
 
 

27. seminář 

Zvyšování zisku precizní péčí o oleje v průmyslu a energetice 

Termín:    24. – 25. 5. 2017 

Místo:    Hotel Akademie Naháč, 257 24 Chocerady 277 

Více informací a přihlášky: seminar@kleentek.cz / +420 602 223 236 

Srdečně vás zveme na jarní seminář, který se tentokrát koná už v květnu. Níže najdete 

přihlášku, kterou nám, prosím, vyplněnou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu. 

Můžete se těšit na následující témata: 

 Strategie nulových poruch 

 Tři základní pilíře komplexní péče o 
oleje 

 Stabilizace výkonu strojů 

 Medicína strojů a zařízení v praxi 

 Zvýšení ekonomiky provozu 

 Informace o průmyslových olejích 

 Orientace v tribotechnické 
problematice 

 Analýzy olejů – postupy, typy, důvody, 
možnosti, rentabilita, zajímavosti 

 Tribotechnická diagnostika, aktuální 
světové trendy 

 Vliv kondice oleje na produktivitu 

 Kontinuální péče o provozní náplně 

 Voda v oleji – nebezpečí pro olej a stroj 

 Prevence před pronikáním nečistot do 
agregátů z okolního prostředí 

 Konkrétní a praktické informace 
z provozu 

 Filtrace procesních a extrémně 
znečištěných kapalin 

 Údržba zaměřená na bezporuchovost 

 Předcházení vzniku odpadů v rámci 
olejového hospodářství původců 
odpadů

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 
 
 
Na Vaši účast se těší garanti semináře 
 

Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o. 

Ing. Jan Novák, INTRIBO s.r.o. 

 

 

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte. 
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Přihláška na 27. seminář KLEENTEK  
24. – 25. 5. 2017 

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.  

Přihlášku zašlete laskavě  e-mailem na adresu  seminar@kleentek.cz  

faxem na číslo   +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 (24. 5. 2017)  5.000,- Kč + DPH 21%  
Zahrnuje sborník přednášek v elektronické podobě, občerstvení a ubytování na jednu noc. 

C. Dvoudenní účast s ubytováním – 2 noci (23. 5. a 24. 5. 2017) 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 % 

Příjmení, jméno(a), titul:       Způsob(y) účasti: 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

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. 
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Potvrzení o zaplacení poplatku - 27. seminář KLEENTEK 
24. – 25. 5. 2017 

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:   201705 

 

 

 

     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. 


