PROFESJONALNY DEKARZ
Z CERTYFIKATEM BRAAS

ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY BRAAS
Dzięki naszemu oddaniu kwestiom jakości pragniemy
zaoferować Państwu coś więcej niż tylko materiały
budowlane do budowy dachu. Każdy z wielu elementów
dachu pełni ważną funkcję.Tylko wówczas, gdy na dachu
zastosujemy rozwiązania systemowe dają one pełną
ochronę domu i najwyższe bezpieczeństwo Twojej rodziny.
Jednocześnie dzięki profesjonalnemu dekarzowi, który
zapewni wykonawstwo zgodnie z najwyższymi standardami
będziecie Państwo mieli pewny dach nad głową.

Certyfikat marki Braas to pierwszy na rynku
profesjonalny wyróżnik wiedzy i umiejętności
zawodowych dekarza.

ZNAJDŹ DEKARZA

Lista certyfikowanych dekarzy Braas jest dostępna na stronach:

www.braas.pl

oraz

www.superdekarz.pl
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Gdzie znaleźć certyfikowanych dekarzy ?

Korzyści dla inwestorów

LISTA CERTYFIKOWANYCH DEKARZY BRAAS DOSTĘPNA JEST NA STRONACH:

www.braas.pl

lub

1. Wejdź na stronę www.braas.pl
2. Otwórz zakładkę certyfikowani dekarze Braas
2. Kliknij znajdź dekarza
3. Wpisz nazwę miejscowości i określ
promień wyszukiwania
4. Wybierz certyfikowanego dekarza Braas i zadzwoń

www.superdekarz.pl
1. Wejdź na stronę www.superdekarz.pl
2. Wpisz nazwę miejscowości i określ
promień wyszukiwania
3. Wybierz certyfikowanego dekarza Braas
i zadzwoń

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYKONYWANYCH PRAC
NA ZINTEGROWANYM SYSTEMIE DACHOWYM BRAAS
WSPÓŁPRACA Z PROFESJONALNIE
PRZYGOTOWANYM RZEMIEŚLNIKIEM

WSPARCIE TECHNICZNE BRAAS DLA DEKARZY
W SKOMPLIKOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH

PEWNOŚĆ CIĄGŁEGO PODNOSZENIA
WIEDZY PRZEZ DEKARZA

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
GWARANCJI WYKONAWCZEJ

Profesjonaliści o sprawdzonych kompetencjach
- certyfikowani dekarze Braas
Program certyfikacji dekarzy Braas skierowany jest do profesjonalnych rzemieślników.
Dekarz, aby przejść pozytywnie proces certyfikacji Braas, musi wziąć udział w przynajmniej
dwóch specjalistycznych szkoleniach Braas. Następnie umiejętności dekarza są
weryfikowane przez doradcę technicznego Braas podczas wizyty na budowie.
Po spełnieniu tych warunków otrzymuje on Certyfikat oraz Kartę Certyfikowanego
Dekarza poświadczającą jego ważność. Każdy dekarz, poprzez udział w Programie
Certyfikacji, zobowiązuje się wykonywać pokrycia dachowe zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami zawodowymi oraz obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

