Rheinzink verwerkingscursussen
Voor beginners en gevorderden
Aabo Trading en Rheinzink zijn al sinds 1987 partners
op het gebied van zink, koper en lood (non-ferro).
Samen met Aabo Trading heeft Rheinzink een speciaal
trainingsprogramma opgesteld waar zowel onze beginnende als
ervaren zinkverwerkende klanten hun kennis en ervaring kunnen
uitbreiden.
Op deze leaflet vindt u een overzicht van de zinkverwerkingscursussen die wij aanbieden. U kunt zich inschrijven
via een online inschrijfformulier, de link naar dit formulier vindt u
op www.aabo.nl.

De cursussen worden gehouden in het prachtige
Rheinzink Inspiration Centre in Haarlem. Hier worden bezoekers
geïnspireerd door een breed scala aan zinktoepassingen en op de
hoogte gebracht van de nieuwste producten en mogelijkheden.
In het Rheinzink Inspiration Centre is een speciale praktijkruimte
ingericht waar de specialisten van Rheinzink u de fijne kneepjes
van het vak kunnen bijbrengen.

Zinkverwerking

Felstechniek

De kwaliteit en duurzaamheid van goed zinkwerk wordt bepaald door de zinkverwerker. Het hebben van materiaalkennis en beheersen van de juiste technieken zorgt daarnaast voor efficiënter werken en minder faalkosten. Centraal
binnen deze cursus staat het gebruik van de juiste technieken
en gereedschappen voor het afleveren van een duurzame
zinken goot of deklijst.

Het felssysteem is tegenwoordig het meest toegepaste daken gevelsysteem in titaanzink. Om een goed en duurzaam
felsdak te maken is het beheersen van de verschillende
felsdetails noodzakelijk. De basiscursus Felstechniek is voor
de zinkverwerker die zijn werkgebied uit wil breiden naar de
felstechniek of zijn technieken op dit vlak wilt verbeteren.
Na het met goed gevolg afsluiten van de basiscursus kunt u
deelnemen aan de cursus Felstechniek voor gevorderden.

Inhoud

Inhoud

basiscursus

basiscursus en gevorderden

Deze ééndaagse cursus start met solderen. Er wordt ingegaan op
de benodigde gereedschappen en materialen en de juiste techniek. Hierna worden er verschillende praktijkoefeningen gedaan,
gericht op het zelf kunnen tekenen, maken en monteren van een
maatkopschot, expansie-element en buitenhoekstuk. Er wordt
geoefend op een dakmodel, zodat de praktijk optimaal wordt
nagebootst.

Wat leert u?

Wat leert u?

Tijdens deze felscursus leert men de basisdetails
voor het maken van een felsdak:

Tijdens deze cursus leert men alle aspecten
rondom algemene zinkverwerking:
•
•
•
•

Deze tweedaagse cursus start met een introductie over de
eigenschappen van titaanzink en de verschillende toepassingsmogelijkheden (hemelwaterafvoer, dak- en gevelbekledingen)
van Rheinzink.
Vervolgens wordt de theoretische kant van de felstechniek
behandeld en worden er verschillende details geoefend.

•
•
•
•
•
•

Solderen
Maken van een maatkopschot
Maken van een expansie element
Maken van een buitenhoek deklijst

Kosten

De cursus duurt één dag en kost €210,- exclusief 21% BTW *. Dit
is inclusief cursusmap, thee, koffie en een uitgebreide lunch.

Welk gereedschap en bevestigingsmaterialen zijn nodig
Welke profielen worden gebruikt
Enkele staande fels en dubbele staande fels
Hoe ziet de onderconstructie er uit
Maken van een muuraansluiting en een druipranddetail
Maken van een dwarsfelsverbinding en stuikfelsverbinding

Kosten

De cursus duurt twee dagen en kost €425,- exclusief 21% BTW *.
Dit is inclusief cursusmap, thee, koffie en een uitgebreide lunch.

* Kopende klanten van Aabo Trading ontvangen 15% korting op het cursusbedrag wanneer zij zich inschrijven via www.aabo.nl.
Vermeld actiecode AABOZINK2016 in het formulier op de website.
Lokatie en tijden
De cursus wordt gehouden in het RHEINZINK Inspiration Centre,
Fustweg 8, 2031 CJ in Haarlem.
Start beiden dagen om 8.00 en is afgelopen om 16.30

Benodigdheden
RHEINZINK stelt alle benodigdheden ter beschikking, zoals
gereedschap, materialen en een cursusmap. U kunt uw gemaakte
werk na afloop meenemen.

Cursusdata
De cursus wordt gegeven op basis van aanmeldingen.
Zie aabozink.nl voor de beschikbare cursusdata.

Cursus op maat
Wanneer u met minimaal 6 personen bent is het ook mogelijk om
een besloten cursus op maat te krijgen die is afgestemt op uw
wensen.

Inschrijven
Inschrijven verloopt via een online inschrijfformulier.
Ga naar www.aabo.nl voor de link naar dit formulier.
Betaling
Prijzen zijn exclusief BTW. Betaling dient 14 dagen voor aanvang
cursus voldaan te zijn, anders vervalt de deelname. Indien u bent
aangesloten bij de OTIB kunt u een bijdrage ontvangen in de
kosten. Neem hiervoor contact op met de servicedesk van OTIB:
0800-8855885.

Contact en informatie
Voor vragen over de cursussen en inhoud kunt u contact
opnemen met Marcel Goossens: 06-22422091 of een email
sturen naar verkoopspecials@aabo.nl.

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:024-6782055, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:024-6782450, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:024-6782060, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:024-6782001, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:024-6782455, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:024-6782085, maas@aabo.nl

www.aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl

