Uddannelsesstanden er klar til udlån!
Hos Dansk Køl & Varme står uddannelsesstanden klar til udlån til medlemmer. Som medlem kan du gratis
låne hele eller dele af standen med materialer til eksempelvis en lokal uddannelsesmesse, besøg på
uddannelsessteder eller til repræsentation af kølebranchen i det hele taget.
Uddannelsesstanden er udviklet med materialer, der er sponsoreret af Ahlsell Danmark i den såkaldte
uddannelsespulje. Uddannelsesstanden fik sin ilddåb på to messer i henholdsvis Frederiksborg- og Bella
centrene. På de to messer var cirka 38.000 unge på besøg og cirka 1.000 var forbi Dansk Køl & Varmes
uddannelsesstand. Så standen og materialerne er grundigt testet!
Nu er standen og dens forskellige dele igen klar
til at komme ud at præsentere kølebranchen
overfor uddannelsessøgende og andre, der
kunne gøres interesseret i arbejdet som
køletekniker.
Hold øje med de lokale og regionale
uddannelsesfremstød og grib chancen for at
tiltrække flere hænder til branchen og din egen
virksomhed.

Uddannelsesstanden består af disse 5 dele, som man kan låne samlet eller hver for sig:
1 disk med 1 indvendig
hylde
(Mål i sammenpakket
udgave: 90x110 cm).

2 beachflags og 1 roll-up
(Mål i sammenpakket
udgave: 3 tasker á 85x12
cm).

Et demonstrationskøleanlæg med Dansk Køl & Varmes
logo, der genererer rimfrost og er velegnet til at forklare de
grundlæggende dele og mekanismer i et køleanlæg.
(Mål: 85x45x110 cm. Har ikke egen emballage og kræver
derfor egnet indpakning under transporten).
Kobberrør og bukketænger samt en skabelon. Disse dele
er beregnet på, at besøgende på udstillingen kan forsøge
sig med at bukke kobberrør som en køletekniker. På den
måde bliver det ikke bare snak, men også en praktisk
udfordring som mange af de besøgende unge var glade for i
efteråret.
(mål på kuffert med redskaber: 43x21x70 cm. Dertil kan der
eventuelt følge en rulle kobberrør med).

Sammenklappelig tidsskriftsholder med 3
hylder (sammenpakket i egen taske:
45x13x30cm).

Medlemsbladet temp: Der er også altid
mulighed for at få nogle ekstra eksemplarer af
medlemsbladet temp.

Skriv eller ring til sekretariatet, hvis du vil låne dele af standen: info@koeleteknik.dk eller 46 32 21 11.
Hvis du ikke selv kan afhente materialerne, betaler Uddannelsespuljen for fragt i rimeligt omfang.

