
BĄDŹ
NAJLEPSZY!

ZDOBĄDŹ
CERTYFIKAT

SEVROLL

Przeszkoliliśmy

5000
architektów

i stolarzy!

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA 
I ZDOBYĆ CERTYFIKAT KOMPETENCJI SEVROLL?

• Szkolenie stanowi potwierdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
na temat produktów SEVROLL

• Zdobycie CERTYFIKATU KOMPETENCJI jest jednoznaczne z przyna-
leżnością do grona najlepszych, przeszkolonych i certyfikowanych 
wytwórców mebli

• Certyfikowani odbiorcy są objęci stałą opieką handlową SEVROLL 
i mogą liczyć na wsparcie informacyjne na temat najnowszych 
rozwiązań technicznych

CENTRUM KOMPETENCJI SEVROLL
Plac Czerwca 1976 roku 1B

02-495 Warszawa
www.sevroll.pl

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 Wypełnij formularz „Formularz zgłoszeniowy” dostępny na stronie 
www.sevroll.pl w zakładce Szkolenia.

 Dostarcz zgłoszenie do najbliższej hurtowni, w której zaopatrujesz 
się w produkty SEVROLL.

 Uzgodnij z hurtownią szczegóły dotyczące szkolenia 
(termin, płatności).

 Oczekuj potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego ze strony 
hurtowni o uczestnictwie w szkoleniu w Centrum Kompetencji SEVROLL.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Centrum Kompetencji SEVROLL, skon-
taktuj się z naszym przedstawicielem handlowym w zależności od regionu

dolnoslaskie@sevroll.pl 664 008 517

kujawsko-pomorskie@sevroll.pl 664 008 516

lubelskie@sevroll.pl 664 008 553

lubuskie@sevroll.pl 664 008 514

lodzkie@sevroll.pl 664 008 564

malopolskie@sevroll.pl 664 008 515

mazowieckie@sevroll.pl 664 008 553

opolskie@sevroll.pl 664 008 517

podkarpackie@sevroll.pl 664 008 512

podlaskie@sevroll.pl 664 008 571

pomorskie@sevroll.pl 664 008 532

slaskie@sevroll.pl 664 008 564

swietokrzyskie@sevroll.pl 664 008 515

warminsko-mazurskie@sevroll.pl 664 008 532

wielkopolskie@sevroll.pl 664 008 514

zachodnio-pomorskie@sevroll.pl 664 008 532

1

2

3

4

ZAINWESTUJ W SIEBIE!



FIRMA SEVROLL ZAPRASZA CIĘ DO CENTRUM 
KOMPETENCJI

Specjalnie dla Ciebie na powierzchni 1200 metrów stworzyliśmy centrum 

szkoleniowe.

Zespół specjalistów naszej firmy przygotował cykl szkoleń, dzięki 

którym będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy 

z zakresu zastosowania naszych produktów. Ukończenie szko-

lenia wieńczy Certyfikat Kompetencji SEVROLL.

Nasi projektanci stworzyli dla Ciebie ekspozycję, która 

umożliwia zapoznanie się z pełną ofertą produktów 

SEVROLL i ich praktycznym zastosowaniem.

Dzięki produktom naszej firmy będziesz 

mógł stworzyć nowoczesne i niekonwen-

cjonalne meble lub zabudowy zgodnie 

z najnowszymi trendami w przemyśle 

meblarskim.

CENTRUM KOMPETENCJI W PIGUŁCE

MIEJSCE

Centrum Kompetencji mieści się w siedzibie firmy SEVROLL w Warszawie, 

przy Placu Czerwca 1976 roku 1B.

ADRESACI SZKOLENIA

Centrum Kompetencji SEVROLL skierowane jest dla stolarzy, hurtowni, 

projektantów, architektów, a więc dla wszystkich, którzy zajmują się 

projektowaniem i tworzeniem mebli.

TERMIN

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup docelowych są ustalane indywi-

dualnie. Ilość uczestników mogących jednorazowo wziąć udział w szkoleniu 

jest ograniczona.

CZAS TRWANIA

Jednodniowe szkolenie, w godz. 9:00-16:00.

ZAKRES SZKOLENIA

• część teoretyczna (prezentacja rozwiązań opartych na systemach 

SEVROLL; program COMPOSITOR)

• część praktyczna (montaż skrzydeł z wykorzystaniem elementów, 

tj. łączniki, szprosy, teowniki, gięcie i oklejanie profili)

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest u Przedstawiciela Handlo-

wego SEVROLL.

W cenę wliczony jest obiad oraz serwis kawowy.

Firma Sevroll nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu. Na prośbę uczestników szkolenia, 
służymy pomocą w rezerwacji miejsca noclegowego w pensjonacie AMERICAN HOUSE 
(office@americanhouse.pl). Na hasło „SZKOLENIE SEVROLL” cena specjalna.

WARIANT 1 – koszt pakietu szkoleniowego 90 zł (brutto od osoby)

• szkolenie teoretyczne
• szkolenie praktyczne
•  materiały szkoleniowe: instrukcje montażu, katalog akcesoria meblowe, 

pendrive 1 GB i torba ekologiczna z logo Sevroll.

WARIANT 2 – koszt pakietu szkoleniowego 290 zł (brutto od osoby)

• szkolenie teoretyczne
• szkolenie praktyczne
•  materiały szkoleniowe: instrukcje montażu, katalog akcesoria meblowe, 

pendrive 1 GB, wzornik rączek.
•  przyrządy monterskie: klucz imbusowy, przyrząd wiertarski (mały), 

szablon do wózków WD18, szablon do zawiasów, szablon Sevrollbox Slim 
do prowadnic i do frontów).

•  ubrania z logo SEVROLL: polar, koszulka, ogrodniczki i torba ekologiczna.
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