
 
Termíny konání:             

Hlavní body programu seminářů:
● návrh spalinové cesty
● požární bezpečnost komínů
● nové  zkoušky a zatřídění dle EN 1443

Porovnání zděných a nerezových komínů:
● varianty přívodu spalovacího vzduchu
● praktické ukázky v testovacím centru
● měření teplot
● práce s termokamerou

 měření rychlosti proudění●

Místo konání:                Restaurace Bílý páv
 U Cukrovaru 655/7, 294 71 Benátky nad Jizerou II

      a sídlo firmy CIKO s.r.o.
Předměřice nad Jizerou čp. 15, 294 74 Předměřice n. J.

Začátek seminářů:       od 10.00 hod (v salonku restaurace Bílý páv)
Předpokládaný závěr: cca 15.00 hod

Na setkání se těší
CIKO tým

Na seminář se můžete přihlásit pomocí webového formuláře dostupného na adrese 
https://ciko-kominy.cz/cs/seminare-expert. 
 
Žádáme o závazné přihlášky co nejdříve, nejpozději 7 dnů před konáním semináře. 
Počet účastníků je omezen.
 
Účast na semináři je zpoplatněna částkou 968,- Kč včetně DPH (platba zálohové faktury 
slouží jako závazná rezervace termínu). V ceně je kompletní občerstvení včetně oběda 
dle výběru na místě. Více informací na kontaktech níže nebo u obchodních zástupců 
CIKO.

únor: 16. 2. 2023
 17. 2. 2023
březen: 2. 3. 2023
 3. 3. 2023
 16. 3. 2023
 17. 3. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „CIKO - EXPERT 2023”, zaměřený  především na bezpečnost a funkčnost 
komínů. 

Seminář  je zařazen do systémů celoživotního vzdělávání členů SKČR a CKČR (5 bodů). Každý účastník semináře obdrží 
certifikát o absolvování kurzu a jeho účast bude v případě nahlášení příslušnosti k některému oborovému cechu nahlášena 
na cech pro získání bodů do celoživotního vzdělávání.
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Pozvánka

STOPER
pro bezpečné

komíny

CIKO s.r.o.

Předměřice nad Jiz. č.p. 15, PSČ 294 74    |     tel.: +420 326 329 526     |     mobil: +420 739 433 808     |     č.ú.: RB 2038567001/5500     |    e-mail: info@ciko.cz     |     www.ciko-kominy.cz

GPS: 50.2866781N, 14.8241725E

vyplněním přihlášky na druhé straně této pozvánky 
a jejím zasláním emailem na adresu info@ciko.cz. 
Nebo můžete 
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