Sadelmagerkursus

Kontakt
Lis Andersen
99149214
lka@skivecollege.dk

Fag: Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Fagnummer:
40301

Varighed
1 dag

Kursuspris
AMU:
DKK 1.280,00

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 884,35

Uden for målgruppe:
DKK 7.693,50

Målgruppe: Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse indenfor boligmonterings- eller
autosadelmagerområdet.

Tilmelding

Beskrivelse: Med henblik på at kunne opbygge og polstre siddemøbler, kan deltagerne anvende og
vedligeholde de mest forekommende værktøjer, herunder forskellige sprøjtepistoler og skumsave.
Endvidere kan deltagerne udvælge limtyper og foretage korrekt limning af skummaterialer. Deltagerne kan
arbejde efter sikkerheds- og arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med datablade.

Fag: Tilskæring af betræk til siddemøbler
Fagnummer:
48656

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.538,70

Målgruppe: Deltageren kan fremstille betræk til siddemøbler.Deltagerne kan udvælge materialer til
fremstilling af skabelonerDeltagerne kan vælge optimale materialer til tilskæring af betrækDeltageren kan
arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisningen(APB).
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille betræk til siddemøbler.
Deltagerne kan:
udvælge materialer til fremstilling af skabeloner
vælge optimale materialer til tilskæring af betræk
udarbejde en skæreplan i forhold til møblets design
foretage korrekt oplægning af materialet
planlægge en fremstillingsmetode
Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisningen(APB).

Fag: Betjening af symaskiner
Fagnummer:
48657

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.538,70

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder
inden for polsterbranchen, eller som har erfaringer med polstring.
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Beskrivelse: Deltageren kan betjene symaskiner.
Ved betjening af symaskiner kan deltageren:
tråde
skifte nåle
skifte trykfødder
vedligeholde
fejlfinde.
Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisningen(APB).

Fag: Fremstilling af skabeloner til polstermøbler, 2
Fagnummer:
48655

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 884,35

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder
inden for polsterbranchen, eller som har erfaringer med polstring. Og har AMU kursus: Fremstilling af
skabeloner til polstermøbler, 1 eller tilsvarende.
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille komplicerede skabeloner til polstrermøbler.
Deltageren kan:
vælge korrekte materialer
anvende korrekte teknikker
beregne og afsætte pasmærker
beregne og afsætte sømrum
udføre rapporttilpasning.

Fag: Bundsystemer til siddemøbler
Fagnummer:
49080

Varighed
4 dage

AMU-pris:
DKK 512,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.847,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller
som ønsker at arbejde med bundsystemer til polstermøbler.
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille bundsystemer til siddemøbler.
Deltageren kan:
kan udvælge og anvende materialer
under vejledning, vælge den optimale bearbejdningsretning
udføre tests, fejlfinding og vedligeholdelse på de mest almindelige værktøjer,herunder skumsave
ogklammepistoler
håndtere værktøjerne korrekt.
Deltageren kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter samt efter Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB)

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern | Skolebyen 18, 6900 Skjern | 96 80 15 00 | uc@ucrs.dk

