29. seminář
Zvyšování zisku precizní péčí o oleje v průmyslu a energetice
Opět Vás srdečně zveme na tradiční seminář, na který připravujeme přehled novinek ze světa
průmyslového mazání. Bedlivě totiž sledujeme, co se kde děje a co je nového, abychom Vám
mohli tyto novinky zprostředkovat.
KDY A KDE

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
13. – 14. 6. 2018
Hotel LUNA, www.hotelluna.cz
Kouty 77, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

seminar@kleentek.cz
602 223 236

STRATEGIE NULOVÝCH PORUCH

EKONOMIKA

• Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti a
postupy, díky kterým budete moct
zefektivnit postupy v údržbě strojů a
zařízení.
• Zjistíte, jak snadno lze zabezpečit stabilizaci
výkonů strojů a jejich nulovou poruchovost.
• Poradíme, jak nastavit kontinuální péči o
provozní náplně tak, aby byly audity už vždy
brány jen s úsměvem.
• Zjistíte jak velký strašák je pro stroj voda
v oleji.
• Ukážeme Vám, jak vypadá filtrace
procesních a extrémně znečištěných kapalin
v našem podání, možná Vás to dost
překvapí.

• Díky získaným informacím budete vědět jak
snížit náklady a zvýšit zisky pro Vaši
společnost. Obojí výrazným způsobem.
• Kondice oleje v této kategorii? Ano!
Kondice olejů je totiž významným pilířem
produktivity celé výroby.

ANALÝZY
• Zorientujete se v tribotechnické diagnostice
a jejích aktuálních světových trendech.
• Budete přeborníky v odběru olejových
vzorků a dozvíte se, jak číst z jejich analýz.
• Také Vám povíme, proč je vlastně dělat a
k čemu jsou dobré.

Samozřejmou součástí bude vzájemná výměna informací a diskuze. Po celou dobu konání semináře
budou naši kolegové plně k dispozici pro konzultace.

V RÁMCI SEMINÁŘE BUDOU K VIDĚNÍ A VYZKOUŠENÍ AKTUÁLNÍ TECHNOLOGIE:
RULER – technologie pro rychlé a přesné měření životnosti průmyslových maziv a motorových olejů
MPC – kolorimetr, stanovení aktuální kondice oleje
DES CASE – zavzdušňovací filtry poslední generace

Rok 2018 bude pro společnost KLEENTEK významný, oslavíme totiž už 25 let na českém trhu.
Přijeďte načerpat informace a taky tak trochu oslavit naše výročí.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!

Seminář je pořádán ve spolupráci společností KLEENTEK, spol. s r.o., INTRIBO s.r.o. a ALS Czech Republic s.r.o.

Harmonogram semináře

Přihláška na 29. seminář KLEENTEK
13. – 14. 6. 2018
Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.
Přihlášku zašlete laskavě
e-mailem na adresu
faxem na číslo

seminar@kleentek.cz
+420 272 701 181

Prosíme, vyberte způsob účasti na semináři:
A.

Jednodenní účast bez ubytování
3.500,- Kč + DPH 21%
Zahrnuje sborník přednášek v elektronické podobě, občerstvení.

B.

Dvoudenní účast s ubytováním – 1 noc (13. 6. 2018)
5.000,- Kč + DPH 21%
Zahrnuje sborník přednášek v elektronické podobě, občerstvení a ubytování na jednu noc.

C.

Dvoudenní účast s ubytováním – 2 noci (12. 6. a 13. 6. 2018)
6.500,- Kč + DPH 21%
Zahrnuje sborník přednášek v elektronické podobě, občerstvení a ubytování na dvě noci.

•

Příplatek za jednolůžkový pokoj (1 noc)

500,- Kč + DPH 21 %
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Název a adresa firmy:

Telefon zaměstnání:

Fax zaměstnání:

Podpis a razítko firmy:

Podpis účastníka(ů):

Upozorňujeme, že platba v hotovosti na místě konání semináře NENÍ možná.
Děkujeme za pochopení.

Potvrzení o zaplacení poplatku - 29. seminář KLEENTEK
13. – 14. 6. 2018
vyplňuje vysílající organizace - firma
Potvrzujeme, že dne:

IČO:

jsme uhradili z našeho účtu č.:

DIČ:

za našeho pracovníka / naše pracovníky:

Informace pro platbu:
Číslo účtu (KB):

19-3928700227/0100

Variabilní symbol:

IČO Vaší společnosti

Specifický symbol:

201806

Podpis a razítko účtárny:

Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře.
KLEENTEK, spol. s r.o.

IČO: 64574164

DIČ: CZ64574164

Upozorňujeme, že platba v hotovosti na místě konání semináře NENÍ možná.
Děkujeme za pochopení.

