
 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Ezúton is szeretnénk Önt, mint kedves ügyfelünket vagy érdeklődőt 2006.02.27 – 2006.03.01 
egy szakmai kirándulásra az Adler céghez Ausztriába meghívni. 
 
Program javaslat: 
 
 
2006.02.27 (hétfő) 
 
05:30  indulás Bonyhádról 

További felszállási lehetőségek:  
 Szekszárd (kb: 6:00) 
 Székesfehérvár – Auchan parkoló (kb. 7:30) 
 Komáromi autófelhajtónál- Komárom felőli oldali benzinkút (kb: 8:45) 
 Hegyeshalom – határátkelő előtti Mol benzinkút (kb: 10:00-10:15) 
19:00 érkezés Schwazba, az Adler székhelyére 
19:30 szállás elfoglalása 
20:00 közös vacsora Adler gyár meghívására, kötetlen beszélgetés és iszogatás 
 
 
2006.02.28 
 
07:30 reggeli a hotelben 
08:30 fogadás az Adler gyárban 
08:45 bevezetőt mond Josef Vill úr piackutató             
  9:00 lazúr-rendszer 3 és 4 réteges felépítésének összehasonlítása  
            miért dolgozik az ADLER 3 réteg felépítéssel (TIG, Intermedio, DSL) 
            miért nincs szükség egy impregnáló rétegre                              előadó: Dr. Hoernes úr                       
09:45   foltmentes faablak feltételei                                                 
            bemutatásra kerül a TIG E és Cora lazúr-redszer alapozói és az összes lehetőség az 

egyenletes (foltmentes) ablakok eléréséhez.                              előadó: Zangerl úr                               
10:30 szünet 
11:00 ADLER DSL – színárnyalat kínálat és UV- védelem               előadó: Dr. Hoernes úr           
12:00 aktuális kérdések megbeszélése                    előadók: Dr. Hoernes úr és Lentsch úr 
12:30 közös ebéd az Adler étteremben 
13:30 belső ajtó festése                                                                      előadó: Zangerl úr 
14:15   üzemlátogatás az Adler gyárban (raktár, termelés, minőségellenőrzés) 
15:00   szünet 
15:30   az Adler ablakfestékek tesztelése, vizsgáztatása az időjárás viszontagságainak  

függvényében                                                                    előadó: Daniel Pesserer úr 
16:30   visszautazás a szállodába  
            vacsorával egybekötött meglepetés program az Adler gyár részéről,  amihez meleg, 

vízálló ruhát és cipőt kérjük hozzanak magukkal 
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2006.03.01 
 
07:30 reggeli a hotelben 
08:30 minősített ablakrendszer a CE-minőségcsoport alapján               előadó: Vettori úr                       
09:00 asztalos üzemlátogatás  
11:30 aktuális kérdések megbeszélése                    előadók: Dr. Hoernes úr és Lentsch úr           
12:30   közös ebéd 
14:15   hazautazás 
 
Részvételi díj 12.000,- Ft/fő, melyet kérjük a lehető legrövidebb időn belül elutalni 
szíveskedjenek. Jelentkezését csak a pénz befizetésével tudjuk elfogadni. (a pénz 
megérkezése után a számlát postázzuk a kért címre) 
(CIB Bank RT: 10700237-02381701-51100005) 
 
Várjuk jelentkezését! 
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 
Pál Gábor – 20/9376-152 
Volár János – 30-632-4043 
Pljesovszky Csaba – 30-417-7306 
 


