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Praktyki w firmie BECK TROCKNBAU GmbH




Do berlina przyjechaliśmy 14 października w 

późnych godzinach po prawie 17 godzinach 

jazdy. Następnego dnia udaliśmy się na 

spotkanie do biura Berlink gdzie 

dowiedzieliśmy się o naszych obowiązkach. 

15 października udaliśmy się do naszej firmy 

gdzie rozpoczęliśmy prace. 





Firma Beck Trockenbau GmbH zajmuje się
wykonywaniem suchej zabudowy. Prace obejmują
cały zakres prac wewnętrznych.

Beck Trockenbau GmbH ma siedzibę w Berlinie. 
Zamówienia inwestorów są wykonywane nie tylko 
w Berlinie a  w różnych obszarach  całych Niemiec.

Coś o naszej firmie





Suchą zabudową określa się wszystkie
metody wykończenia wnętrz, które nie
wymagają użycia tzw. wody zarobowej -
niezbędnej w procesach wiązania
tradycyjnych materiałów budowlanych.
Odbywa się to zwykle za pomocą połączeń
płyt kartonowo-gipsowych oraz profili
stalowych.

Czym jest właściwie 
sucha zabudowa?





Przycinanie profili.

Przycinanie płyt kartonowo-gipsowych.

Obklejanie profili taśmą izolacyjną.

Przykręcanie profili UW i CW do ścian i podłóg. 

Przykręcanie płyt kartonowo-gipsowych do 
przykręconych już profili.

Ocieplanie wełną mineralna przewodów 
wentylacyjnych.

Lista prac które 
wykonywaliśmy:





Zdjęcie z naszym tutorem





Zdjęcia z naszej pracy





Przykręcanie oraz przycinanie płyt kartonowo-
gipsowych.





Obklejanie profili taśmą izolacyjną oraz przykręcanie 
płyt do profili.





Efekty naszej pracy.




Atmosfera w naszej firmie była bardzo 

przyjemna. Nasz tutor to bardzo miły i 

wyrozumiały człowiek. To wszystko sprawiało 

,że każdy z nas spokojnie wykonywał 

powierzone mu zadania.





W wolnym czasie 
odwiedziliśmy muzea min: 





Naturkunde-Museum













Pergamon Museum











Dzięki praktykom odbytym za granicą mogliśmy 
nauczyć się technik wykorzystywanych w 
budownictwie, organizacji oraz planowania robót. 

Nauczyliśmy się pracy w zespole oraz samodzielnie 
na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Poznaliśmy też techniki składowania oraz 
transportowania materiałów budowlanych z których 
sami korzystaliśmy podczas wykonywania naszych 
prac.

Korzystaliśmy również z nowych przyrządów 
pomiarowych co pozwoliło nam na poszerzenie 
wiedzy na ten temat





Koniec

Wykonanie:

Grupa ucząca się w zawodzie Technik Budownictwa


