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HEXIS BODYFENCE PPF ŠKOLENÍ 

Vážení zákazníci,  

na základě Vašeho předběžného zájmu o školení a certifikaci HEXIS BODYFENCE PPF, si Vám 

dovolujeme poslat podrobnější informace:  

COMIMPEX PRINT, ve spolupráci s výrobcem folií HEXIS, organizuje pro své zákazníky 

možnost, jak zvýšit svoje dovednosti při práci s ochranným filmem BODYFENCE. Aplikace PU 

filmu vyžaduje nejen zkušenosti s lepením, ale je také nutné dodržet přesný technologický 

postup. Jenom tak je možné dosáhnout zaručeného výsledku s deklarovanou životností 

produktu. Trénink je určený jak pro zkušenější lepiče, ke zdokonalení, tak pro začátečníky, kteří 

chtějí s lepením ochranného filmu začít.  

Školitelem kurzu je autorizovaný HEXIS profesionální trenér Samil Kücük, který v oboru 

wrappingu a PPF dělá školení již od roku 2004 a má za sebou více jak 17 let zkušeností. Více 

informací najdete v přiloženém PDF. 

Přítomen bude i produktový manažer nebo obchodník z COMIMPEX PRINTU, pro překlad z AJ 

a zajištění průběhu celého tréninku. Na základě posouzení školitele HEXIS bude vydán 

jednotlivým účastníkům certifikát o absolvování kurzu. 

Školení je dvoudenní a je zaměřeno na potřebnou teorii a na praktické dovednosti. 

Místo a datum konání: 9. a 10. prosinec 2021 v Praze (místo bude upřesněno) 

Registrace: u svého obchodního konzultanta nebo na obchod@c-print.cz 

Obsah tréninku:  

Kurz je určený na zvládnutí speciálního produktu BODYFENCE – film na ochranu karoserií. 

Součástí školení je představení základního použití a funkcí filmu, typy použití nástrojů, definice 

prvků částí vozidla pro aplikaci, analýza typu povrchu polepu, příprava podkladu a specifický 

postup lepení, řezání filmu na správný rozměr, pokročilé řešení detailů, prezentace HEXIS 

programu pro přípravu a nařezání dílů filmu a aplikační technika těchto dílů, dokončovací 

techniky. 

Cena dvoudenního školení je stanovena na 8 900 Kč bez DPH/osoba z jedné 

společnosti, (druhá osoba za cenu 7 900 Kč bez DPH). 

Cena kompletního čtyřdenního školení (vč. HEXIS WRAPPING školení) je 

stanovena na 15 900 Kč bez DPH/osoba z jedné společnosti, (druhá osoba za 

cenu 14 900 Kč bez DPH). 

http://www.c-print.cz/
obchod@c-print.cz
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Zpětný bonus platný pro účastníky školení HEXIS a další bonusy: 

- 2 000 Kč bez DPH při objednávce jedné role materiálu HEXIS PPF BODYFENCE X fólie (nebo 

kumulované v několika objednávkách) nad 30 000Kč bez DPH. 

- 1500 Kč bez DPH při objednávce materiálu HEXIS Wrapping SKINTAC HX30000 nebo HX20000 

fólií (nebo kumulované v několika objednávkách) nad 20 000Kč bez DPH 

- Oběd a občerstvení během školení 

- Taška s propagačními materiály HEXIS BODYFENCE 

- Tričko HEXIS ve velikosti účastníka 

- Produktové školení o novinkách HEXIS jednou ročně 

- Aktuální vzorníky HEXIS wrappingových folií, katalogy a vzorky BODYFENCE 

- Oficiální certifikát HEXIS včetně rámu 

 

Další informace: 

Na místě konání, podle počtu účastníků, budou dvě vozidla. 

Na jedno auto bude maximálně 6 účastníků kurzu (školení a trénink bude probíhat na všech 

částech vozidla). 

Veškeré prostředky a pomůcky potřebné pro školení dodá COMIMPEX PRINT (stěrky, nože, 

čisticí prostředky, folie a tiskové folie, PPF filmy). 

Pokud jste zvyklí na vlastní osvědčené aplikační pomůcky, vezměte si je s sebou. 

Součástí ceny není ubytování. V blízkosti bude několik možností na nocleh a dáme Vám tipy. 

Předběžný harmonogram akce: 

1. den – teoretická a praktická prezentace postupů lepení jednotlivých částí karosérie a ukázky 

různých technik lepení. Rozsah prvního dne je cca od 9 do 17 hod s přestávkou na oběd. 

2. den – účastníci školení sami polepují jednotlivé části karosérie. Od instruktora bude zadaná 

simulovaná objednávka na polep. Podle zadání se budou volit různé techniky v kombinaci 

kvality a efektivity. Předpokládaný rozsah druhého dne školení je také od 9 do 17 hod. včetně 

přestávky na oběd.  
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