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Protherm otvoril nové celoslovenské školiace stredisko
Spoločnosť Vaillant Group Slovakia otvorila
vo svojom sídle v Skalici nové celoslovenské
školiace stredisko určené na teoretické
a praktické vyučovanie týkajúce sa produktov značky Protherm. Bránami strediska,
ktoré bolo slávnostne uvedené do prevádzky 16. apríla 2015, by mala ročne prejsť
zhruba tisícka vyškolených pracovníkov. Pôjde o servisné a montážne školenia či pravidelné kurzy pre obchodníkov a projektantov.
Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, ktorá
na slovenskom trhu pôsobí ako obchodné
a servisné zastúpenie značky Protherm,
má na Slovensku vybudovanú rozsiahlu
sieť zmluvných predajných a servisných firiem, ktoré je nevyhnutné pravidelne školiť.
„Vysokú kvalitu montáží, ako aj servisných
opráv môžeme dosiahnuť len s kvalitnými
technikmi a vďaka ich prístupu k zákazníkovi. Všetci technici musia byť vyškolení
na každý typ vykurovacieho zariadenia, na
ktoré dostanú osvedčenie. Práve na to bude
slúžiť nové školiace stredisko,“ povedal

Ing. Peter Wolf, generálny riaditeľ Vaillant
Group Slovakia. Školenia plnia dôležitú úlohu aj z toho dôvodu, že podľa štatistiky má
každá druhá domácnosť na Slovensku nainštalované práve kotly tejto značky.

Pravidelné vzdelávanie technikov

V novom školiacom centre si realizačné spoločnosti a ich montážnici vyskúšajú všetky potrebné úkony, ktoré ich čakajú v praxi. V rámci
tréningov sa bude praktická časť (určená na
zlepšovanie zručnosti servisných technikov
a montážnikov) odohrávať na dvoch unikátnych tréningových produktových stenách.
Súčasťou prvej z nich sú závesné plynové
kondenzačné kotly zapojené do systému. Na
ich príklade sa školení montážnici a servisní
technici oboznámia s prevádzkou kotla. Naučia sa merať a nastavovať správne parametre
počas simulovanej inštalácie vykurovacieho
zariadenia. Druhá nová tréningová stena
obsahuje nezapojené kondenzačné kotly. Na
nich si účastníci budú trénovať servisnú čin-

Spoločnosť Vaillant Group Slovakia otvorila nové celoslovenské školiace
stredisko Protherm vo svojom sídle v Skalici.

nosť. Vyskúšajú si napríklad, akým spôsobom
treba kotly rozoberať a ako prebieha výmena
jednotlivých súčiastok.

Záruka vysokej kvality

Školiace centrum bolo navrhnuté tak, aby
v ňom mohlo pracovať viacero školiacich
sa skupín naraz. „Budú sa v ňom odohrávať
školenia ohľadom nových aj už zavedených
výrobkov a ich inštalácií, ale aj školenia projektantov týkajúce sa nových druhov kotlov,“ vysvetľuje Ing. Miloslav Tomšej, technický riaditeľ Vaillant Group Slovakia.
Podmienkou všetkých druhov záruk na kotly
značky Protherm je vykonávanie ročných
technických kontrol týchto zariadení, ako
aj uvedenie kotlov do prevádzky autorizovaným technikom. Práve vďaka školeniam
a pravidelnému vzdelávaniu sa tak bude
dať lepšie predchádzať chybám, ktoré môžu
vzniknúť pri inštalácii kotlov a ďalších zariadení, a tým aj možným reklamáciám.
Zdroj: Vaillant Group Slovakia

Praktická časť školení sa bude odohrávať na dvoch tréningových produktových
stenách.

Česká kúpeľňa s ocenením Red Dot
Najprestížnejšie medzinárodné ocenenie
za produktový dizajn Red Dot Award putuje
tento rok k značke RAVAK. V kategórii Kúpeľne išlo o jediného českého výrobcu, ktorému
porota udelila cenu, a to práve v roku, kedy
sa do súťaže prihlásil rekordný počet 4 928
výrobkov z 56 krajín. Red Dot získal RAVAK za
nový koncept 10° dizajnéra Kryštofa Nosála
založený na pootočení jednotlivých prvkov
o 10° smerom k užívateľovi.
Koncept 10° zahŕňa vaňu, dva typy umývadiel, kúpeľňový nábytok, zástenu a vodovodné batérie, čo predstavuje základné
vybavenie bežnej kúpeľne. „Red Dot je pre
nás potvrdením úspechu pri napĺňaní našej dlhodobej stratégie ísť cestou inovácií
a odvádzať kvalitnú prácu nielen pri luxusných, ale aj masových produktoch, ktoré sú
dostupné každému. Zákazníkom sa snažíme
ukazovať cestu na trhu presýtenom bezmennými výrobkami s kolísavou kvalitou a toto
ocenenie nám potvrdzuje, že naša cesta je
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správna,“ hovorí spolumajiteľ firmy RAVAK
Patrik Kreysa. Dizajnér Kryštof Nosál pracuje
pre značku RAVAK od roku 2006, kedy hneď
z prvej spolupráce vzišla ikonická vaňa Evolution ocenená Design centrom ČR ako Vynikajúci výrobok roka 2006. Absolvent VŠUP
Praha obsadil aj 2. miesto v medzinárodnej
súťaži Electrolux Design Lab v New Yorku a za
svoje ďalšie práce pre RAVAK bol opakovane

Nový koncept 10° je založený na pootočení
jednotlivých prvkov o 10° smerom k užívateľovi.

nominovaný na cenu Czech Grand Design.
V súčasnosti je autorom hlavnej časti nových
výrobkov značky RAVAK.
Rodinná firma RAVAK pôsobí v odbore 24 rokov a za tento čas sa stala najväčším českým
výrobcom kúpeľňového vybavenia. Svoje pobočky prevádzkuje vo väčšine krajín strednej
a východnej Európy, ale napríklad aj v Dubaji. Firma vyváža do viac ako 50 krajín sveta, pričom v súčasnosti expanduje na africký
kontinent a úspechy zaznamenáva aj v Číne.
Značka sa orientuje najmä na vlastnú výrobu
sprchových kútov a akrylátových výrobkov,
ako sú vane, sprchové vaničky a umývadlá
z liateho mramoru. Sortiment dopĺňa kúpeľňový nábytok, vodovodné batérie a kúpeľňové doplnky. Hlavné prvky sprchových kútov
a zásten (rámov) vznikajú vo vlastnej galvanovni, čím sa zaručuje 100-percentná kontrola firmy nad celým výrobným procesom.
Zdroj: RAVAK

