Servis lyží od 125 cm
MINI SERVIS
Brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany
+ 2x voskovanie + leštenie (možnosť aj bez vosku za 10€ - KÓD 02)

12€

RUČNÉ BRÚSENIE HRÁN
Brúsenie hrán ručnou brúskou + tuning spodnej hrany + 2x voskovanie fluorovým voskom
(LF) + leštenie + dobrus hrán diamantom

20€

MALÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
Predbrúsenie na páse /brúsenie hrán /tuning hrán pásom trizac
/zaleštenie sklznice korkovým pásom /voskovanie + leštenie
MALÝ SERVIS BEKR
Základné predbrúsenie /predbrúsenie na kameni /štruktúra - varialna
/brúsenie hrán keramikou /tuning spodnej hrany
/2x voskovanie za tepla + leštenie /kontrola + premazanie viazania
MALÝ SERVIS RACE
Balíček BEKR + VARIÁLNA/RACE štruktúra + fluórový vosk (LF)
+ brúsenie hrán ručnou brúskou + ručný dobrus hrán diamantom
+ individuálne požiadavky (uhly, štruktúry, vosky)
VEĽKÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
Malý servis základný + zaliatie rýh
VEĽKÝ SERVIS Skialp/Freeride/Freestyle
Malý servis BEKR + zaliatie rýh
VEĽKÝ SERVIS BEKR
Malý servis BEKR + zaliatie rýh
VEĽKÝ SERVIS RACE
Malý servis RACE + zaliatie rýh
INFRA voskovanie k balíčku BEKR alebo RACE
Samostatne bez servisu 10€ - KÓD 11
VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie

17€
22€
33€
24€
37€
32€
40€
5€
5€

Servis lyží do 124 cm
MALÝ SERVIS BEKR
Základné predbrúsenie /predbrúsenie na kameni /štruktúra - lineárna /brúsenie hrán
keramikou /tuning spodnej hrany /2x voskovanie za tepla + leštenie /kontrola + premazanie
viazania
VEĽKÝ SERVIS BEKR
Malý servis bekr + zaliatie rýh
MINI SERVIS
Brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany
+ voskovanie + leštenie (možnosť aj bez vosku za 8€ - KÓD 15)
INFRA voskovanie k balíčku BEKR alebo RACE
Samostatne bez servisu 9€ - KÓD 11
VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie

16€
22€
9€
5€
4€

Servis snowboardu
MINI SERVIS
brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany
+ voskovanie + leštenie (možnosť aj bez vosku za 13€ - KÓD 27)
MALÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
predbrúsenie na páse /brúsenie hrán /tuning hrán pásom trizac /zaleštenie sklznice
korkovým pásom /voskovanie + leštenie
MALÝ SERVIS BEKR
základné predbrúsenie /predbrúsenie na kameni /štruktúra - krížová /brúsenie hrán
keramikou /tuning spodnej hrany /2x voskovanie za tepla + leštenie /kontrola + premazanie
viazania
VEĽKÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
malý servis základný + zaliatie rýh
VEĽKÝ SERVIS BEKR
malý servis BEKR + zaliatie rýh
INFRA voskovanie k balíčku BEKR
Samostatne bez servisu 15€ - KÓD 31
VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie
Príplatok za bataleon banán splitboard 10€ - KÓD 64
za hranu magnettraction 5€ - KÓD 66

15€
25€
30€
35€
40€
40€
6€
10€/5€

Lyžiarske palice
Klobúčik (1ks)
Štift (1ks)
Montáž (1ks)

1,50€
1,50€
1€

Opravy lyžiarok (vrátane materiálu)
Výmena novej klipsne + práca
Výmena použitej klipsne + práca
Výmena nových podrážok (2ks + práca)
Výmena novej podrážky (1ks + práca)
Výmena použitých podrážok (2ks + práca)
Výmena použitej podrážky (1ks + práca)
BOOTFITTING
Korekcia jedného miesta do 2-4 dní za príplatok 9€ - KÓD 67 do 24 hod.
Dezinfekcia lyžiarok - pár do 2-3 dní

20€
15€
20€
10€
15€
7,50€
20€
4€

Viazanie
Lyže (montáž so šablónou + nastavenie viazania DIN)
Lyže (montáž rail - jednoduchá + nastavenie viazania DIN)
Lyže (demontovanie starého viazania, montáž so šablónou + nastavenie viazania DIN)

MONTÁŽ skialpinistického/freeride/freestyle viazania
Z dôvodu náročnosti túto službu vykonávame do 2dní.
Za príplatok 10€ - KÓD 68 do 24 hod.
Montujeme na všetky dostupné značky a druhy viazaní.
PREMONTÁŽ skialpinistického/freeride/freestyle viazania
Z dôvodu náročnosti túto službu vykonávame do 2dní.
Za príplatok 10€ - KÓD 69 do 24 hod.
Montujeme na všetky dostupné značky a druhy viazaní.
Bežky (montáž viazania so šablónou)
Nastavenie viazania DIN
Premazanie viazania
Snowboard (montáž + nastavenie uhlov)
Snowboard (nastavenie nového viazania na topánky)
Skialp (nastavenie viazania DIN)

20€
15€
20€
30€
40€
12€
3€
1,50€
6€
6€
10€

Montáž ochranných krytiek
Lyže (montáž novej plastovej krytky 1ks) - 3 veľkosti
Lyže (montáž nových plastových krytiek 2ks) - 3 veľkosti
Lyže (montáž použitej plastovej/kovovej krytky 1ks)
Lyže (montáž použitých plastových/kovových krytiek 2ks)
Lyže (montáž novej kovovej tvarovateľnej krytky 1ks)
Lyže (montáž nových kovových tvarovateľných krytiek 2ks)
SNB (montáž novej plastovej krytky 1ks) - univerzál
SNB (montáž nových plastových krytiek 2ks) - univerzál

8€
16€
5€
10€
10€
20€
10€
20€

Brúsenie korčúľ
Brúsenie korčúľ - 1 pár (cca 10 min.)
Brúsenie nových/hrdzavých korčúľ - 1 pár (cca 15 min.)
Dezinfekcia korčúľ - 1 pár (do 2-3 dní)

5€
7€
4€

Špeciálne opravy (lepenie, vŕtanie a iné)
2€
5€
10€
15€

Ceny podľa rozsahu
Ceny podľa rozsahu
Ceny podľa rozsahu
Ceny podľa rozsahu

Rýchlostný príplatok
Servis v rámnci dňa
Mini servis (do 30min.)
Malý servis (do 1 hod.)
Veľký servis (do 2 hodín.)

3€
5€
7€
10€

