UNILIN BV, division flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgique

Opleidingsprogramma
Opleiding Trappen bekleden met
Parket, laminaat, LVT vloeren
Type plaatsing :
Vol verlijmde plaatsing van samengesteld parket, laminaat, LVT klik en plakvariant als trapbekleding.

Objectieven van de opleiding :
• Actualiseren en vervolledigen van uw theoretische kennis van de producten en de leginstructies.
• De plaatsingstechnieken beheersen om een trap te bekleden met zowel een parket, laminaat, LVT klik of
plak.
• Kunnen optimaliseren van doeltreffendheid en kwaliteit bij uitvoering van de werven.
• Beter beheersen van de voordelen / nadelen maar ook van de mogelijkheden / beperkingen gelinkt aan elke
familie van vloerbekleding.
Doelpubliek :
• Professionnele plaatsers van vloerbekleding (laminaat, parket of LVT)
• Schrijnwerkers, parketeurs, vloerders, schilders, ...
Verwacht niveau van de deelnemers (vereiste voorkennis) :
Reeds een Basis, of Master Installer opleiding gevolgd hebben

Datum :
Raadpleeg de kalender van « opleidingen » op de website https://academy.quick-step.com/
Duur :
Opleiding in 1 dag = 8 uur.
Mogelijkheid om naderhand één van volgende opleidingen te volgen : Master Installer LVT in 2 opéénvolgende
dagen (16u) of Master Installer laminaat / parket in 3 opéénvolgende 3 dagen (24 u).
Kostprijs per persoon :
• Kostprijs voor de opleiding 150 € excl BTW (incl broodjeslunch over de middag)
• Optioneel logies in ½ pension (te regelen door de deelnemer)
• Optioneel transport (te regelen door de deelnemer)
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Pedagogische methodes :
• Actieve opleiding gebaseerd op een theoretische uiteenzetting, en een praktische demonstratie gevolgd
door het in praktijk brengen in boxen met typische en aanpasbare moeilijkheden.
• De Academy beschikt over ongeveer 400m² werkzones voor voorbereiding van ondergrond en het plaatsen
van de verschillende vloerbekledingen.
• Afwisselend demonstraties door de lesgevers en effectief uitvoeren door de deelnemers.
• Gefaseerd bekijken en bespreken van moeilijkheden en mogelijke oplossingen, gevolgd door de
uitvoeringen.
• Uitwisselingen tussen de deelnemers en de lesgevers.
Evaluatie :
• Tijdens de hele opleiding, wordt u beoordeeld door onze lesgevers, zij zijn experten in hun domein.
• U krijgt een gepersonalisserde feedback.
Geleverde materialen :
• Alle technische en commerciële documentatie staat ter beschikking van elke deelnemer.
• De benodigde vloeren en accessoires voor de praktische opleiding.
• Handgereedschappen, evenals draagbare en vaste machines.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen geluid (wegwerp oordoppen)
• Veiligheidsbrillen.
Materialen mee te brengen :
• Werkkledij voor plaatsen van vloeren (kniebeschermers)
• Veiligheidsschoenen.
• Stofmaskers.
• Fototoestel is toegestaan (met uitzondering van het bedrijfsbezoek)
Opgelet, het praktijkgedeelte is verboden voor deelnemers zonder veiligheidsschoenen.
Voordelen voor de deelnemers :
• Initiatie in plaatsing van vloeren voor verkopers om beter te kunnen overleggen en correcter adviseren aan
eindgebruikers van onze producten.
• Een gepriviligeerde partner worden van Unilin BV, division Flooring - Technische ondersteuning krijgen van
een gerenommeerde fabrikant.
• Deze opleiding plaatst uw kennis op niveau maar leidt niet tot een garantie van de uitgevoerde werken door
de fabrikant versus deelnemer.
• Deze vervolmaking van de installatietechnieken geeft aan de deelnemers de mogelijkheid in te schrijven
voor de Master Installer opleidingen. Deze gaan dieper in op specifieke onderwerpen en maken deel uit van
een persoonlijke evaluatie van kennis en praktijk.
Praktische details :
Plaats van de opleiding :
Opleidingscentrum Unilin Academy
Ooigemstraat 7
B-8710 WIELSBEKE (België)
Telefoon : (+32) 56 67 52 97
Uren : van 8h00 tot 17h00
1u middagpauze en korte onderbrekingen.
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Pedagogisch team :
•
Geert HANSSENS – Permanente trainer bij de Academy
•
Frédéric THIENPONT – Permanente trainer bij de Academy
•
Soizic FAVENNEC – Occasionele trainer – Technisch adviseur Frankrijk
•
Jean Philippe DOS SANTOS – Occasionele trainer – Technisch directeur Frankrijk
•
Sébastien COMBEY - Directeur Technische Dienst
Contactpersoon :
• Voor alle vragen aangaande de Academy, inschrijvingen, logistiek of de inhoud van de opleidingen:
Natalie DESCAMPS – Verantwoordelijke administratie Academy.
Email : AcademyBE@unilin.com
Tel : + 32 56 67 52 97
Postadres : Academy – Ooigemstraat 3 – 8710 Wielsbeke, Belgique

Pedagogische inhoud
Algemene voorstelling van de producten van het bedrijf
· Onthaal - Vertrouwd maken met veiligheidsregels.
· Voorstelling van de deelnemers, het bedrijf en de markt
· Voorstelling van parket, laminaat, klik LVT flex en Rigid en plak LVT
· Normen en richtlijnen (type trappen, trapformule, toegang, slipweerstand, …)
· Leginstructies
Module 1 : Organisatie van de werf
· Opmeting en offerte (tijd, snijverlies en toebehoren)
· Herkenning en voorbereiding van de ondergronden (vochtmeting, stabiliteit, egalisatie) + voorbereidende
werken
· Keuze van de passende trapneusprofielen aangepast aan het project
· Planning
Module 2 : Bekleden van de trappen
· Opstarten van de werf
· Versnijdingen volgens model
· Basis verzagingen
· Uitvoeren van eenvoudige basisafwerkingen – accurate verzagingen en aanpassinen van onregelmatige hoeken
Module 3 : Dagelijks gebruik van vloeren
· Onderhoud van de vloeren : dagelijkse en periodieke reiniging
· Uitvoeren van herstellingen (reparatiekit + vervangen van een plank)
· Oplossen van problemen (open naden, krakende geluiden, vervorming, vocht, vlekken, …).
· Demonstratie van inspectie tijdens en na de plaatsing
Evaluatie van de opgedane kennis
· Samenvatting van de opgedane kennis
Overhandiging van de certificaten
· Verdelen van de certificaten van de gevolgde opleiding – evaluatie van de trainers
De beschrijvingen van de modules zijn bij wijze van informatie en kunnen afwijken.
Aanpassingen of verdiepingen gebeuren in functie van de persoonlijke of gezamenlijke noden of wensen.
Detail van de onderwerpen
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