
 

 

 

MINERALS 3 - PRO 
sisustuslaastikurssi 

 

KENELLE MINERALS 3 PRO - TASON KURSSI ON TARKOITETTU? 
Kurssi on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoa MINERALS - 

sisustuslaastituotteiden ammattimaisessa asentamisessa. 

Tämä kurssi on jatkokurssi MINERALS 1 - BASIC ja MINERALS 2 - PRO kursseille. 

PRO - tason kursseilla keskitytään MINERALS - sisustuslaasti tuotteiden ominaisuuksien ja erilaisten 

asennustekniikoiden oppimiseen. 

Tämä kurssin yleinen vaativuustaso on PRO - VAATIVA (Luokitukset: BASIC-HELPPO / PRO-VAATIVA) 

 

KURSSIN SISÄLTÖ 
Kurssin aikana tehdään mallilevyille erilaisia mallipintoja seuraavilla Novacolor tuotteilla: 

Sileät sisustuslaastit: MARMORINO KS, TEODORICO, ARCHI+ TADELAKT 
 

Karkeat sisustuslaastit: CALCECRUDA, ARCHI+ PIETRA / INTONACO 
 

Kiiltävät sisustuslaastit (stuccolaastit): FLORENZIA ja MIRROR 
 

Viimeistely aineet: CERA WAX, FACE SILOSSANICA, CLEAR FINISH 
 

Kurssilla käydään läpi eri työstövaiheet (pohjustus-pinta-viimeistelyt). Jokainen kurssilainen saa itse 

tekemänsä mallipalat (8 kpl), stuccolastan ja apulastan mukaan kurssin päätyttyä. Kurssi sisältää 

kahvitarjoilun ja pientä purtavaa. Kurssipäivän aikana pidetään tunnin ruokatauko (n. klo. 13-14). 

 

KURSSIN KESTO 
Kurssi kesto on 3 päivää. Kurssipäivä alkaa klo. 9.00 ja päättyy klo. 16.00. 

 

KURSSIN HINTA 
Kurssin hinta on 690 € (alv. 24 %) 

 

ERIKOISETU! 
Jokainen kurssille osallistunut saa henkilökohtaisen erikoisedun kurssilla käsiteltyjen materiaalien 

ostoon. Erikoisetu on 20 % alennus, voimassa olevan hinnaston mukaisista hinnoista. Etu on 

kertakäyttöinen ja voimassa 3 kk kurssin päättymisestä. Etua ei voi yhdistää muihin kampanja-

alennuksiin. Etu on voimassa vain kurssipaikasta tehtyihin ostoihin. 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU 
Voit ilmoittautua kurssille lähettämällä tietosi osoitteeseen: 

info@novacolor.fi tai soittamalla numeroon 045 345 2345. 

Ilmoittautuminen ja kurssipaikka vahvistetaan maksamalla kurssimaksu. 

Kurssimaksu tulee olla maksettu viikko ennen kurssia. 

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti (4 henkilöä/kurssi). 

 

KOULUTTAJA 
Kurssin kouluttajana toimii Novacolor tuotteiden AMBASSADOR 2021: Jari Leinonen. 

Kouluttajan pitkä ja laaja-alainen kokemus rakentamisesta ja pinnoittamisesta on koulutuksen laadun 

takeena. 

Kaikki lisätiedustelut suoraan kouluttajalta numerosta 045 345 2345 tai info@novacolor.fi 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 
Varaudu kurssiin pukeutumalla asianmukaisesti. 

 

KURSSIPAIKKA JA AIKA 
Dekotuote Oy, Yrittäjäntie 19 C, 01800 Nurmijärvi (Klaukkala) 

Lisätietoja kurssiaikatauluista on saatavilla suoraan kouluttajalta: 045 345 2345 

 

Lisätietoja: Novacolor Suomi - Dekotuote Oy - info@novacolor.fi - 045 345 2345 

Kaikki oikeudet pidätetään. © Dekotuote Oy 


