
Kedves Érdeklődő!

Az induló workshop témája az olasz Novacolor termékek közül a legnépszerűbb ásványi
vakolat (Calcecruda), az így elkészült felület színezése Dune festékkel (fémes csillogású
hatást elérve) illetve a rozsda effekt termék (Ironic) bemutatása és használata lesz.

A tanfolyam 10:00-16:30-ig tart.

Elmélet, sok gyakorlat és eszközhasználat, amit átadunk nektek a 6 óra alatt.
Lakatos Krisztián lesz, aki megosztja minden szakmai tudását a dekor festésről. Krisztián
egy többgenerációs festő családból származik, gyerekkora óta szívja magába a festő
szakma csínját bínját. A dekor vakolatokkal több, mint 19 éve került kapcsolatba, azóta
számos gyönyörű munka született kezei alatt és rengeteg tapasztalattal gazdagodott tudása.

A képzést max. 8 fővel indítjuk a kialakult helyzet miatt, így a helyét annak tudjuk biztosítani,
aki befizeti a workshop díját.

Két lehetőséget tudok ajánlani:
I. - 65.000,- Ft fejében az oktatást kapod, büfé (üdítő, kv, pogácsa, szendvics/pizza)

rendelkezésre áll, az elkészített minta táblákkal, egy Novacolor-os pólóval a
méretedben és egy oklevéllel távozol.

II. - 155.000,- Ft fejében a fent leírtakhoz adunk egy kezdő csomagot, ami a képzésen
felhasznált összes termék alapkiszerelését tartalmazza: 2,5 L Fondo Universale
alapozó festék, 5 kg Calcecruda glett, 1 L Fase silossanica antikoló folyadék, 1 L
Dune base silver festék, 1 L Ironic fondó és a hozzá tartozó 1 L oxidáló folyadék, egy
Marmorino Tools glett-vas, spakli, ecset  és szivacs, valamint egy Novacolor-os póló
a méretedben, illetve oklevél a sikeres részvételről.

Minden esetben biztosítunk részerdre egy írásos anyagot a termékekről, azok műszaki
adatairól.

A helyszín Budapest.
Cím: 1172. Budapest, Rétifarkas u. 6.
https://goo.gl/maps/PXfuNeNMb8ZF49ip9



Kérlek, ha ezt a programot választod egészségesen érkezz és hozz magaddal maszkot!
Kézfertőtlenítőket kiteszünk.
Vigyázunk egészségetekre a kellő távolságok betartásával és megfelelő szellőztetéssel!

Kényelmes öltözetet válassz, eszközöket bisztosítunk mindenkinek.

Jelentkezésed az info@wellwall.hu email címre küldd el.

Izgatottan várom a további érdeklődést!

Üdvözlettel:
Borbély Orsolya
Wellwall Dekorfal/Novacolor Hungary
Tel.: +36/20-2613073
www.wellwall.hu
info@wellwall.hu
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