SERVIS LYŽÍ OD 125cm
BRÚSENIE HRÁN
brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany + 2x voskovanie +
leštenie (možnosť aj bez vosku za 10€)
MALÝ SERVIS ZÁKLADNÝ

predbrúsenie na páse / brúsenie hrán / tuning hrán pásom trizac /
zaleštenie sklznice korkovým pásom /voskovanie + leštenie
MALÝ SERVIS BEKR - nami odporúčaný pre širokú lyžiarsku verejnosť
základné predbrúsenie / predbrúsenie na kameni /
štruktúra - krížová / brúsenie hrán keramikou / tuning spodnej hrany /
2x voskovanie za tepla + leštenie / kontrola + premazanie viazania

12 €
15 €
20 €

MALÝ SERVIS RACE - pre športových lyžiarov a “fajnšmekrov”

balíček BEKR + VARIÁLNA štruktúra + fluórový vosk + ručný
dobrus hrán diamantom + individuálne požiadavky (uhly,
štruktúry,vosky)

33 €

VEĽKÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
malý servis základný + zaliatie rýh

21 €

VEĽKÝ SERVIS BEKR
malý servis BEKR+ zaliatie rýh
VEĽKÝ SERVIS RACE

26 €

malý servis RACE + zaliatie rýh

39 €

INFRA voskovanie k balíčku BEKR alebo RACE
Samostatne bez servisu 9€

5€

VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie

5€

SERVIS LYŽÍ DO 124cm
MALÝ SERVIS BEKR

základné predbrúsenie / predbrúsenie na kameni / štruktúra lineárna / brúsenie hrán keramikou / tuning spodnej hrany /
2x voskovanie za tepla + leštenie / kontrola + premazanie viazania

14 €

VEĽKÝ SERVIS BEKR
malý servis bekr + zaliatie rýh

19 €

BRÚSENIE HRÁN
brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany + voskovanie + leštenie
(možnosť aj bez vosku za 8€)

9€

INFRA voskovanie k balíčku BEKR alebo RACE
Smostatne bez servisu 9€
VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie

5€
4€

SERVIS SNOWBOARDU
BRÚSENIE HRÁN
brúsenie hrán keramikou + tuning spodnej hrany + voskovanie +
leštenie (možnosť aj bez vosku za 13€)

15 €

MALÝ SERVIS ZÁKLADNÝ

20 €

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

25 €

VEĽKÝ SERVIS ZÁKLADNÝ
malý servis základný + zaliatie rýh

29 €

VEĽKÝ SERVIS BEKR -

35 €

malý servis BEKR+ zaliatie rýh
INFRA voskovanie k balíčku BEKR
Samostatne bez servisu 15€

10€

VOSKOVANIE
2x voskovanie za tepla + leštenie

6€

VIAZANIE
Lyže (montáž so šablónou + nastavenie viazania DIN)

13 €

Lyže (montáž rail - jednoduchá)

10 €

Lyže (demontovanie starého viaznia,montáž so šablónou + nastavenie
15 €
viazania DIN)
Montáž/premontáž skialpinistického viazania iba na tieto tipy:
DIAMIR: všetky modely/
MARKER: duke-kingpin-jester-xcell -fdt demo-griffon-squire /
DYNAFIT: všetky modely /
GS: ICON /
ATK : všetky modely
TIROLIA+FISCHER: ambition,Attack /
ATOMIC+SALOMON: warden - STH2 /
cena: MONTÁŽ: 25€ PREMONTÁŽ: 30€
z dôvodu náročnosti túto službu vykonávame do 2-3dní. za príplatok 10€ do 24hod.
Bežky (montáž viazania so šablónou)

10 €

Nastavenie viazania DIN

3€

premazanie viazania

1,5 €

Snowboard (montáž + nastavenie uhlov)

6€

MONTÁŽ OCHRANNÝCH KRYTIEK (vrátane krytiek 2ks)
Lyže

15€

Snowboard

19€

OPRAVY LYŽIAROK (vrátane materiálu)
výmena novej klipsne + práca

19 €

výmena použitej klipsne + práca

12 €

výmena nových podrážok (2ks+ práca)

10 €
5€

výmena použitých podrážok (2ks + práca)
BOOTFITTING - korekcia jedného miesta do 2-4dní
za príplatok 9€ do 24hod

19 €

dezinfekcia lyžiarok - pár do 2-3 dní

4€

LYŽIARSKE PALICE
klobúčik 1ks

1,5€

štift 1ks

1,5 €

montáž 1ks

1€

ŠPECIÁLNE OPRAVY (lepenie,vŕtanie a iné)
ceny podľa rozsahu a náročnosti

€

RÝCHLOSTNÝ PRÍPLATOK
BRÚSENIE HRÁN (do 30min)

5€

MALÝ SERVIS (do 2hod)

7€

VEĽKÝ SERVIS (do 2hod)

10€

ceny sú uvedené s DPH
cenník platný od 1.12.2018

