• Certyfikowani uczestnicy seminarium. Korzyści z bycia
certyfikowanym wykonawcą.
• Specjalne warunki dotyczące zakupu sprzętu i narzędzi
eksploatacyjnych.
• Wsparcie KPM – system wyszukiwania i przekazywania
zleceń na beton polerowany dla certyfikowanych wykonawców.
SZKOLENIA PRAKTYCZNE
Dwie płyty betonowe. Beton klasy B25
Polerowany beton „KREM”

Kim Jesteśmy?
Lavina Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem i dystrybutorem
firmy Superabrasive na rynku polskim. Lavina sp. z o.o. – to nowy krok
w biznesie jakim jest polerowanie betonu. Naszą misją jest pomoc w
osiągnięciu pozycji lidera na rynku polerowanych podłóg betonowych.
Promujemy jakość technologii szlifowania i polerowania powierzchni,
frezowania twardych powierzchni oraz system czyszczenia. Oferujemy
wszystko, co jest potrzebne do szlifowania, polerowania, frezowania
oraz czyszczenia powierzchni betonowych i kamiennych. Posiadamy
maszyny szlifujące, odkurzacze, urządzenia frezujące, środki
chemiczne do posadzki betonowej. Oferujemy serwis, wypożyczamy
sprzęt, organizujemy szkolenia i wszelką pomoc dla Twojego biznesu.
Dlaczego Lavina?

Polerowany beton „ZIARNO”

Chcesz zarobić na betonie
polerowanym?

Przed

Seminaria i Certyfikacja - organizujemy 2 seminaria w ciągu
roku. W Warszawie Lavina zaczyna od 2014 r. i planujemy
zorganizować 3 seminaria.
Program KPM - system wyszukiwania inwestycji dla
naszych wykonawców polerowanego betonu, pomoc w ocenie kosztów
projektu.

• Pokażemy jak przygotować utwardzenie i odpylanie betonu
przy użyciu utwardzaczy litowych.
• Pokażemy jak wykonać malowanie, końcowe polerowanie,
pokrycie uszczelniające.

GwarancjaiSerwis - na wszystkie urządzenia marki Lavina zakupione w
naszej firmie otrzymasz gwarancję producenta. Gwarancja obejmuje
wsparcie serwisowe naszego biura w Warszawie.

Po

Obsługa - tylko nasza firma oferuje bezpłatny (0 PLN)
serwis, zakupionych u nas urządzeń, przez pierwsze 2 lata
lub 600 godzin pracy urządzenia.
Wymiana - na czas serwisu gwarancyjnego dostarczymy za darmo
maszynę Lavina podobnej klasy.
Narzędzia eksploatacyjne - oferujemy korzystne warunki na
narzędzia diamentowe – mamy duże doświadczenie i najlepszą
wydajność na 1 m2. Możemy szybko wyposażyć każdy rodzaj szlifierki
w nasze urządzenie diamentowe.

BETON POLEROWANY
Zapraszamy do współpracy!

LAVINA Sp.z.o.o.
ul. Parowcowa 4B, 02-445 Warszawa, Polska
+ (48) 22 862 82 87
www.lavina-eu.com info@lavina-eu.com

PLAN SEMINARIUM

Lavina Sp. z o.о zaprasza do udziału w dwudniowym
seminarium dotyczącym polerowania betonu w technologii
Lavina-floor, które odbędzie się w dniach 7-8 Kwiecień 2016 r., w
naszej siedzibie: Warszawa, ul. Parowcowa 4 B.
GRUPA DOCELOWA:
Specjaliści wykonujący i serwisujący podłogi przemysłowe i
handlowe, firmy budowlane, firmy specjalistyczne – podwykonawcy
firm budowlanych i i remontowych, profesjonalne firmy czyszczące
oraz wszystkie inne zainteresowane prowadzeniem działalności w
zakresie polerowania betonu z wykorzystaniem technologii Lavina.

1 dzień
8 - 9 - Przybycie i rejestracja
930 -1130 - Teoria (sala konferencyjna)
1130-1200 - Przerwa na kawę
1200-1330 - Teoria (sala konferencyjna)
1330-1430 - Obiad
1500-1830 - Praktyka (sala pokazowa)
1930
- Kolacja (Restauracja)
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30

PROGRAM SEMINARIUM

2 dzień

TEORIA:
Korzyści z polerowanych posadzek betonowych. Perspektywy
rozwoju rynku polerowanych posadzek betonowych w krajach UE.
• Podstawowe zasady szlifowania i polerowania betonu.
• Sprzęt do frezowania, szlifowania i polerowania betonu. Przegląd
potencjalnych urządzeń dostępnych na rynku.
• LAVINA - szlifierki planetarne. Innowacje i zalety techniczne.
• TRELAWNY - maszyny frezujące. Korzyści techniczne,. Ekonomia
procesu frezowania.
• SUPERABRASIVE - narzędzia diamentowe do szlifowania i
polerowania.
• Utwardzacze litowe, utwardzacze barwiące do betonu – innowacja
i zalety.
• Ultralit - utwardzacz barwnika na bazie litu.
• Zasady wykonywania prac przygotowujących beton do polerowania.
• Zalety przygotowania podłogi betonowej według systemu Lavinafloor.

900 - 1130 - Praktyka (sala pokazowa)
1130-1200 - Przerwa na kawę
1200-1400 - Podsumowanie seminarium.
Pytania i odpowiedzi. Wręczenie certyfikatów.
14 -18 - Rozmowy handlowe z przedstawicielami firmy
Lavina Sp z o.o.
00

00

Adres: Warszawa, ul. Parowcowa 4 B
Kontakt: Anna Demiańczuk, info@lavina-eu.com
Tel. kom: +48 786 864 361
Koszt seminarium: 745 PLN Netto (170 €)

Główne zalety i argumenty

• Decydując się na współpracę z nami możesz otrzymać naszą
pomoc w uzyskaniu korzystnych warunków finansowania zakupu
sprzętu. Współpracujemy z wiodącymi firmami leasingowymi na
rynku. Razem możemy wypracować korzystne warunki dla naszych
lojalnych partnerów.
• Koszt udziału w seminarium może zostać zwrócony w formie
rabatu przy zakupie dowolnego zestawu trzech urządzeń Lavina
dokonanego w ciągu 30 dni od daty seminarium.
• Będzie można zobaczyć na własne oczy, jak polerować podłogę
betonową według technologii Lavina-floor. Razem przygotujemy i
wykonamy podłogę polerowaną tak, jak robią to najlepsze firmy na
świecie. Będzie okazja do zadawania pytań i otrzymania fachowych
odpowiedzi od doświadczonych specjalistów i przedstawicieli
producenta.
• Ceryfikat Lavina – to jeden z argumentów pomocnych w
przekonaniu klienta do Twojego profesjonalizmu. Posiadanie
certyfikatu Lavina zwiększa szanse na wygranie przetargu na:
frezowanie, szlifowanie, polerowanie posadzek betonowych oraz
obsługę i konserwację twardych powierzchni.
• Nasza firma często otrzymuje zapytania od dużych firm na
usługę wykonania posadzek przemysłowych i handlowych oraz
dostarczenie swoich usług. Przeprowadzamy prezentacje naszej
technologii na terenie całej Polski. Nasz Doradca technicznohandlowy poinformuje potencjalnego klienta o certyfikowanych
wykonawcach specjalizujących się w technologii Lavina floor.
Możemy uczestniczyć w procesie negocjacji warunków wykonania
usługi.

PRAKTYKA:

Koszt obejmuje:

Lavina – posadzka betonowa krok po kroku. Praktyka szlifowania
i polerowania betonu na płytach betonowych.
• Szlifowanie i polerowanie betonu krok po kroku.
• Malowanie podłóg w różnych kolorach.
• Polerowanie, wykończenie na połysk.

• Obiad i kolacja, przerwy na kawę według planu seminarium
• Szkolenie teoretyczne, udział w szkoleniu praktycznym,
materiały promocyjne, katalogi
• Certyfikat Lavina-floor

• Posiadanie certyfikatu gwarantuje otrzymywanie regularnych
informacji o rabatach, specjalnych ofert cenowych, informacji o
rynku szlifowania i polerowania twardych powierzchni. To są ważne
informacje pozwalające na redukcję kosztów działalności.

Drodzy Partnerzy!

• Po zakończeniu seminarium każdy klient otrzyma rabat na
zakup zestawu urządzeń. Rabat będzie obowiązywał przez 30 dni
od zakończenia seminarium.

Eksperci podczas pracy na bieżąco wyrażają opinie, odpowiadają
na pytania uczestników. Każdy uczestnik seminarium będzie miał
możliwość wypróbować maszynę podczas pracy.
EKONOMIA I PROMOCJA
• Koszt wykonania 1 m2; wydajność na 1 szlif.
• Odpowiedni dobór narzędzi i środków chemicznych, kalkulacja
zużycia materiału na 1 m2 nawierzchni.
• Jak sprzedać polerowany beton?
• Jak odpowiednio przygotować dla klienta kalkulację ceny na 1 m2?
• Posadzka betonowa bez szlifowania ale po użyciu utwardzaczy
litowych.

Lavina sp.z.o.o. zawsze stawia na jakość. Prosimy
o przestrzeganie planu seminarium. Zapewni to Państwu
udział w interesującym szkoleniu i możliwość otrzymania
wszystkich niezbędnych informacji o produkcie.
Lavina sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy
wydania Ceryfikatu Lavina-floor w przypadku częściowej lub
całkowitej absencji osoby uczestniczącej w seminarium.
Lavina sp.z.o.o. w celu utrzymania wysokiej jakości
szkolenia, ogranicza liczbę uczestników biorących udział w
seminarium do 18 - tu osób.
CERTYFIKAT LAVINA

• Ponadto nasz klient otrzyma materiały reklamowe i promocyjne
dotyczące technologii betonu polerowanego w systemie Lavina-floor.
• Jeśli jesteś CERTYFIKOWANYM WYKONAWCĄ i kupiłeś
zestaw urządzeń od naszej firmy, a chciałbyś oznakować swoje
samochody, nasz dział marketingu pomoże w tym i udzieli wszelkich
informacji.

