


OBIEKTYWNIE
I PRAKTYCZNIE

Najważniejszą częścią oferowanych przez nas szkoleń

są zajęcia manualne, kształtujące prawidłowe

postawy detailingowe. Większość czasu

szkoleniowego to testy, próby, zmagania. Uważamy,

że najlepsi detailerzy zdobywają fach, dzięki

doświadczeniu oraz ciągłej nauce.  Jednak

teoretyczny wstęp jest niezbędny by uniknąć błędów 

i zdać sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych

wyborów. Dlatego szkolimy również z zakresu

chemii, często fizyki.  Sprawdzamy przełożenie teorii

na praktykę. Wszystko w celu łatwiejszego 

 i przyjemniejszego przyswojenia wiedzy.
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Należy pamiętać, że detailing jest obecnie bardzo

rozbudowaną dziedziną motoryzacji. Jedno szkolenie  

z pewnością nie wystarczy by stać się ekspertem. Dlatego

spróbuj realnie określić, na jakim jesteś etapie i jakich

informacji najbardziej potrzebujesz.

WIEDZA

3



Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na nasze wsparcie

zarówno przedszkoleniowe jak i poszkoleniowe.

 

DORADZTWO

Jeżeli zastanawiasz się czy szkolenie jest dla Ciebie

odpowiednie skontaktuj się z nami a po rozmowie

ustalimy, które ze szkoleń będzie optymalne. 

NOCLEGI

W ramach udogodnień przygotowaliśmy również

atrakcyjną ofertę noclegową w pobliskim  3-

gwiazdkowym hotelu Ibis Styles Warszawa West. 

Na noclegi obowiązuje rabat 20%. 

RABATY

Dodatkowo kursanci w dniu/dniach szkolenia

otrzymują do 15% rabatu na zakupy w naszym sklepie. 

Po szkoleniu uczestnicy posiadają stały rabat do10%.

Studia detailingowe otrzymują inne rabaty. 

WSPARCIE

Każdy z uczestników szkolenia może liczyć na

indywidualne wsparcie i pomoc 

w wyborze produktów.

UDOGODNIENIA
DLA KURSANTÓW
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MYCIE I PODSTAWY 
PIELĘGNACJI 

Etapy szkolenia

Omówienie chemii i akcesoriów do
regularnego mycia felg, opon i nadkoli.
Każdy z kursantów myje nadkole i felgę
bez demontażu.
Metody osuszania samochodu
(przyklepywanie, przeciąganie i metoda
zdmuchiwanie) oraz potrzebnych
akcesoriów i chemii.
Zasady pracy po myciu na lakierze
zabezpieczonym i niezabezpieczonym.
Rodzaje Quick Detailerów oraz        
 Spay Wax.              
Podział i rozróżnienie dressingów na
elementy z tworzywa sztucznego     
 oraz gumy.
Chemia i akcesoria do bieżącej
pielęgnacji wnętrza. 
Różnice między quick detailingiem
wnętrza, a detailingiem
Odkurzanie w praktyce, czyli jak to
robią detailerzy.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
BASIS 1
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Quick Detailing elementów
plastikowych w praktyce.
Kropka nad i, czyli mycie szyb wewnątrz
i od zewnątrz.
Omówienie potrzebnej chemii                  
 i akcesoriów do mycia Optimum.
 Mycie Optimum w praktyce.

Cena: 699 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 5
Liczba Trenerów: 2
Czas szkolenia: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.
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NOWA 
MASZYNA

Etapy szkolenia
Budowa i zasady działania maszyny
Oświetlenia niezbędne do polerowania.
Futra, pady mikrofibrowe i gąbkowe.
Różnice i metody impregnacji.
Pasty z rozpadającym się ziarnem na
przykładzie Sonaxa.
Prowadzenie maszyny na gąbce.
Powierzchnia pracy, prowadzenie   
pada, szybkość przesuwania maszyny,
docisk w pierwszej i drugiej fazie,
temperatura podczas polerowania,
czyszczenie padów.
Wypracowanie na padzie mikrofibrowym
z pastą cutting i na gąbce z pastą finish.
Poprawne docieranie pasty oraz
odtłuszczanie.
Haze po DA lub hologram po rotacji.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
BASIS 2 

Cena: Gratis przy zakupie maszyny w cenie
regularnej (cena bez zakupu maszyny | cena
maszyny zakupionej w promocji: 200 zł)

Liczba kursantów: 1-3
Liczba Trenerów: 1
Czas: 1-2 godzin

* Obowiązuje strój roboczy
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PODSTAWY 
Z ZEWNĄTRZ

Etapy szkolenia
Omówienie chemii i akcesoriów do
mycia felg, opon i nadkoli.
Każdy z kursantów myje nadkole i felgę
bez demontażu.
Chemia i akcesoria do mycia                     
 i oczyszczenia lakieru metodą
tradycyjną.
Mycie i oczyszczenie lakieru. Każdy        
 z kursantów bierze czynny udział.
Omówienie oświetlenia niezbędnego do
polerowania.
Oklejanie i maskowanie taśmą.
Futra, pady mikrofibrowe i gąbkowe.
Omówienie i pokazanie różnic. Metody
Impregnacji.
Pasty polerskie. Zasada działania past   
 z rozpadającym się i stałym ścierniwem.
Podstawy polerowania na maszynie DA.
Powierzchnia pracy, prowadzenie pada,
szybkość przesuwania maszyny, docisk  
 w pierwszej i drugiej fazie, temperatura
podczas polerowania, czyszczenie
padów.
Poprawne docieranie pasty oraz
odtłuszczanie.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
BASIS 3
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Polerowania na maszynach DA.
Rozpoczęcie od metody one step              
i przejście do dwu etapowego
odświeżenia lakieru. Każdy                         
z uczestników bierze czynny udział.
Wygrzanie lakieru.
Aplikacja wosku syntetycznego oraz
naturalnego.

Cena: 899 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 2
Czas szkolenia: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.
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ZŁOŻONA KOREKTA
LAKIERU (DA)

Etapy szkolenia
Oświetlenie niezbędne do polerowania 
Oklejanie i maskowanie taśmą.
Futra, pady mikrofibrowe i gąbkowe.
Różnice i metody Impregnacji.
Pasty polerskie. Zasada działania past   
 z rozpadającym się i stałym ścierniwem.
Polerowanie na maszynie DA.
Powierzchnia pracy, prowadzenie pada,
szybkość przesuwania maszyny, docisk 
 w rożnych fazach, temperatura podczas
polerowania, czyszczenie padów.
Polerowanie na maszynach DA.
Zaawansowane ćwiczenia praktyczne.
Wygrzanie lakieru promiennikiem. Kiedy,
które powierzchnie i w jakim celu.
Spłycanie głębokich zarysowań i innych
uszkodzeń za pomocą papierów
ściernych. Metodą ręczną i maszynową.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
STANDARD 1

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie przekąski,
zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy uczestnik szkolenia
otrzymuje notes i certyfikat poświadczający ukończenia
szkolenia.

Cena: 899 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 2
Czas szkolenia: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy
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APLIKACJA
POWŁOK

Etapy szkolenia
Serwis powłoki teoria i praktyka.
Odpowiednie przygotowanie lakieru,
felg oraz tworzyw sztucznych do
zabezpieczenia w teorii.
Niezbędne oświetlenie do aplikacji
powłok.
BHP podczas aplikacji powłok.
Aplikacja powłoki na lakier (różne
powłoki).
Aplikacja powłoki na felgę.
Aplikacja powłoki na tworzywa sztuczne. 
Przygotowanie szyb do aplikacji
niewidzialnej wycieraczki (NW).
Aplikacja niewidzialnej wycieraczki na
szybę.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
STANDARD 2

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.

Cena: 899 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 2
Czas: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy
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WNĘTRZE
CZYSZCZENIE 
I ZABEZPIECZENIE

Etapy szkolenia
Omówienie poszczególnych elementów
wnętrza samochodu.
Podział i dobór chemii oraz akcesoriów.
Odkurzanie oraz przygotowanie wnętrza
do czyszczenia i prania. 
Czyszczenie i zabezpieczenie elementów
plastikowych oraz szczelin. 
Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki
skórzanej. 
Pranie tkanin metodą ekstrakcyjną oraz
bonnetowanie. 
Czyszczenie szyb.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
 STANDARD 3

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.

Cena: 899 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 2
Czas szkolenia: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy
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POLEROWANIE 
I MATOWANIE SZYB

Etapy szkolenia
Podział i dobór chemii oraz akcesoriów
niezbędnych do matowania |
polerowania.
Maskowanie i zabezpieczenie 
 samochodu przed polerowaniem.
Polerowanie szyby czołowej.
Zagrożenia podczas prac.
Matowanie oraz polerowanie głębszych
uszkodzeń na testowych szybach.

POZIOM ZAAWANSOWANIA
PRO 1

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.

Cena: 699 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 1-2
Czas szkolenia: 4-5 godzin (8-13)

* Obowiązuje strój roboczy
** Warunkiem udziału w szkoleniu jest
umiejętność pracy na maszynie rotacyjnej
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LAKIEROWANIE
TAPICERKI SKÓRZANEJ

Etapy szkolenia
Omówienie procesu pielęgnacji               
 i lakierowania skór
Rodzaje skór; podział ze względu na
budowę. Wykończenia powierzchni
skórzanych. 
Ocena jakości i stanu skóry. 
 Rozróżnianie i kategoryzacja uszkodzeń
skóry.
Czyszczenie skóry. Prezentacja działania
produktów przeznaczonych do tapicerek
skórzanych. 
Stosowanie profesjonalnych technik
czyszczenia skór w zależności od
zabrudzeń. Usuwanie uciążliwych
zabrudzeń, przebarwień z powierzchni
tapicerki skórzanej.
Dobieranie koloru farby do tapicerki
czyli proces mieszania kolorów. Pokaz
wraz z omówieniem procesu.
Przygotowanie powierzchni do
lakierowania. Oklejanie niezbędnych
elementów (nici, plastiki), gruntowanie,
szlifowanie skóry, maskowanie ubytków
(podklejanie, szpachlowanie).

POZIOM ZAAWANSOWANIA
PRO 1
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Technika farbowania gąbką. Malowanie
tapicerki skórzanej z wykorzystaniem     
 i omówieniem zasady działania
pistoletu lakierniczego.
Utrwalenie prac. Nałożenie top coatu
wraz z doborem rodzaju wykończenia
(połysk, mat, półmat) 
 Zabezpieczanie tapicerki skórzanej.
Odżywienie i impregnacja skóry.

Cena: 999 zł brutto + rabat 15% 
na zakupy w dniu szkolenia

Liczba kursantów: 4
Liczba Trenerów: 1
Czas szkolenia: 8-9 godzin (8-17)

* Obowiązuje strój roboczy

W ramach szkolenia zapewniamy obiad, słodkie
przekąski, zimne napoje, kawę, herbatę. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje notes i certyfikat
poświadczający ukończenia szkolenia.
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SZKOLENIA
INDYWIDUALNE

Wytyczne

jeżeli nie odpowiadają Ci godziny
szkoleń grupowych
jeżeli potrzebujesz szkolenia 
 zaawansowanego z osobistym
nadzorem 
jeżeli bieżąca oferta szkoleń jest dla
ciebie niewystarczająca
jeżeli chcesz pracować nad wybranymi
zagadnieniami
jeżeli nie masz możliwości dojazdu do
naszej siedziby

POZIOM ZAAWANSOWANIA
BASIS | STANDARD | PRO | EXPERT

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje notes
i certyfikat poświadczający ukończenia
szkolenia.

Cena: do ustalenia
Liczba kursantów: 1
Liczba Trenerów: 1
Czas szkolenia: do ustalenia
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"Nie uczymy prawidłowego
trzymania maszyny, uczymy 
detailingowego myślenia."

 

Chcesz wiedzieć więcej? A może jesteś zdecydowany 
i chcesz zarezerwować termin? Skontaktuj się z nami:

735 977 717, biuro@mxnowicki.pl


