Succes begint in het hoofd
KENNISOVERDRACHT MET DE CARLISLE® ACADEMY

Voor verwerkers,
werkvoorbereiders
en architecten

academy.ccm-europe.com

Uit en vóór de praktijk – kennis
die onmiddellijk toegepast kan worden.

Als Europa‘s toonaangevende producent van EPDM
afdichtingen bieden wij met elk van onze CARLISLE®
ACADEMY trainingen gefundeerde, specialistische kennis
en knowhow uit de praktijk. Binnen ons cursusaanbod
staan onze eigen productseries centraal, maar wij bieden
daarnaast ook proces- en project trainingen en individueel
maatwerk aan.

Ongeacht het product, het systeem of de oplossing waarin
u geïnteresseerd bent: bij de CARLISLE® ACADEMY vindt
u een passend cursusaanbod, van praktijk training in het
opleidingscentrum van de CARLISLE® ACADEMY in Kampen
tot individuele trainingen binnen uw eigen bedrijf. De
lesstof is op maat gemaakt en afgestemd op de dagelijkse
werkzaamheden van verwerkers, dealers, architecten en
werkvoorbereiders die de nieuw verworven kennis meteen
in de praktijk kunnen toepassen.

“Kennis is een bron voor inspiratie.
Hoe meer je deze deelt, des te meer
krijg je ervoor terug.”

JOS VAN BOMMEL

HOOFD OPLEIDING CARLISLE® ACADEMY

Alleen degenen die de ervaring hebben met
zowel het materiaal als met de richtlijnen,
kunnen het beste uit onze producten halen.
Zijn vakkundig en daardoor succesvol. Voor
de persoonlijke ontwikkeling is opleiding
daarom een belangrijke voorwaarde.
Jaarlijks leiden wij honderden vakmensen intensief op.
Met ons TechnoPoint in Kampen, het nieuwe Technikum
in Hamburg, onze opleidingsruimte in Kaufbeuren (ZuidDuitsland) en Mansfield (UK), gaan wij het opleidingsaanbod van de CARLISLE® ACADEMY nu aanzienlijk uitbreiden.
U vindt in ons nieuwe cursusprogramma naast de basiscursussen voor starters daarom ook vervolgcursussen, waarmee u uw kennis kunt verdiepen. En om aan de groeiende
vraag vanuit de groothandel, architectuur en werkvoorbereiding te kunnen voldoen, bieden wij nu voor het eerst
ook cursussen voor deze branches aan. Kies eenvoudig de
training die bij u past.
Wij verheugen ons op uw komst!

CARLISLE® ACADEMY
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CARLISLE® CM Europe –
regionaal verankerd, mondiaal verbonden

CARLISLE® Construction Materials Europe (CARLISLE® CM Europe) is onderdeel van het beursgenoteerde concern CARLISLE® Companies Incorporated met het hoofdkantoor in de
Verenigde Staten en combineert de decennialange ervaring
en competentie van zijn Europese bedrijven onder één dak.
Met de merken RESITRIX®, HERTALAN®, ALUTRIX® en ECOLAN®
heeft onze groep als leidend specialist voor technisch hoogwaardige elastomeerproducten een reputatie verworven.

Wij hebben ons in de laatste jaren voortdurend verder
ontwikkeld en willen onze groeistrategie ook in de toekomst
voortzetten. Onze 475 medewerkers en medewerksters doen
elke dag al het mogelijke om uw bouwprojecten tot een
succes te maken. Daarvoor zorgen wij met de beste producten, de beste advisering en een behoorlijke portie passie.

BELPER | GB
MANSFIELD | GB

WEESP | NL

HAMBURG | D Hoofdkantoor
KAMPEN | NL

WALTERSHAUSEN | D

KAUFBEUREN | D
BAIA MARE | RO

Administratie/verkoop
Productie
CARLISLE® ACADEMY

4

CARLISLE® ACADEMY

www.resitrix.nl
RESITRIX® combineert in een unieke materiaalcombinatie de beproefde
voordelen van hoogpolymeer SBS met de uitstekende eigenschappen van
het materiaal EPDM. Het resultaat? Een zeer flexibele, eenlaagse afdichtingsbaan met geweldige verwerkingseigenschappen. Daardoor wordt eenvoudig
en brandvrij verwerken op nagenoeg alle ondergronden gewaarborgd.

www.hertalan.nl
De doordachte EPDM systemen van HERTALAN® maken een duurzame EPDM
afdichting van platte daken, gevels en gebouwen zo eenvoudig als nooit tevoren.
Met onze EPDM membranen, dakbanen, stroken en loodvervangers bieden wij
voor iedere toepassing een duurzame oplossing.

www.alutrix.com
ALUTRIX® 600 en ALUTRIX® FR zijn snel te verwerken, zelfklevende en zeer
robuuste dampremmende banen van gelamineerde aluminium. Beide dampremmende banen zijn uitermate geschikt voor gebruik op geprofileerde stalen
daken. Zij kunnen zeer eenvoudig verwerkt worden op een stalen ondergrond
(bijv. 106 profiel).

www.ecolan.nl
ECOLAN® is al jarenlang een toonaangevende naam in de wereld van EPDM
vijverfolie. ECOLAN® produceert en levert topkwaliteit EPDM 2D en 3D
vijverafdichtingen voor een duurzame, waterdichte bekleding van vijvers en
waterbassins. Flexibel met een hoge mate van service.

CARLISLE® ACADEMY
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8 sterke argumenten voor de CARLISLE® ACADEMY

1. SUCCESFACTOR OPLEIDING

2. CURSUS OP MAAT

Met een opleiding binnen uw vakgebied
investeert u in uw toekomst. Hoe meer u over
een product en zijn praktische toepassing weet,
des te efficiënter en effectiever wordt u in uw
werk. Daarmee verzekert u zich van een belangrijk concurrentievoordeel en vergroot u de
klanttevredenheid.

Net als onze producten zijn ook onze cursussen
op maat gesneden en optimaal op elkaar afgestemd. Bij de CARLISLE® ACADEMY bieden wij
u een aan uw behoefte aangepaste opleiding.
Het maakt niet uit of u starter of gevorderde,
verwerker, architect of dealer bent.

5. SOLIDE TRAINING

Praktijk gaat verder dan theorie, aan de
CARLISLE® ACADEMY leert u onze materialen
te verwerken door het zelf te doen. Onze
praktijkoefeningen leiden vaak tot een
spontaan “Aha-effect”. De voordelen van een
snelle, eenvoudige en veilige manier van
werken zijn meteen duidelijk.
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3. VAKKENNIS VAN DE MARKTLEIDER

4. REFERENTIES UIT DE PRAKTIJK

Als grootste EPDM-producent in Europa weten
wij waarover wij praten. Aangezien wij een
verscheidenheid aan verschillende EPDM-producten produceren en voortdurend doorontwikkelen, krijgt u op de CARLISLE® ACADEMY informatie uit eerste hand – en kunt u het veelzijdige
materiaal en zijn toepassingsmogelijkheden tot
in detail leren kennen.

Onze cursusleiders staan als jarenlange medewerkers van CARLISLE® heel dicht bij de praktijk.
De ervaren technisch adviseurs, toepassingsdeskundigen en buitendienstprofessionals kennen
de dagelijkse uitdagingen van uw beroep en
bedrijf en stellen u nuttige oplossingen voor,
waarmee u na de opleiding meteen mee aan de
slag kunt.

6. GEEN ANGST VOOR VAKRICHTLIJNEN!

7. AANBEVELINGEN DANKZIJ DE SKILL CARD

Complexe regels en voortdurend veranderende
normen zijn voor vele vaklieden en professionals
een rode doek. Maar geen angst: Onze cursusleiders beschikken over gedegen vakkennis. Zij
dragen informatie op een eenvoudig te begrijpen manier over en geven tips voor praktische
toepassingen.

Met de Skill Card van de CARLISLE® ACADEMY
bewijst uw bedrijf, dat u tot de groep van
opgeleide EPDM-professionals behoort. Een
sterk argument tegenover klanten. U profiteert
bovendien van de contacten van onze architectenconsultants en buitendienstmedewerkers,
die u bij aanbestedingen en opdrachtgevers
aanbevelen.

8. PASSIE EN BETROKKENHEID

Wij werken met hart en ziel aan de ontwikkeling van onze producten en dat is ook aan onze
cursusleiders te zien. Zij geven hun kennis door
met een enthousiasme dat aanstekelijk werkt.
Met passie en betrokkenheid maken zij zelfs
droge kennis onderhoudend en zorgen ervoor
dat het leren plezierig is.

CARLISLE® ACADEMY
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Cursus voor professionals – met maatgesneden inhoud

Productkennis en verwerking
Waarom hebben opgeleide
vakmensen eigenlijk nog opleidingen nodig? Heel eenvoudig:
Het is een doorslaggevende
succesfactor voor de groei van
mensen en ondernemingen.

BASISCURSUS

Wat zijn de voordelen van
EPDM en hoe wordt het verwerkt? In onze basiscursus
geven wij u een eerste overzicht over onze producten en
ons bedrijf. Tijdens het praktijkonderdeel kunt u zich zelf
overtuigen van de eenvoudige verwerkingswijze.
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Tijdens de opleiding aan de CARLISLE®
ACADEMY leert u onze producten
RESITRIX®, HERTALAN®, ALUTRIX®
en ECOLAN® kennen. Wij laten u de
bewezen voordelen zien van EPDMoplossingen rondom het dak, gevel en
vijvers. Wij geven u waardevolle tips
voor uw dagelijkse werkzaamheden.
Het resultaat: U verbetert uw kwaliteitsstandaard in de toepassing en
daarmee de klanttevredenheid.

CURSUS GEVORDERDEN HERTALAN®

Deze training is voor de
gevorderde EPDM dakdekker
die de basisbeginselen van
het werken met HERTALAN®
machtig is. Tijdens deze
training ligt de focus op meer
en gedetailleerde kennisvergaring. Naast de gelijmde
systemen zal er ook aandacht
zijn voor het verwerken met
hetelucht. Ter afsluiting
ontvangt u een Skill Card als
bewijs voor uw deelname.

En dat betaalt zich terug. Ons opleidingsaanbod omvat verschillende
cursussen, waarvan de inhoud optimaal op elkaar afgestemd is. Terwijl
de basiscursussen een overzicht van
onze producten en hun verwerking
geven, geven de vervolgcursussen u
gedetailleerde product- en vakkennis.

CURSUS GEVORDERDEN RESITRIX®

Deze training is voor de
gevorderde EPDM dakdekker
die de basisbeginselen van
het werken met RESITRIX®
machtig is. Tijdens deze
training ligt de focus meer op
het verwerken van specifieke
detailleringen. Ter afsluiting
ontvangt u een Skill Card als
bewijs voor uw deelname.

Individueel programma
De individuele trainingen, architectenen dealercursussen evenals de projectgebonden trainingen zijn gewijd aan
speciale thema's uit verschillende
branches. Hier krijgt u rechtstreeks

toegang tot actuele productkennis en
discussieert u in een groep deskundigen interessante vragen uit de praktijk.
Bij de meeste cursussen van ons heeft
u bovendien de mogelijkheid een

certificaat te vergaren. Een duidelijk
teken aan uw klanten, dat u tot de
kring opgeleide EPDM-professionals
behoort.

MAATGERICHTE CURSUSSEN

PROJECTSPECIFIEKE TRAINING

Heeft u een lopend project
met RESITRIX® of HERTALAN®
EPDM dakbedekking, of
komen er projecten in uitvoering aan? Dan biedt een
projectgerichte training de
uitkomst. Wij zullen samen
met uw werkvoorbereiders
het project bekijken en op
specifieke details onze cursus
afstemmen.

Wat is voor u relevant? Stel
met onze individuele cursussen uw eigen prioriteiten en
combineer naar kennisniveau
afzonderlijke cursus modules.
Thema`s kunnen divers
zijn; van het reduceren van
faalkosten, bouwfysica en
windbelasting tot aan het
duurzaam ontwerpen.

CURSUS ECOLAN®

Met ECOLAN® bieden wij een
breed scala aan cursussen
aan, toegespitst op specifieke
doelgroepen. Van een introductiesessie om in contact
te komen met de mogelijkheden van het werken met
EPDM, tot aan de hovenier
en vijverspecialisten voor het
gedetailleerd 3D ontwerpen
met EPDM. Ook voor de tuinen landschapsarchitect en
vijverspeciaalzaken zijn maatgerichte trainingen opgezet.

TRAINING WERKVOORBEREIDERS

Werken met een EPDM dakbedekking betekent dat de
werkvoorbereiding toch een
aantal andere aandachtspunten krijgt. Met deze training
sturen wij aan op het optimaal inzetten van onze EPDM
producten en het reduceren
van faalkosten tot nagenoeg
nul. Wij zullen de groep een
andere “mindset” meegeven,
waarbij uw organisatie ook
in de breedte profijt van zal
hebben.

CARLISLE® ACADEMY
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Productkennis
en verwerking
“Om een werkelijk waterdichte
oplossing te krijgen, moeten
er vooral twee componenten
naadloos met elkaar worden
verbonden: het product en de
verwerking.“

BASISCURSUS		
CURSUS GEVORDERDEN: HERTALAN®
CURSUS GEVORDERDEN: RESITRIX®

BASISCURSUS
VOOR STARTERS

INHOUD:

Theorie:
• Introductie CARLISLE® CM Europe BV
• Presentatie van onze producten en
daksystemen
• Bezichtigen EPDM productie
Praktijk:
• Gekleefde of geföhnde
naadverbinding
• Inwerken binnen- en buitenhoek
• Inwerken HWA

DOELGROEP:

Beginnende EPDM dakbedekking
verwerkers

FUNCTIE:

• Medewerkers van dakdekkersbedrijven, welke direct afnemen
bij CARLISLE® CM Europe

De totale diversiteit
van EPDM
Wat zijn de voordelen van EPDM
en hoe wordt het verwerkt?
In onze basiscursus geven wij u een eerste overzicht van
onze producten en ons bedrijf. In het aansluitende praktijkgedeelte leert u van dichtbij onze producten kennen en
kunt u zelf vaststellen hoe eenvoudig het verwerken gaat.

• Relaties van Preferred Dealer
CARLISLE® CM Europe
• Woningbouwcorporaties
DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® Academy Kampen of
op locatie bij Preferred Dealer

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
5-7 uur
8-16

85 euro (incl. gereedschapskoffer
met inhoud en lunch)

CARLISLE® ACADEMY
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CURSUS GEVORDERDEN:
HERTALAN®
DAKDEKKERS WELKE GETRAIND ZIJN
IN DE BASISBEGINSELEN VAN HERTALAN® EPDM

Producten in de
dagelijkse praktijk

INHOUD:

Theorie:
• Bredere kennisoverdracht van
de verschillende HERTALAN®
EPDM daksystemen
• Theorie bouwfysica en
windbelasting

U wilt uw kennis over EDPM en
het gebruik ervan verdiepen?

• Optimale werkvoorbereiding
Praktijk:

In onze cursus voor gevorderden gaan wij dieper op
de theorie in en komen complexe vraagstukken aan
bod. In het praktijkgedeelte komt het inwerken van
verschillende dakdetails uitvoerig aan bod.

• HERTALAN® RhinoBond
• HERTALAN® EASY WELD GS
• HERTALAN® Flashing
DOELGROEP:

Gevorderde EPDM verwerker

CERTIFICAAT:

Ter afsluiting ontvangt u van ons
een deelnamebewijs in de vorm
van een Skill Card.

FUNCTIE:

• Medewerkers van dakdekkersbedrijven, welke direct afnemen
bij CARLISLE® CM Europe
• Relaties van Preferred Dealer
CARLISLE® CM Europe
• Woningbouwcorporaties

DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® ACADEMY Kampen

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
1 dag
8 - 16

85 euro (incl. gereedschapskoffer
met inhoud en lunch)
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CURSUS GEVORDERDEN:
RESITRIX®
DAKDEKKERS WELKE GETRAIND ZIJN
IN DE BASISBEGINSELEN VAN RESITRIX® EPDM

INHOUD:

Theorie:
• Bredere kennisoverdracht van
de verschillende daksystemen
• Theorie bouwfysica en
windbelasting
• Optimale werkvoorbereiding
Praktijk:
• Afgestemd op de behoeften van
de cursisten

DOELGROEP:

Gevorderde EPDM verwerker

CERTIFICAAT:

Ter afsluiting ontvangt u van ons
een deelnamebewijs in de vorm
van een Skill Card.

FUNCTIE:

• Medewerkers van dakdekkersbedrijven, welke direct afnemen
bij CARLISLE® CM Europe
• Relaties van Preferred Dealer
CARLISLE® CM Europe
• Woningbouwcorporaties

DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® ACADEMY Kampen

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
1 dag
8 - 16

85 euro (incl. gereedschapskoffer
met inhoud en lunch)

CARLISLE® ACADEMY
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Maatgericht
programma

MAATGERICHTE CURSUS
CURSUS ECOLAN®

“Vanuit een sterk fundament duurzaam en
vertrouwd ontwerpen.”
JOS VAN BOMMEL

HOOFD OPLEIDING CARLISLE® ACADEMY

PROJECTGERICHTE TRAINING
TRAINING
WERKVOORBEREIDERS
VOOR ARCHITECTEN EN
GEBOUWBEHEERDERS

MAATGERICHTE CURSUS
AFGESTEMD OP UW SPECIFIEKE WENSEN

DOELGROEP:

Trainingen voor Architecten, Gebouwbeheerders, Calculators, Ontwerpers,
etc..

FUNCTIE:

• Facilitair manager
• Architecten en bestekvoorschrijvers
• Projectleiders

DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® ACADEMY Kampen

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
variabel
variabel

Stel uw persoonlijke
cursus samen!
Welke wensen zijn voor u vooral relevant?
Hoe gaat men met opbouwconstructies om, die van de
standaard afwijken? Stel met onze individuele cursussen
uw eigen prioriteiten en combineer naar gelang kennisniveau afzonderlijke cursusmodules. Hierbij kunt u uit ons
uitgebreide assortiment van theorie- en praktijkmodules
selecteren en zo passend bij uw specifieke behoefte uw
eigen training samenstellen. Thema`s kunnen hierbij
divers zijn; van het reduceren van faalkosten, bouwfysica
en windbelasting tot aan het duurzaam ontwerpen.
Wij denken graag met u mee en helpen u graag bij het
samenstellen van uw maatgerichte cursus!

kosteloos

CARLISLE® ACADEMY

15

CURSUS ECOLAN®
ERVAREN HOVENIERS,
TUIN- ENLANDSCHAPSARCHITECTEN

Iedere vijver verdient
ECOLAN® EPDM vijverfolie

INHOUD:

• Correct opmeten van een
2D of 3D vijver
• Werken met doorvoeren
• Toepassing in tuinarchitectuur

Leg de basis voor iedere droomvijver
met ECOLAN® EPDM vijverfolie.
ECOLAN® biedt u ongekende mogelijkheden op het gebied
van vijvers en waterpartijen. Dankzij de hoge flexibiliteit
kunnen bijna alle gewenste vijvervarianten eenvoudig
worden uitgevoerd.

Theorie:

Praktijk:
• Aanbrengen van naadverbindingen
en doorvoeren en het invouwen
van een hoek
DOELGROEP:

Hoveniers en tuin- en
landschapsarchitecten

CERTIFICAAT:

Ter afsluiting ontvangt u van ons
een deelnamebewijs in de vorm
van een Skill Card.

FUNCTIE:

Hovenier en/of tuinarchitect

DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® Academy in Kampen.
Data in overleg.

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
1 dag
8 - 16

kosteloos
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PROJECTSPECIFIEKE CURSUS
SPECIALE EPDM VERWERKINGSCURSUS
T.B.V. EEN LOPEND PROJECT

INHOUD:

Theorie:
• Informatie welke aansluit op de
omstandigheden van uw project
Praktijk:
• Inhoud zal in overleg bepaald
worden
• De focus ligt op uw project
detailleringen

DOELGROEP:

Dakbedekkingsbedrijven

FUNCTIE:

Uitvoerders, projectleiders
en dakdekkers

DATA EN
LOCATIES:

De opleidingen worden in overleg
met onze buitendienst gerealiseerd

Met de beste aanbevelingen
Goed voorbereid aan het project beginnen!
Niet alle projecten zijn hetzelfde. Een goede voorbereiding
is daarom essentieel. Wij bieden u trainingen aan die op
het project zijn toegesneden. Details die uw dakdekkers in
de praktijk waterdicht moeten inwerken, kunnen wij deels
nabootsen.
Zo begint u goed voorbereid aan het project en zullen de
faalkosten aanzienlijk gereduceerd worden.

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/

4 - 6 uur
4 - 10
kosteloos

CARLISLE® ACADEMY
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CURSUS WERKVOORBEREIDERS
VOOR PROJECTLEIDERS EN WERKVOORBEREIDERS

Kijk op het grotere geheel

THEMA’S:

• Faalkosten reductie
• Efficiëntie

Waar liggen de besparingen?
Ondanks het feit dat EPDM dakbedekking al meer dan 50
jaar wordt toegepast in Europa, is er nog veel onwetendheid
over dit unieke product. In veel gevallen wijkt de verwerking,
materiaalbehoefte, het inmeten van het dak en dergelijke af
van de traditionele systemen. Het is goed te weten dat als de
werkvoorbereiding optimaal functioneert, er grote besparingen tijdens de uitvoering gerealiseerd kunnen worden.
Een EPDM dakbedekking is met recht een compleet daksysteem. De voorbereiding speelt hierin een belangrijke rol.
Helemaal als het om het werken met EPDM membranen
gaat, is het resultaat van een goede voorbereiding direct
op het dak zichtbaar. Deze basiselementen en wellicht een
andere “mindset” willen wij graag aan u meegeven.

• Algemene Werkvoorbereiding

• Toegevoegde waarde
EPDM dakbedekking
• Systeem keuze
DOELGROEP:

Projectleiders, werkvoorbereiders,
medewerkers bedrijfsbureau, hoofd
uitvoering

DATA EN
LOCATIES:

CARLISLE® ACADEMY in Kampen

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/

4 - 6 uur
4 - 12
kosteloos
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CURSUS ONTWERPEN
DUURZAME EPDM DAKEN
VOOR ARCHITECTEN EN GEBOUWBEHEERDERS

THEMA’S:

• Probleemloos ontwerpen van
duurzame platte EPDM daken
• Groene daken, een stuk
waardevol leefgebied
• Windbelasting en bouwfysica
• Bouwtechnische overweging
bij dakconstructies
• Total Cost of Ownership
• Duurzame ‘Cradle to Cradle’
daksystemen

DOELGROEP:

architecten, ontwerpers
en voorschrijvers

DATA EN
LOCATIES:

Data en faciliteiten volgens
individuele afspraken, op aanvraag

AANMELDING: www.academy.ccm-europe.com/nl/

contact/
1 dag

Ideeën krijgen vorm met
EPDM
Hoe creatief is het platte dak?
Architecten hebben vandaag de dag altijd te maken met
het spanningsveld tussen visie en haalbaarheid. Kijken we
hierbij naar het dak, dan zien wij dat de mogelijkheden op
het dak steeds uitgebreider worden. Steeds vaker blijkt het
dak inzetbaar bij tal van vraagstukken. Het meervoudig
ruimtegebrek, de biodiversiteit, het energievraagstuk, waterretentie. Het antwoord ligt steeds vaker op het dak!
Onze innovatieve EPDM producten bieden u duurzame
water- en luchtdichte oplossingen en tegelijkertijd een
grote mate van creatieve vrijheid en bouwfysische zekerheden. Speciaal voor architecten en ontwerpers bieden wij
maatgerichte cursussen. Deze kunnen worden afgenomen
in ons trainingscentrum TechnoPoint, of als in-house cursus
bij u op kantoor.

variabel
kosteloos

CARLISLE® ACADEMY
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Contact

„Wie anderen van een
product wil overtuigen,
moet zelf overtuigd zijn.“

AANMELDING

Wij geven u graag advies bij de keuze of
de samenstelling van een passende cursus.
Neem contact met ons op via telefoon of e-mail.
	

+31 (0)38 339 33 33
info.nl@ccm-europe.com

KAMPEN | NL
Industrieweg 16
NL-8263 AD Kampen
T

+31 (0) 38 339 3333

E

info.nl@ccm-europe.com

Meer informatie vindt u ook op
academy.ccm-europe.com.

HAMBURG | D

U heeft interesse in een in-house training?
Neem contact met ons op!

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg
T
F

+49 (0) 40 788 933 200
+49 (0) 40 788 933 201

E

info@ccm-europe.com

MANSFIELD | GB
Ground Floor, Lancaster House
Fountain Court, Concorde Way
Millennium Business Park
NG19 7DW Mansfield
Nottinghamshire
T

+44 (0) 1623 62 72 85

E

info.uk@ccm-europe.com

CARLISLE® ACADEMY
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Notities
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CARLISLE®
Construction Materials BV

T
F

+31 (0)38 339 33 33
+31 (0)38 339 33 34

E

info.nl@ccm-europe.com
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