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Ceník ski servisu 2022/23
L1 Malý lyžařský servis - lyže do 130cm 390 Kč

broušení skluznice, lineární struktura, komplexní úprava hrany, impregnace – Race Waxer (bezkontaktní mazání)

L2 Velký lyžařský servis - lyže do 130cm 490 Kč
malý lyžařský servis + oprava rýh natavením hmoty

L3 Malý lyžařský servis 580 Kč
broušení skluznice, lineární struktura, komplexní úprava hrany, impregnace – Race Waxer (bezkontaktní mazání)

L4 Velký lyžařský servis 680 Kč
malý lyžařský servis + oprava rýh natavením hmoty 

L5 Extra velký lyžařský servis 790 Kč
malý lyžařský servis + oprava rýh natavením hmoty – rozsáhlá oprava

L6 Sportovní lyžařský servis 890 Kč
předbroušení skluznice – optická rovina, variální struktura, komplexní úprava hrany + RACE EDGE zr.120 , impregnace – Wax Future

L7 Sportovní lyžařský servis – skluznice 790 Kč
předbroušení skluznice – optická rovina, variální struktura, tuning spodní hrany, impregnace – Wax Future (bezkontaktní mazání)

L8 Sportovní lyžařský servis - hrana komplexně RE 480 Kč
boční úhlování hrany + tuning spodní hrany +RACE EDGE zr.120

L9 Sportovní lyžařský servis - hrana bok RE 380 Kč
boční úhlování hrany + RACE EDGE zr.120

L10 Sportovní lyžařský servis – tuning spodní hrany 300 Kč
odklon / tuning spodní hrany – Radiální 0,8-0,4-0,8°/ konstantní 0,5°

L11 Voskování lyže impregnace – Wax Future (bezkontaktní mazání) 190 Kč

S1 Malý snowboardový servis 690 Kč
broušení skluznice, lineární struktura, komplexní úprava hrany, impregnace – Race Waxer (bezkontaktní mazání)

S2 Velký snowboardový servis 810 Kč
malý snowboardový servis + oprava rýh natavením hmoty

S3 Extra velký snowboardový servis 950 Kč
malý snowboardový servis + oprava rýh natavením hmoty – rozsáhlá oprava

S4 Voskování snowboard impregnace – Wax Future (bezkontaktní mazání) 230 Kč

B1 Malý běžecký servis  - turistická lyže 490 Kč
broušení skluznice, lineární struktura, impregnace – Race Waxer (bezkontaktní mazání)

B2 Velký běžecký servis - turistická lyže 590 Kč
malý běžecký servis + oprava rýh natavením hmoty

B3 Extra velký běžecký servis - turistická lyže 690 Kč
malý běžecký servis + oprava rýh natavením hmoty – rozsáhlá oprava

B4 Sportovní běžecký servis 790 Kč
broušení skluznice, variální struktura, impregnace – Race Waxer (bezkontaktní mazání)

M1 Montáž sjezdového vázání (vrtaného) 590 Kč
včetně seřízení na elektronické stolici se záznamem

M2 Montáž sjezdového vázání (systémového) 390 Kč
včetně seřízení na elektronické stolici se záznamem

M3 Montáž desky (vrtané)                     450 Kč
M4 Montáž běžeckého vázání 450 Kč
M5 Montáž vázání SNB 200 Kč
M6 Oprava vytrženého šroubu u standartní lyže - sjezd, běh 130 Kč
M7 Seřízení vázání na elektronické diaknostice s potvrzením 220 Kč
M8 Výsek  (jednotlivá oprava skluznice) 350 Kč
M9 1 hod. speciální práce 600 Kč
M10 Lepení + zabroušení 250 Kč
M11 Posun časti vázání + seřízení na diagnostice 480 Kč

Z1 Závodní běžecký servis 990 Kč
formátování skluznice – závodní struktura, opakovaná impregnace –Wax Future

Z2 Závodní lyžařský servis WORLD CUP 1.320 Kč
formátování skluznice – optická rovina, závodní struktura, komplexní úprava hrany + RACE EDGE zr. 240/320, impregnace –Wax Future

Z3 Závodní lyžařský servis WORLD CUP- skluznice 1.160 Kč
formátování skluznice – optická rovina, závodní struktura, volitelný tuning spodní hrany, opakovaná impregnace – Wax Future

Z4 Závodní lyžařský servis -hrana komplexne RE I. 620 Kč
boční úhlování hrany + tuning spodní hrany + RACE EDGE zr.240/320

Z5 Závodní lyžařský servis - hrana komplexně – leštění HTT 360 Kč
boční úhlování hrany + tuning spodní hrany + leštění boční hrany  tuningovým kamenem HTT

Z6 Závodní lyžařský servis - hrana bok RE I. 480 Kč
boční úhlování hrany + RACE EDGE zr.240/320

Z7 Závodní lyžařský servis – hrana bok – leštění HTT 290 Kč
boční úhlování hrany + leštění  tuningovým kamenem HTT

Z8 Voskování závodní RACE WAXER (bezkontaktní) – opakované cykly 420 Kč

Závodní program


