
  CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ 

  SJEZDOVÉ LYŽE  Vše pro ski, cyklo a koloběžky

Seřízení vázání + potvrzení 130 Kč

Montáž sjezdového vázání 199 Kč

Demontáž sjezdového vázání 50 Kč

Montáž desky pod vázání 90 Kč

Malý lyžařský servis – lyže do velikosti 130 cm
( broušení skluznice, úhlování hrany keramickými kotouči, finální struktura na kameni + napuštění 
voskem )

299 Kč

Velký lyžařský servis – lyže do velikosti 130 cm
( malý lyžařský servis + oprava rýh natavením hmoty )

399 Kč

Malý lyžařský servis – carvingové lyže
( broušení skluznice, úhlování hrany keramickými kotouči, finální struktura na kameni + napuštění 
voskem )

399 Kč

Velký lyžařský servis – carvingové lyže 
( malý lyžařský servis + oprava rýh natavením hmoty )

499 Kč

Závodní lyžařský servis 
( broušení skluznice na kameni, komplexní úprava hrany keramickými kotouči, závodní struktura + 
napuštění voskem )

600 Kč

Broušení hran komplexně
( boční úhlování hrany + tuning / tuning spodní hrany )

269 Kč

Mazání strojově 100 Kč

Parafinování, zažehlení ručně 150 Kč

Oprava vytrženého šroubu u lyže 110 Kč

Výsek skluznice 200 Kč

Expresní servis – na počkání, příplatek 50% z ceny



 
     

  CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

SERVIS SNOWBOARDŮ  Vše pro ski, cyklo a koloběžky

Montáž snowboardového vázání 100 Kč

Malý snowboardový servis
( broušení skluznice, úhlování hrany keramickými kotouči, finální struktura na kameni + napuštění 
voskem )

459 Kč

Velký snowboardový servis
( malý snowboardový servis + oprava rýh natavením hmoty )

549 Kč

Závodní snowboardový servis
( broušení skluznice, komplexní úprava hrany keramickými kotouči, závodní struktura na kameni + 
napuštění voskem )

600 Kč

Broušení hrany komplexně
( boční úhlování hrany + tuning / tuning spodni hrany )

269 Kč

Mazání strojově 100 Kč

Parafinování, zažehlení ručně 150 Kč

Výsek skluznice 200 Kč

Expresní servis – na počkání, příplatek 50% Kč



   CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ 

      

BĚŽECKÉ LYŽE                                 Vše pro ski, cyklo a koloběžky

Montáž běžeckého vázání 190 Kč

Demontáž běžeckého vázání 50 Kč

Zalepení díry ZDARMA 

Malý běžecký servis – turistická lyže
( broušení skluznice, struktura na kameni + napuštění voskem )

299 Kč

Velký běžecký sevis – turistická lyže
( malý běžecký servis + oprava rýh natavením hmoty )

359 Kč

Mazání strojově 100 Kč

Parafinování, zažehlení ručně 150 Kč

Expresní servis – na počkání, příplatek 50% z ceny


