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Vážení malíři, zákazníci, příznivci Caparolu,  

děkujeme za velký zájem o naše školení v roce 2017.  Na sezónu 2018 jsme pro Vás připravili 

celkem 6 různých druhů školení malířských technik, jak pro interiéry, tak i fasády. Každé školení je 

plánováno jako dvoudenní. Navštívit můžete naše hlavní školicí středisko v Přerově nebo školící místnost 

v našem centrálním skladu v Kozomíně. Provázet Vás budou naši technici Václav Pospíšil a Petr 

Nepožitek. 

 

Cena za dvoudenní školení je 1 500 Kč bez DPH za osobu. Možno uplatnit body z věrnostního programu 

Sedmá barva duhy – 10 000 bodů. 

V ceně školení je oběd i občerstvení na oba dny. Nezahrnuje ubytování a pracovní oblečení (vezměte si s 

sebou). 

Účastník školení si může zakoupit dřevěný kufr na vzorky dekoračních technik za akční cenu 1 500 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou účast na Vámi vybraný termín hlaste nejpozději 10 dní předem na e-mail:  

michaela.ondrichova@caparol.cz  nejlépe vyplněným formulářem v příloze. 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

 

Kontakty na naše techniky 

Václav Pospíšil 

602 522 060 

vaclav.pospisil@caparol.cz 

Petr Nepožitek 

724 707 093 

petr.nepozitek@caparol.cz 

 

Adresy školicích středisek 

Školicí centrum Caparol Přerov 

K Moštěnici 265/8a 

Přerov 

https://goo.gl/maps/1iEy3JHvaB72 

 

Český Caparol s.r.o. 

Kozomín 501 

Úžice u Kralup nad Vltavou 

https://goo.gl/maps/Cvi6p3hVLVB2 
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Školení - 1. Napříč dekoračními technikami  

Termíny:  Kozomín - 9. 1. - 10. 1.  

    Přerov - 20. 2. – 21. 2. 

Školí: Václav Pospíšil  

Obsah školení: 

1. ArteLazur 

2. DecoLasur matt 

3. Akkordspachtel „Geehane“ 

4. Multistruktur Mittel „Tropica“ 

5. Arte Twin 

6. Accento „Corrosione“ 

7. Stucco Satinato 

8. Stucco Eleganza 

9. Calcino Romantico „Autentico“ 

10. Tapety FantasticFleece 

11. StuccoDecor Di Luce „Benátský štuk“ 

12. Armareno 700 „Autentico“ 

13. Malířské barvy – tipy a triky (praktické ukázky) 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, přívěšek na klíče Caparol, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, míchací 

dřívko 

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - ArteTwin hladítko 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz  
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Školení - 2. Štětcové dekorační techniky 

Termíny:  Kozomín - 23. 1. – 24. 1.  

   Přerov - 22. 2. – 23. 2. 

Školí: Václav Pospíšil  

 

Obsah školení: 

1. ArteLazur 

2. ArteLazur „White“ 

3. ArteLazur „Pearl“ 

4. ArteLazur Color Grosseto 

5. ArteLazur Color Livorno 

6. ArteLazur Color Ferrara 

7. DecoLasur matt 

8. Switch „Royal“ 

9. Switch „Grunspan Patina“ 

10. Metallocryl „Perle“ 

11. AntikLasur „Rost“ 

12. ArteLazur Color „Vintage“ 

13. CapaGold 

14. Tapety FantasticFleece 

15. Lazury a oleje na dřevo + Disboroof 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, otvírák kapesní Caparol, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, míchací 

dřívko  

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - štětec na dekorační lazury 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz  
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Školení – 3. Strukturální a stěrkové dekorační techniky 1  
 

Termíny:  Přerov - 31. 1. – 1. 2. 

Školí: Václav Pospíšil  

 

Obsah školení: 

1. MultiStruktur „Smokey“  

2. MultiStruktur „Tropica“  

3. MultiStruktur „Muster rolle“ 

4. ArteTwin „Classico“ 

5. Akkordspachtel „Geehane“  

6. Calcino Decor „Ardesia“ 

7. ArteTwin „Mono metalic“ 

8. Accento „Classico“ 

9. Accento „Flora“ 

10. StellaNova „Brillant“ 

11. Barvy Capacryl 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, metr skládací Caparol, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, míchací 

dřívko  

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - strukturovací hřeben 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz  
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Školení – 4. Strukturální a stěrkové dekorační techniky 2  
 

Termíny:  Přerov - 26. 2. – 27. 2. 

Školí: Václav Pospíšil  

 

Obsah školení: 

1. Sylitol Minera „Pinsel“ 

2. MultiStruktur „Gold Linie“ 

3. MultiStruktur „Baccara“ 

4. Calcino Decor „Draught“ 

5. MultiStruktur „Brettschalung“  

6. Armareno 700 „Provance“ 

7. ArteTwin  color „Quader“ 

8. Calcino Romantico „Arenaria“  

9. Accento „Corrosione“ 

10. Accento „Linie“ 

11. Fasádní barvy 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, zapalovač Caparol, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, míchací dřívko  

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - Accento hladítko 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedmabarvaduhy.cz/


 
 

 

Školení – 5. Betony a pískovce 
 

Termíny:  Přerov - 29. 1. – 30. 1.  

 

Školí: Václav Pospíšil  

 

 

Termíny:  Kozomín - 15. 2. – 16. 2. 

   Kozomín - 21. 2. – 22. 2. 

 

Školí: Petr Nepožitek 

 

 

Obsah školení: 

1. Accento „Teracco“ 

2. Accento „ Beton z prken“ 

3. Calcino Romantico „Travertino“ 

4. Armareno 700 „Autentico“ 

5. Armareno 700 „Travertin“ 

6. Armareno 700 „starý Travertin“ 

7. Broušený beton „Vytahovaný“ 

8. Broušený beton „Odsávaný“ 

9. Calcino Romantico „Pískovcové cihličky“ 10. Armareno 700 „Stone“ 

11. Efektní podlahové nátěry 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, karty Caparol, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, míchací dřívko, 

čepice Caparol (kšiltovka)  

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - fládrovací kolíbka 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz  

 

 

 

http://www.sedmabarvaduhy.cz/


 
 

 

Školení – 6. stěrkové hmoty Benátského typu 
 

Termíny:  Přerov - 1. 3. – 2. 3. 

 

Školí: Václav Pospíšil  

 

Obsah školení: 

1. Stucco Satinato 

2. Stucco Satinato „Wildleder“ 

3. Stucco Satinato „Zweifarbig“ 

4. Stucco Eleganza 

5. Stucco Eleganza „Schwenken“ 

6. StuccoDecor Di Luce „Benátský štuk“ 7. Calcino Decor „Creative“ 

8. Calcino Decor „Ardesia“ 

9. ArteTwin effect 

10. Calcino Romantico „Autentico“ 

11. Malířské barvy a barvy Capacryl 

 

Dále si z našeho školení odnesete: 

- Fyzické vzorky, které si za odborného dozoru zhotovíte na desky 60x40cm 

- Igelitovou tašku, přívěšek plyšový Capafant, propisku, Caparol blok A4, otvírák plechovek, 

míchací dřívko 

- Znalosti z oblasti malířských, natěračských a dekoračních prací 

- Speciální nářadí na dekorační techniky - fládrovací kolíbka 

- Certifikát o zaškolení 

- Katalogy produktů firmy Caparol 

- Kreativ listy – popis jednotlivých technik 

- Bezplatně budete zapsáni na webu Caparol.cz na seznam proškolených firem na tyto techniky 

- 2 000 bodů malířského věrnostního programu Sedmá barva duhy www.sedmabarvaduhy.cz 
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