení na výsledný odstín
     ≥   Ruční tónování odstínů

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice kolorimetrie
     ≥   Domíchání odstínu s vytvořením nové receptury
     ≥   Zvládnutí koloristických nástrojů

Doba trvání:   ≥   2 dny (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



Určeno pro:    Lakýrník, kolorista

Obsah školení:   ≥   Vyhledávání odstínů
     ≥   Vliv techniky nanášení na výsledný odstín
     ≥   Použití Spectrofotometru v praxi
     ≥   Přizpůsobení odstínu v programu PHOENIX
     ≥   Zkušební vzorek na testovací kartu
     ≥   Správné vyhodnocení barevných odchylek

Cíl školení:    ≥   Správné vyhledání odstínu
     ≥   Efektivní práce se spektrofotometrem
     ≥   Zvládnutí úpravy odstínu v programu PHOENIX

Doba trvání:   ≥   ½ den (8:30 – 12:00 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-6 Koloristika 
– Color managment



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Lakovací systémy užitkových vozidel
     ≥   Přehled Spies Hecker materiálů
     ≥   Různé druhy povrchů (struktura, mat)
     ≥   Lakování velkých ploch
     ≥   Vícebarevné lakování (pruhy, loga atd.)

Cíl školení:    ≥   Získání přehledu o systémech lakování užitkových vozidel
     ≥   Osvojení lakovací techniky užitkových vozidel
     ≥   Seznámení s vlastnostmi a specifi ky materiálů

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-7 Lakování užitkových vozidel



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Seznámení s aktuálně používanými druhy stříkacích pistolí
     ≥   Správné seřízení/nastavení stříkacích pistolí
     ≥   Čištění
     ≥   Údržba
     ≥   Základní servis

Cíl školení:    ≥   Získání přehledu aktuálně používaných druhů stříkacích pistolí
     ≥   Osvojení správné údržby
     ≥   Osvojení správné obsluhy stříkacích pistolí

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-8 Pneumatické stříkací pistole



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Seznámení s používanými druhy kompresorů
     ≥   Rozvody stlačeného vzduchu
     ≥   Filtrace, čištění
     ≥   Údržba
     ≥   Pneumatické nářadí

Cíl školení:    ≥   Osvojení znalostí o výrobě a úpravě stlačeného vzduchu
     ≥   Získání přehledu o správné fi ltraci
     ≥   Získání přehledu o pneumatickém nářadí

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-9 Problematika výroby 
a rozvodů stlačeného vzduchu



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Přehled vhodných ochranných pomůcek
     ≥   Doporučené použití OOP
     ≥   Údržba, čištění ochranných pomůcek
     ≥   Bezpečnost práce na lakovně
     ≥   Výklad piktogramů

Cíl školení:    ≥   Osvojení informací o použití ochranných pomůcek
     ≥   Získání přehledu o vhodných ochranných prostředcích
     ≥   Osvojení bezpečné práce na lakovně

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-10 Osobní ochranné pomůcky
Bezpečnost práce na lakovně



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Přehled vhodných materiálů k lepení
     ≥   Technologický postup lepení prasklin
     ≥   Náhrada chybějících plastových částí

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lepení plastů
     ≥   Získání přehledu o technologickém postupu
     ≥   Praktické zvládnutí technologických postupů

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-11 Lepení plastů



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Správné určení podkladového materiálu
     ≥   Rozdělení materiálu podle tříd
     ≥   Technologické postupy lakování
     ≥   Práce s materiály v návaznosti na požadavek
           fi nálního vzhledu (struktura, stupeň matu)

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lakování lehkého průmyslu
     ≥   Získání přehledu o technologických postupech
     ≥   Praktické zvládnutí aplikačních dovedností

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-12 Průmyslové lakování



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Správné určení podkladového materiálu
     ≥   Doporučené vybavení
     ≥   Doporučené materiály
     ≥   Technologické postupy lakování

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice přípravy a lakování
           hliníkových částí karoserie
     ≥   Získání přehledu o technologických postupech
     ≥   Získání přehledu o vybavení pracoviště

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-13 Opravy hliníkových
částí karoserie



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Technologické postupy oprav
     ≥   Přehled možných oprav dle typu poškození
     ≥   Přehled neopravitelných poškození
     ≥   Vhodné materiály pro opravy

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lakování hliníkových disků
     ≥   Získání přehledu o opravitelném typu poškození
     ≥   Získání přehledu o neopravitelném typu poškození

Doba trvání:   ≥   ½ dne (8:30 – 12:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-14 Opravy litých kol



Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Technologické postupy zpracování karbonových dílů
     ≥   Výběr vhodných materiálů pro opravu

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lakování karbonových dílů
     ≥   Získání přehledu o technologickém postupu lakování
     ≥   Získání praktických dovedností

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Účastník si sebou přinese vlastní
           pracovní obuv, pracovní oděv a ochranou masku!
     ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

T-15 Úprava a lakování 
karbonových dílů



T-16 Specialista oprav po nehodách,
příprava podkladu

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce a ochrana zdraví
     ≥   Piktogramy a technické informace
     ≥   Sériové lakování OEM
     ≥   Opravárenské lakování
     ≥   Předání vozidla z klempírny do lakovny 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

Cíl školení:    ≥   Osvojení znalosti a správného používání postupů,
           nástrojů a materiálů v souladu s předepsanými požadavky
           výrobce (postup opravy, přilnavost, antikoroze, stálost)
     ≥   Správně aplikovat podkladové materiály s ohledem
           na kvalitu provedené opravy laku

Doba trvání:   ≥   2 dny (9:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



T-17 Specialista oprav po nehodách,
efektivní lakování

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Druhy lakování
     ≥   Aplikace plniče mokrá na mokrou
     ≥   Technologie rozstřiku do sousedních dílů
     ≥   Lakování interiérových částí vozidla
     ≥   Vícevrstvé lakování
     ≥   Lakování plastů
     ≥   Vady laku
     ≥   Finální dokončovací práce
     ≥   Technické vybavení a jeho údržba – fi ltrace vzduchu
     ≥   Technické vybavení a jeho údržba – stříkací pistole

Cíl školení:    ≥   Hospodárné nasazení moderních VOC materiálů
     ≥   Zvládnutí profesionální aplikace lakovacích materiálů
     ≥   Získání přehledu o moderní stříkací technice
     ≥   Osvojení standardů technik nástřiku, znalosti a správného
           používání postupů, nástrojů a materiálů v souladu
           s předepsanými požadavky výrobce
     ≥   Orientovat se v problematice nejčastěji se objevujících
           technologických vadách laku

Doba trvání:   ≥   2 dny (9:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



T-18 Specialista oprav po nehodách,
koloristika I.

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Správná identifi kace barevného odstínu
     ≥   Test barvocitu
     ≥   Program pro vyhledávání receptur a míchání odstínů
     ≥   Vnímání barev
     ≥   Práce s digitálním koloristickým nástrojem
     ≥   Základy domíchávání
     ≥   Optické klamy

Cíl školení:    ≥   Osvojení si znalosti ve vyhledávání receptur odstínů
           s podporou koloristických nástrojů a programů
     ≥   Efektivní práce se Spektrofotometrem
     ≥   Správné posouzení odstínu a jeho vhodnosti pro rozstřik
     ≥   Osvojení standardů nástřiků barevných vzorků (test karet)

Doba trvání:   ≥   1 den (9:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



T-19 Specialista oprav po nehodách,
koloristika II.

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Vnímání barev
     ≥   Druhy a význam komponentů
     ≥   Využití digitálních koloristických nástrojů
     ≥   Nuancování UNI odstínů 
     ≥   Nuancování metalických odstínů
     ≥   Nuancovaní perleťových odstínů 

Cíl školení:    ≥   Osvojení si znalosti správného využití digitálních
           koloristických nástrojů
     ≥   Získání znalostí o významu jednotlivých komponentů 
     ≥   Zvládnutí základních principů nuancování odstínů
     ≥   Osvojení standardů nástřiků barevných vzorků (test karet)

Doba trvání:   ≥   2 dny (9:30 – 16:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-1   Přímé zasklívání 
automobilových oken

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce a ochranné pomůcky
     ≥   Než vyřízneme okno
     ≥   Přípravné práce
     ≥   Výběr lepidla
     ≥   Vyříznutí okna – metody
     ≥   Příprava ploch pro lepení
     ≥   Usazení okna do karoserie
     ≥   Závěrečné práce

Cíl školení:    ≥   Osvojení technologického postupu
     ≥   Získání důležitých informací k produktům a vybavení

Doba trvání:   ≥   ½ dne (9:30 – 13:30 hod, teorie + praxe) 

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-2   Svařování, spotování, broušení

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Svářečky pro karosárny a jejich použití 
     ≥   Druhy brusiva a jejich použití
     ≥   Odvrtání bodových svárů 
     ≥   Sváření MIG/MAG, bodové, spot 
     ≥   Frézování, řezání a techniky zabrušování svárů

Cíl školení:    ≥   Osvojení si znalosti správného využití klempířského vybavení 
     ≥   Získání znalostí o významu jednotlivých komponentů a jejich  
           efektivní využití 
     ≥   Zvládnutí základních technik dané opravy 

Doba trvání:   ≥   ½ dne (9:30 – 16:30 hod, teorie + praxe) 

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-3   Dokončovací práce 
po karosářské opravě

Určeno pro:     Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Broušení sváru a příprava pro dokončovací práce
     ≥   Význam použití cínování a základování povrchů
     ≥   Maskování 
     ≥   Odmaštění a druhy aplikace 
     ≥   Studené (chemické) cínování 
     ≥   Sušení na vzduchu, infrazářičem a ThermoFlex
     ≥   Broušení 
     ≥   Aplikace antikorozní ochrany – praktická část

Cíl školení:    ≥   Osvojení kompletních znalostí v oblasti ošetření 
           automobilu po opravě 
     ≥   Získání komplexního přehledu o technologických 
           postupech oprav 
     ≥   Rozšíření znalostí

Doba trvání:   ≥   ½ dne (9:30 – 13:30 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-4   Lepení, těsnění

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Příprava podkladů
     ≥   Druhy materiálů a jejich použití 
     ≥   Lepení
     ≥   Aplikační pistole 
     ≥   Techniky nanášení 
     ≥   Aplikační dovednosti

Cíl školení:    ≥   Ovládnutí náhrady OEM těsnění při opravách 
     ≥   Předvedení znalostí v oblasti opravárenských postupů 
           přípravy před lakováním 
     ≥   Ovládnutí náhrady OEM těsnění při opravách 

Doba trvání:   ≥   ½ dne (9:30 – 13:30 hod, teorie + praxe) 

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-5   Karosárna - nové trendy

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Trendy karosářských oprav
     ≥   Nové druhy spojování
     ≥   Základní vybavení karosáren 
     ≥   Nové trendy 
     ≥   Představení novinek vybavení
     ≥   Představení novinek produktů

Cíl školení:    ≥   Ucelení znalostí o vybavení a potřebách moderních karosáren
     ≥   Vyzkoušení nových produktů potřebných pro moderní 
           karosářské opravy 
     ≥   Ucelení znalostí o vybavení a potřebách moderních 
           karosáren
     ≥   Zefektivnění karosářských oprav

Doba trvání:   ≥   ½ dne (9:30 – 12:00 hod, teorie + praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



K-6   Dodržování technologických 
postupů

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Řešení aktuálních požadavků dle individuální potřeby karosárny
     ≥   Doporučení vhodného vybavení
     ≥   Zaškolení na stávající vybavení a jeho správné využívání v praxi
     ≥   Kontrola procesů oprav a nastavení správných technologických 
           postupů oprav vyžadovaných výrobcem vozidla

Cíl školení:    ≥   Zlepšení kvality oprav
     ≥   Zvýšení odbornosti zaměstnanců
     ≥   Zefektivnění karosářských oprav
     ≥   Dodržování technologických postupů oprav dle požadavků 
           výrobce

Doba trvání:   ≥   2,5 hod, teorie + praxe

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!
     ≥   Vybavení, díly na školení a spotřební materiál zajišťuje 
           objednavatel školení!
     ≥   Maximální počet účastníků 6



K-7   PDR opravy, 
bez poškození laku

Určeno pro:    Karosář, přejímací technik, lakýrník, vedoucí servisu

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Řešení aktuálních požadavků dle individuální potřeby karosárny
     ≥   Doporučení vhodného vybavení
     ≥   Rovnání karoserie metodou PDR
     ≥   Alternativy pro rovnání laku bez poškození antikorozní ochrany

Cíl školení:    ≥   Zlepšení kvality oprav 
     ≥   Zvýšení odbornosti zaměstnanců
     ≥   Zefektivnění karosářských oprav
     ≥   Dodržování technologických postupů oprav dle požadavků  
           výrobce

Doba trvání:   ≥   1 den, teorie + praxe

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!
     ≥   Maximální počet účastníků 2



Určeno pro:    Přejímací technik, pracovník příjmu oprav, mistr lakovny

Obsah školení:   ≥   OEM (tovární) lakování
     ≥   Barevné odchylky/koloristika
     ≥   Technologické postupy oprav
     ≥   Lakování plastů
     ≥   Rozstřiky
     ≥   Vady laku
     ≥   Příjem vozidla do opravy
     ≥   Kalkulace zakázek
     ≥   Pracovní pozice a normy

Cíl školení:    ≥   Správné posouzení rozsahu poškození
           (druh podkladu, postup opravy)
     ≥   Osvojení technologických postupů lakování
     ≥   Rozšíření znalostí v oblasti oprav laku

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 15:30 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

M-1   Školení pro 
přejímací techniky



Určeno pro:    Majitelé lakoven, vedoucí servisu, vedoucí lakovny

Obsah školení:   ≥   Současná situace na trhu
     ≥   Současné trendy v OEM lakování
     ≥   VOC legislativa
     ≥   Trendy v lakování
     ≥   Finanční řízení zakázek
     ≥   Kalkulační programy
     ≥   Nástroje programu PHOENIX
     ≥   Skladové hospodářství
     ≥   Marketing v autolakovně

Cíl školení:    ≥   Zefektivnění hospodaření lakovny
     ≥   Zefektivnění procesů lakovny
     ≥   Zkvalitnění poskytovaných služeb
     ≥   Zefektivnění hospodaření lakovny

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 15:00 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

M-2 Efektivní vedení lakovny



Určeno pro:    Likvidátoři pojistných událostí, mobilní technici

Obsah školení:   ≥   Základní pojmy v lakování vozidel
     ≥   Technologické postupy oprav karoserie
     ≥   Technologie rozstřiku do sousedních dílů
     ≥   Lakování plastů
     ≥   Koloristika – pod odstíny, OEM lakování
     ≥   Kalkulační programy
     ≥   Jedno – dvou a třívrstvé lakování
     ≥   Finální dokončovací práce
     ≥   Kontrolní měřicí přístroje

Cíl školení:    ≥   Osvojení procesů lakování
     ≥   Orientace v problematice lakování
     ≥   Zvýšení kvalifi kace

Doba trvání:   ≥   1 ½ dne (9:00 – 16:30 a 8:30 – 14:00 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

M-3 Školení likvidátorů pojišťoven



Určeno pro:    Majitelé lakoven, vedoucí servisu,
     vedoucí lakovny, servisní poradci

Obsah školení:   ≥   Přehled dostupných programů pro kalkulaci škod vozidel
     ≥   Základy ovládání programu
     ≥   Materiálové a časové jednotky
     ≥   Podpůrné kódy
     ≥   Grafi cké rozhraní
     ≥   Výpočet škody na vozidle
     ≥   Cvičné výpočty škod
     ≥   Fakturace

Cíl školení:    ≥   Osvojení základních prvků ovládání kalkulačních programů
     ≥   Orientace v problematice kalkulací škod vozidel
     ≥   Zvýšení kvalifi kace

Doba trvání:   ≥   1 den (8:30 – 15:30 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

M-4 Kalkulace škod vozidel



E-1 MyTraining

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Příprava podkladů
     ≥   Příprava a opravy plastových dílů
     ≥   Prvotřídní podklady
     ≥   Barvy a koloristické pomůcky
     ≥   Proces opravy laku
     ≥   Vady laku
     ≥   Produkty Spies Hecker

Cíl školení:    ≥   Osvojení kompletních znalostí v oblasti přípravy,
           oprav a lakování automobilů
     ≥   Získání komplexního přehledu
           o technologických postupech oprav laku
     ≥   Rozšíření znalostí

Platnost:    ≥   Doživotní licence!

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Samostudium na vlastním pracovišti. Program lze
           spustit na jakémkoliv PC, notebooku, tabletu nebo
           smartphonu s možností připojení k internetu.



E-2 MyTraining, modul

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Příprava podkladů
     ≥   Příprava a opravy plastových dílů
     ≥   Prvotřídní podklady
     ≥   Barvy a koloristické pomůcky
     ≥   Proces opravy laku
     ≥   Vady laku
     ≥   Produkty Spies Hecker

Informace:    ≥   Účastník má možnost volby jednoho nebo více
           vybraných modulů.

Platnost:    ≥   Doživotní licence!

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Samostudium na vlastním pracovišti. Program lze
           spustit na jakémkoliv PC, notebooku, tabletu nebo
           smartphonu s možností připojení k internetu.



E-3 MyTraining, praktická zkouška

Určeno pro:    Lakýrník, přípravář

Obsah školení:   ≥   Bezpečnost práce, osobní ochranné pomůcky
     ≥   Příprava podkladů
     ≥   Příprava a opravy plastových dílů
     ≥   Prvotřídní podklady
     ≥   Barvy a koloristické pomůcky
     ≥   Proces opravy laku
     ≥   Vady laku
     ≥   Produkty Spies Hecker

Cíl školení:    ≥   Prokázání pokročilých znalostí z oblasti bezpečnosti
           práce a osobních ochranných pomůcek
     ≥   Předvedení znalostí v oblasti opravárenských postupů
           přípravy a lakovaní v praxi

Doba trvání:   ≥   1 den (9:30 – 16:30 hod, praxe)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!



Určeno pro:    Nespecifi kováno
     (požadavek: zakončené min. dvouleté střední vzdělání)

Obsah školení:   ≥   Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace
           v právních předpisech
     ≥   Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná
           volba technologického postupu a rozsahu opravy
     ≥   Maskování vozidla
     ≥   Příprava povrchu karoserie
     ≥   Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů
     ≥   Základní obsluha zařízení lakovny
     ≥   Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími
           pistolemi. Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí
     ≥   Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice přípravy povrchu
           motorových vozidel
     ≥   Získání dovedností pro splnění kvalifi kačního standardu
     ≥   Zvýšení kvalifi kace

Doba trvání:   ≥   11 dní (8:00 – 16:30 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

Rekvalifi kační kurz
Autolakýrník – fi nální povrchová úprava



Určeno pro:    Nespecifi kováno
     (požadavek: zakončené min. dvouleté střední vzdělání)

Obsah školení:   ≥   Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace
           v právních předpisech
     ≥   Orientace ve složení a základních vlastnostech
           nátěrových hmot
     ≥   Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie
     ≥   Defi nování poškození a vad nátěrových systémů,
           příčin jejich vzniku, prevence
     ≥   Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů
     ≥   Volba technologického postupu oprav
     ≥   Aplikace lakovacích materiálů pomocí pneumatických stříkacích
           pistolí, seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí
     ≥   Obsluha zařízení lakovny

Cíl školení:    ≥   Orientace v problematice lakování motorových vozidel
     ≥   Získání dovedností pro splnění kvalifi kačního standardu
     ≥   Zvýšení kvalifi kace

Doba trvání:   ≥   11 dní (8:00 – 16:30 hod)

Cena:     ≥   Na vyžádání

Poznámka:    ≥   Případné ubytování není zahrnuto v ceně školení!

Rekvalifi kační kurz
Autolakýrník – fi nální povrchová úprava



Jednotlivé kurzy pro Vás připravují 
a realizují lektoři Interaction týmu:

Michal Kirchner, Brand Manager
Specializace: Technické a manažerské školení, optimalizace lakoven, klíčové ukazatele výkonosti 
(KPI), tvorba JZZZ pro obor Autolakýrník, tvorba KS pro obor Autolakýrník, vady laku a jejich 
diagnostika, kontrolní přístroje, ochrana zdraví, bezpečnost práce, audit lakoven a karosáren…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2003.

Michal Slánský, Technický specialista
Specializace: Technická školení, koloristika, Air-brush, zavádění nových technologií, ochranné
pomůcky, sušicí zařízení…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2010.

Marian Kern, Technický specialista
Specializace: Technické a manažerské školení, koloristika, sušicí zařízení, pneumatické stříkací
pistole, povrchová úprava…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2010.

Miroslav Plšek, Technický specialista
Specializace: Technické a manažerské školení, koloristika, sušicí zařízení, pneumatické stříkací
pistole, povrchová úprava…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2014

Otakar Herzog, Vedoucí technického oddělení
Specializace: Technické a manažerské školení, koloristika, zavádění nových technologií, 
optimalizace lakoven, ochranné pomůcky, vady laku a jejich příčiny…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2006.

Tomáš Krejča, Technický specialista 
Specializace: Karosářské a technické školení, průmyslové lakování, lakování užitkových vozidel, 
povrchová úprava....
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2016

Pavel Šatra, Technický specialista
Specializace: Technické školení, průmyslové lakování, lakování užitkových vozidel, povrchová
úprava, koloristika…
Ve společnosti Interaction s.r.o. od roku 2006.



INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122

sklad@interaction.cz, www.interaction-elektro.cz 


