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K dispozici
Moderně zařízené multimediální učebny, počítače, názorná ukázka na maketách produktů, části 
VZV, náhradní díly a spousta dalších názorných pomůcek. 

Služby 
K dispozici je pohodlné ubytování přímo v objektu, kuchyňky, sociální zázemí, internet v celém 
prostoru, zajistíme i občerstvení, relaxační možnosti - po náročném dni si můžete odpočinout 
v relaxačních prostorách, zahrát kulečník a užít si spoustu jiné zábavy.

Pronájem školících prostor
za účelem školení ve strojírenském, průmyslovém odvětví 

nyní nájemné jen za  symbolickou 1 Kč
plus náklady na energii a provozní režii.

Pronájem školících prostor
za účelem školení ve strojírenském, průmyslovém odvětví 
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O společnosti ČEMAT 
Společnost ČEMAT je jednou z předních českých společností působící na území České a Slovenské 
republiky se zaměřením na prodej příslušenství a servis manipulační techniky: 
-  pro vysokozdvižné vozíky - především pneumatiky, kola a kladky, přídavná zařízení, zvedací 

stoly a plošiny 
- pro stavební stroje - zejména stavební pneumatiky a gumové pásy. 
Po více než 15ti letém působení na českém trhu jsme si vybudovali velice kvalitní spolupráci 
s největšími světovými výrobci v oblasti manipulační a stavební techniky, kteří si naší společnost 
vybrali jako výhradního zástupce pro prodej v České republice. Jedná se zejména o společnosti 
SOLIDEAL, MARANGONI, BOLZONI AURAMO, RÄDER-VOGEL či CASCADE, které se řadí mezi 
opravdovou světovou špičku. Tito dodavatelé nám pomáhají uspokojovat přání našich zákazníků, 
kteří mají vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost manipulační techniky (vysokozdvižných 
vozíků) a stavebních strojů, které používají, a zároveň také na příslušenství umožňující tuto 
techniku efektivněji využívat.

Školící centrum 
Společnost ČEMAT si Vás dovoluje informovat o projektu školícího centra v Bohumíně-Skřečoni, 
který je spolu� nancován EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM 
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.
Toto školící centrum nebude sloužit jen pro zvýšení kvality vzdělanosti našich zaměstnanců a pro 
ještě větší zkvalitnění služeb, které se Vám již více než 15 let snažíme s ochotou a maximálním 
nasazením poskytovat, ale také Vám, vzácným zákazníkům, partnerům. Zkrátka všem, jenž se 
vydali cestou neustálého celoživotního vzdělávání a zvyšování osobní, profesní kvali� kace. 
A to nejen v oboru stavebním a manipulačním, ale školením i v ostatních odvětvích průmyslu, 
které chceme a budeme podporovat  „zcela neziskovým způsobem“. 
Ve školícím centru na Vás čeká ukázka všech produktů, kterými se naše společnost zabývá. Jako 
příklad bude sloužit průřez motoru spolu s převodovkou vysokozdvižného vozíku, průřez pístů, 
ukázka nabíjení trakčních baterií a spousta dalších pomůcek pro názorné a jasné vysvětlení 
principů všech těchto oblastí. Školící centrum je vybaveno několika multimediálními učebnami 
s projektory, výkonnými PC, maketami veškerých našich produktů, náhradních dílů a spoustou 
dalších školících pomůcek.

Školení
Školící centrum si bude možno pronajmout, využít jeho prostory pro vaše semináře 
a sebevzdělávání jak ve strojírenském, tak nestrojírenském odvětví jako je například: 

Max. kapacita školícího centra = 100 osob

.   školení řidičů vysokozdvižných vozíků (VZV), vydávání 
oprávnění, pravidelné proškolování řidičů VZV aj..  školení obsluhy VZV, servisních techniků a podnikových 
opravářů VZV. školení a přezkoušení řidičů referentských vozidel. kurzy první pomoci pro vedoucí pracovníky. kurz práce s hydraulickým lisem. kurzy svářečů. školení BOZP

. kurzy pro obchodníky - obchodní dovednosti . kurzy pro obchodníky - orientace na výsledek. manažerské kurzy, vedení teamu…. kurzy asistentek - telemarketing. kurz práce na PC - Excel, Word a ost.. jazykové kurzy . školení PO. semináře - daňové, účetní a mzdové problematiky,. a jiných výše nejmenovaných


