Ceník služeb lyžařského servisu
LYŽE

Montáže

do 3 prac.dní

na počkání

Montáž běžeckého vázání
Montáž sjezdového vázání
Montáž sjezdového vázání do lyže připavené od výrobce
(předvrtané díry, kolejničky, atp.)

170,200,-

200,250,-

200,-

250,-

Montáž závodních a speciálních typů vázání
(např. Marker: Selectiv Control, EPS 2 /přinesené zvlášť/
Salomon: Susp. DR-9, Propulse, Pulse, Power Axe, Deflex Susp.
Tyrolia: Free Flex, Power Point, Power Select, Cyber,
Look: Max Flex I + II, Max Flex Pivot
Rossignol: viz Look
Atomic: všechny modely kromě modelů Sport
Dynamic: viz Atomic
Fritschi, Big Foot, Silvreta, Dynafit a všechny podobné typy vázání)
Montáž do desek: Power drive, Auto drive apod.

250,-

300,-

3-20,50-100,50,2,20-30,-

3-20,50-100,50,2,20-30,-

Výměna šroubu (dle materiálu) 1 ks
Demontáž vázání samostatně
Demontáž vázání + kolíčkování při přemontáži vázání
Kolíčkování 1 otvor
Oprava vytrženého šroubu hmoždinkou (dle materiálu)

Seřízení bezpečnostního vázání, funkční zkouška, potvrzení
90,Součástí seřízení vázání není úprava špatně namontovaného vázání do mechanizmů
připravených výrobcem.
!!! U starších typů vázání neručíme za škody vzniklé při zatížení
na zkušební stolici !!!

90,-

Broušení
Strukturace běžek

MALÝ SERVIS

VELKÝ SERVIS

250,-

320,-

(broušení skluznice na pásu a kameni, broušení hran z boku 900,
preparace skluznice čistým parafinem)
broušení hran na keramických kotoučích
420,-

480,-

(oprava skluznice vyvařením, broušení skluznice na pásu a kameni,
broušení hran z boku 900, preparace skluznice čistým parafinem,
broušení hran na keramických kotoučích
490,-

550,-

Individuální úprava lyží (jiný úhel broušení, struktura dle vlastního výběru, závodní úprava apod.)
příplatek 100,Ruční preparace skluznice při malém nebo velkém servisu

příplatek 60,-

Strukturace skluznice dle vlastního výběru u NOVÝCH lyží

80,-

110,-

WaxFUTURE - voskování skluznice pomocí UV záření - hloubkové voskování skluznice
NOVINKA !!!
k Velkému nebo Malému servisu (použití vosku Red Swix Racing Wax)
k Velkému nebo Malému servisu (použití nízko fluorového vosku LF8)
samostatně (použití vosku Red Swix Racing Wax)
samostatně (použití nízko fluorového vosku LF8)

100,150,180,230,-

Opravy
Oprava skluznice vyvařením PE dle rozsahu
Oprava skluznice vysazením - 1 vyseknutí
Lepení

60-200,100,cena dohodou dle rozsahu poškození

Voskování
Strojová preparace skluznice čistým parafinem

60,-

SNOWBOARDY
Montáž vázání (bez materiálu)
Montáž vázání do insertů, nastavení úhlů
Demontáž vázání
Oprava skluznice PE

do 3 prac.dní
330,70-170,50-150,od 100,-

Broušení skluznice a hran včetně navoskování skluznice
450,(broušení skluznice na pásu a kameni, broušení hran z boku 900,
preparace skluznice čistým parafinem
broušení hran na keramických kotoučích)
Broušení hran z boku - jiný úhel než 900
příplatek
100,Lepení

viz.lyže

Oprava přezky nýtováním
Ostatní práce

cena dohodou
cena dohodou

Zda servisní technik přijme práci na počkání, záleží pouze na jeho rozhodnutí.

Ceník je platný pro zakázky přijaté od 1.11.2015

80,-

