
Kályhásakadémia gyakorlati tanfolyamok 2020. január-március 

 
A kályhásakadémia gyakorlati tanfolyamai 1 napos, tematikus tanfolyamok, jellemzően 
péntekenként. Kedvetekre mazsolázhattok belőlük. 
A létszám tanfolyamonként legfeljebb 12 fő, tehát jelentkezz idejében! 
 
Tanfolyam naptár 2020 január-március: 
 

• 2020 január 17. Korszerű anyagok a hagyományos kályha építésben – kályhás-kandallós 
ragasztók és vakolatok. Ez a tanfolyam neked való, ha nem pontosan tudod, mikor melyik 
korszerű habarcshoz, ragasztóhoz nyúlj, vagy ha szívesen vállalnál vakolt kályhát, de nem 
tudsz bánni a kályhás vakolatokkal. 

• 2020 január 24. Schiedel kémény értékesítési tanfolyam – Ez a tanfolyam neked való, ha 
pénzt szeretnél keresni a kandalló vagy kályha mellé eladott kéményen is! 

• 2020 január 31. Mindent az égésvezérlő automatikákról. Ez a tanfolyam neked való, ha a 
kütyümániás ügyfeleknek nyújtanál valami érdekeset. 

• 2020 február 10-14. Kályhásakadémia elméleti tanfolyam. Infó: http://kalyhasakademia.hu/ 

• 2020 március 6. Sommerhuber gyárlátogatás és üzleti ajánlat – Ez a tanfolyam neked való, ha 
szívesen értékesítenéd, építenéd a legnagyobb nevű kályhacsempegyártó kályháit. 

 

          

Korszerű anyagok a hagyományos kályha építésben – kályhás-kandallós ragasztók és 

vakolatok  
Időpont 2020 január 17. péntek, 9-17 óra 
Helyszín a kályhásbolt.hu oktatóterme és raktára - 8000 Székesfehérvár, Kamilla u, M59 üzleti park, G 
csarnok, 7-es kapu. (térkép itt: http://www.kalyhasbolt.hu/shop_contact.php) 
Részvételi díj bruttó 15.000 forint (11.811 forint + áfa), mely teljes egészében levásárolható a 
kályhásbolt.hu-n (a kedvezményes áraidon, a tanfolyamtól számítva egy hónapig) 
A részvételen felül minden résztvevő VIP kedvezménnyel vásárolhat a kályhásbolt.hu teljes 
kínálatából 
A tanfolyamot tartja Nagy Zoltán (kalyhasbolt.hu)   
Jelentkezés: kalyha@kalyha.hu, a tanfolyam díja a jelentkezéskor fizetendő.  
A következő kérdésekre fogsz választ kapni a tanfolyamon: 

- Hogyan spórolhatsz jelentős értékű munkaidőt korszerű, hőálló ragasztóhabarcsok 
használatával a hagyományos kályhaépítésben? 

- Milyen új építési technológiák nyílnak meg előtted a korszerű ragasztóhabarcsok 
használatával a kályhás-kandallós munkáid során? 

- Szívesen vállalnál vakolt kályha építést, de nem tudod megfelelően kezelni a kályhás 
vakolatokat? Megismerkedhetsz 5 féle kályhás vakolattal, és gyakorlatban sajátíthatod el a 
helyes kályha vakolási technikát. 

- Hogyan növelheted jövedelmedet a megfelelő anyagok használatával? 

http://kalyhasakademia.hu/
http://www.kalyhasbolt.hu/shop_contact.php
http://kalyhasbolt.hu/
mailto:kalyha@kalyha.hu


 
 
 

Schiedel kémény értékesítési tanfolyam – keress pénzt a kandalló vagy kályha mellé 

eladott kéményen is! 
Időpont 2020 január 24. péntek, 9-16 óra 
Helyszín a kályhásbolt.hu oktatóterme és raktára - 8000 Székesfehérvár, Kamilla u, M59 üzleti park, G 
csarnok, 7-es kapu. (térkép itt: http://www.kalyhasbolt.hu/shop_contact.php) 
Részvételi díj bruttó 15.000 forint (11.811 forint + áfa), mely teljes egészében levásárolható a 
kályhásbolt.hu-n (a kedvezményes áraidon, a tanfolyamtól számítva egy hónapig) 
A részvételen felül Schiedel-es ajándékokat kapsz, Schiedel kémény építői oklevelet, valamint a 
jövőben minden résztvevő VIP kedvezménnyel vásárolhat a kályhásbolt.hu teljes kínálatából 
A tanfolyamot tartja Valler Péter (a Schiedel értékesítési vezetője), valamint Nagy Zoltán 
(kalyhasbolt.hu) 
Jelentkezés: kalyha@kalyha.hu, a tanfolyam díja a jelentkezéskor fizetendő.  
A következő kérdésekre fogsz választ kapni a tanfolyamon:  

- Hogyan tudsz a kandalló v. kályha mellé kéményt is értékesíteni, és hogyan tudsz ezzel pénzt 
keresni?  

- Hogyan tudod ügyfeledet az értékesebb, magasabb műszaki tartalmú kémény típusra 
rábeszélni? 

- Schiedel fém és samott kémény típusok. Milyen esetben melyiket ajánld az ügyfelednek? 
- Kémény tervezés alapok (kitorkollási magasság, tűzvédelmi és egyéb követelmények) 
- Kémény építés. 
 

 

             

http://www.kalyhasbolt.hu/shop_contact.php
http://kalyhasbolt.hu/
mailto:kalyha@kalyha.hu


Mindent az égésvezérlő elektronikákról – ismerkedj meg a Firecontrols elektronikáinak 
beépítésével, beüzemelésével és beállításaival 
Időpont 2020 január 31. péntek, 10-16 óra 
Helyszín a kályhásbolt.hu oktatóterme és raktára - 8000 Székesfehérvár, Kamilla u, M59 üzleti park, G 
csarnok, 7-es kapu. (térkép itt: http://www.kalyhasbolt.hu/shop_contact.php) 
Részvételi díj bruttó 15.000 forint (11.811 forint + áfa), mely teljes egészében levásárolható a 
kályhásbolt.hu-n (a kedvezményes áraidon, a tanfolyamtól számítva egy hónapig) 
A részvételen felül a jövőben minden résztvevő VIP kedvezménnyel vásárolhat a kályhásbolt.hu 
teljes kínálatából 
A tanfolyamot tartja a gyártó egy műszaki tanácsadója, valamint Nagy Zoltán (kalyhasbolt.hu) 
Jelentkezés: kalyha@kalyha.hu, a tanfolyam díja a jelentkezéskor fizetendő.  
A következő kérdésekre fogsz választ kapni a tanfolyamon:  

- Mire képes egy prémium égésvezérlő elektronika, hogyan optimalizálhatja az égést? 
Mennyivel lesz magasabb a hatásfok és alacsonyabb a károsanyag kibocsátás? Mennyivel 
kényelmesebb a kályha vagy kandalló mindennapi használata? 

- Mikor van szüksége ügyfelednek elektronikus égésvezérlésre, hogyan győzd meg erről? 
- A Firecontrols termékkínálata: vezérlők, kezelők, wifi, app 
- Az elektronika és a perifériák beépítése 
- Beállítás, programozás 
- Kezelés 
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 gyárlátogatás és üzleti ajánlat 
Időpont 2020 március 6. péntek, 10-16 óra 
Helyszín a Sommerhuber kerámiaüzeme és bemutatóterme: 4400 Steyr - Ausztria, Resthofstrasse 69. 
Részvételi díj bruttó 15.000 forint (11.811 forint + áfa), mely teljes egészében levásárolható a 
kályhásbolt.hu-n (a kedvezményes áraidon, a tanfolyamtól számítva egy hónapig) 
A részvételen felül vendégünk vagy egy ebédre, valamint a jövőben minden résztvevő VIP 
kedvezménnyel vásárolhat a kályhásbolt.hu teljes kínálatából 
A tanfolyamot tartja Manfred Holzapfl (a Sommerhuber ügyvezetője) valamint Nagy Zoltán 
(kalyhasbolt.hu) 
Jelentkezés: kalyha@kalyha.hu, a tanfolyam díja a jelentkezéskor fizetendő.  
A következő kérdésekre fogsz választ kapni a tanfolyamon:  

- Tudtad, hogy a Sommerhuber nem csak a kályhás szakma legnagyobb neve, de egyben az 
európai kontinens egyik legrégebbi termelő vállalkozása, hiszen már 528 éve (1491-ben) 
alapították? 

- Tudtad, hogy a Sommerhuber a történelmi kályhákon kívül túlnyomórészt modern 
kályhacsempéket gyárt, egészen 153x117x11 cm méretig? 

- Tudtad, hogy a Sommerhuber a több évszázados tapasztalatának, és a folyamatos 
fejlesztésnek köszönhetően egyedülálló technológiák birtokában van? 

- Tudtad, hogy habár a Sommerhuber nem olcsó, mégis van rá kereslet itthon is? Tudtad, hogy 
ebben milyen komoly pénzkereseti lehetőség rejlik? 

- Ha érzel magadban elég ambíciót, akkor jeleztkezz, és legyél Sommerhuber értékesítő és 
kivitelező kályhás és kandallós! 
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