
Szkolenia  
blacharskie



Firma działa na Polskim rynku od  
1 czerwca 1975. Działalność związana jest 
z motoryzacją. Z początkiem lat 90 dzia-
łalność jest rozszerzona o sprzedaż ma-
szyn i urządzeń  oraz nowej technologii 
w naprawach karoserii samochodowych. 
(współpraca z Fińską firma AUTOROBOT) 

Od tego roku rozbudowuje się ośrodek 
szkoleniowy. Następują zmiany w za-
kresie działalności gospodarczej firmy 
o szkolenia. Od początku lat 90. prowa-
dzimy szkolenia dla rzeczoznawców to-

warzystw ubezpieczeniowych m. in PZU, 
WARTA, RGO HESTIA, LIBERTY Ubezpie-
czenia – obecnie AXA Direct w zakresie 
likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Organizujemy szkolenia dla serwisów 
blacharskich oraz szkół motoryzacyjnych 
z zakresu napraw i pomiarów karoserii 
samochodowych.

Organizujemy seminaria i praktyki ob-
serwacyjne.
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Pomiar wielkości uszkodzeń 
w zdeformowanej karoserii

Szkolony uzyskuje certyfikat upoważniający do 
tworzenia dokumentacji świadczącej o prawi-
dłowości lub nie parametrów karoserii.
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Prostowanie wgnieceń profili zamkniętych
mobilnym systemem ciągnącym SmartPuller

Obsługa Nagrzewnicy indukcyjnej

Szkolony uzyskuje certyfikat poświadczenia umiejętności prostowania wgnieceń 
profili zamkniętych.

Szkolony nabywa umiejętności z zakresu:

 ■ Wymiany szyb samochodowych.
 ■ Usuwania listew i naklejek bez uszkodzeń powłoki lakierniczej.
 ■ Nagrzewanie zapieczonych elementów skręcanych.
 ■ Obsługa nagrzewnicy indukcyjnej.

Szkolony otrzymuje Certyfikat z obsługi urządzenia.

2.

3.
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Nasze szkolenia pozwalają poznać pracę w warunkach warsztatu blacharskiego 
oraz rozszerzyć zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne.

Co dają szkolenia

Przeprowadzanie napraw blacharskich  
z wykorzystaniem urządzeń spawalniczych

Szkolony otrzymuje 
Certyfikat z obsługi 
urządzenia.

Szkolony otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu w obsłudze narzędzi
urządzeń T3GYS do spawania.

4.
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Posiadamy Centrum Szkoleniowe z zapleczem do zajęć praktycznych 
z najnowocześniejszym wyposażeniem do przeprowadzania szkoleń.

Sale wykładowe

Zaplecze hotelowo-gastronomiczne
(pokoje 2- i 4-osobowe z łazienkami)

Zaplecze socjalne
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 ■ Firma działa na polskim rynku od 1 czerwca 1975 roku.
 ■ Z początkiem lat 90. powstaje ośrodek szkoleniowy.
 ■  Instruktorzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne  

(ponad 30 lat w zawodzie).

Doświadczenie
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 ■  Posiadamy warsztaty naprawcze, które na co dzień świadczą usługi blachar-
sko-lakiernicze o bardzo szerokim zakresie usług – daje to możliwość  zdobycia 
praktycznego doświadczenia zarówno szkolonym jak i szkolącym. 

 ■  Posiadamy kilkanaście stanowisk naprawczych umożliwiających pełny zakres 
usług – od rekonstrukcji samochodów zabytkowych po profesjonalne naprawy 
najnowocześniejszych samochodów (salon i serwis Hyundai). 

 ■  Posiadamy stanowiska do zajęć praktycznych wyposażone  
w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do napraw i pomiarów karoserii.

Dlaczego warto nas wybrać



 ■  Instruktorzy posiadają olbrzymie doświadczenie 
praktyczne (ponad 30 lat w zawodzie). 

 ■  Obejmujemy swoją działalnością patronat 
nad szkołą w Łodzi: 

 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 
 ul. Wojciecha Kilara 3/5, 91-33 Łódź

 ■ Posiadamy stanowiska do rekonstrukcji samochodów zabytkowych.
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Rekomendacje szkół
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NOTATKI



10

ADRES: 
Jan Sobański Auto System 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Marii Konopnickiej 13 
05-230 Kobyłka

TELEFON: 
+48 606 213 000

E-MAIL:  
autorobot@sobanski.com.pl

MAPKA DOJAZDU

KONTAKT
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