
Szkolenia z hydrografiki, które organizujemy, mają charakter jednodniowych 

warsztatów i trwają około 8 godzin.  

Kurs podzielony jest na dwie część (teoretyczną i praktyczną). 

 

I. Część teoretyczna (3 - 3,5 godziny): 

 a) Dowiesz się, czym jest hydrografika 

 b) Zyskasz wiedzę na temat tego, jak powinien wyglądać Twój lokal, miejsce pracy 

 c) Zobaczysz, jak zarejestrować własną działalność hydrograficzną 

 d) Sprzęt 

  pozyskasz informację o prawidłowym wyborze i używaniu pistoletów 

  dowiesz się, jakiego powinieneś używać kompresora 

  poznasz działanie wanny do hydrografiki i jej budowę 

  zyskasz wiedzę, w jaki sposób samemu zbudować wannę, bądź gdzie ją 

zakupić 

 e) Folie 

  dowiesz się, czym są folie do hydrografiki 

  poznasz ich budowę i rodzaje 

  zobaczysz, jak o nie dbać i jak je przechowywać 

  powiemy Ci, gdzie kupić najlepsze, sprawdzone folie i aktywatory 

  nauczymy Cię dobierać odpowiednich podkładów kolorystycznych pod 

każdy rodzaj wzoru 

 przekonasz się, że samemu, w warunkach domowych również możesz 

wydrukować własny wzór na folii, a my pokażemy Ci, jak to zrobić 

 f) Przygotowanie i wykonanie hydrografiki 

  nauczymy Cię, jak przygotowywać powierzchnię pod nałożenie hydrografiki 

  pokażemy Ci, jak przygotować folie, różne techniki ograniczania 

i namaczania filmu 

  zobaczysz, jakie są techniki zanurzania elementu i jaką technikę kiedy się 

stosuje 

  sam przekonasz się, jak dawkować aktywator, jak wyczuwać jego optymalną 

ilość 

  a na koniec zobaczysz, jak zabezpieczyć wykonaną grafikę, aby była trwała i 

estetyczna 



II. Część praktyczna (około 4 godziny) : 

  ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia ... pod naszym okiem będziesz sam dobierał 

folie, układał ją na wodzie, aktywował rozpuszczalnikiem, aby wreszcie 

samemu zanurzyć element we wannie 

  na początku będziesz robił to na prostych elementach, ale w miarę upływu 

kursu będziesz pracował z coraz to bardziej skomplikowanymi elementami, 

kształtami, powierzchniami. 

  sam będziesz wykonywał hydrografikę np. na lusterkach samochodowych, 

puszkach czy innych ciekawych kształtach 

 

 

W cenie szkolenia otrzymujesz również: 

 poranny poczęstunek  

 obiad 

 zużycie materiałów na szkoleniu (folie, aktywatory) 

 materiały w wersji elektronicznej, które udostępniamy  po szkoleniu 

(prezentacje; namiary do firm, z którymi współpracujemy; wzorniki 

kolorystyczne i wiele innych ciekawych i ważnych informacji) 

 nasze wparcie po szkoleniu (telefoniczne + mailowe), możesz dzwonić i pisać, 

a my pomożemy rozwiązać Twoje wątpliwości związane z hydrografiką 

 

 

 

Ze swojej strony gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę, bo tylko osoba jest w stanie 

łatwo i szybko przyswoić nowe zagadnienie. 

 

Odwiedź również naszego FaceBook'a i zobacz, co Cię czeka na szkoleniu. 

 

Zapraszamy Cię do wspólnej nauki 

WaterDesign.com.pl 
Paweł Szczepaniak 
888-457-277 
kontakt@hydrografika-szkolenia.pl 


