
Ceník služeb 

1) BASIC
  Výletní běžkování
  očištění skluznice speciální smývací směsí
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura)
  voskování a finální přeleštění skluznice 390 Kč

2) EXPERT
  Časté běžkování (10 dnů za sezonu)
  očištění skluznice speciální smývací směsí
  oprava (vyvaření) skluznice
  flatování - předbroušení a srovnání skluznice kamenem
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura)
  voskování a finální přeleštění skluznice 590 Kč

3) WORLD CUP
  Sportovní běžkování proti stopkám
  očištění skluznice speciálním kondicionérem
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice kamenem
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem 

(přesná struktura s volitelnými parametry)
  raceové voskování (možnost volby skluzného vosku 

– standardně 1 x BP + 1 x LF + 1 x HF)
  finální přeleštění skluznice (měděný kartáč + různé tvrdosti 

nylonových a žíněnných kartáčů) 890 Kč

4) WORLD CUP +
  Sportovní běžkování proti stopkám
  očištění skluznice speciálním kondicionérem
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice kamenem
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura 

s volitelnými parametry)
  raceové voskování (možnost volby skluzného vosku 

– standardně 1 x BP + 1 x LF + 1 x HF)
  finální přeleštění skluznice (měděný kartáč + různé tvrdosti nylonových 

a žíněnných kartáčů) 
+ urychlovač ceraf 100% fluorocarbon 1190 Kč

Běžky / Nordic

1) BASIC
  Jezdím pouze příležitostně
  broušení spodních a bočních hran na brusném pásu
  srovnání a broušení skluznice na brusném pásu
  voskování a finální přeleštění skluznice
  Servis snowboardů s 3D skluznicemi (TBT Bataleon, Lobster, Lib atd.) 

po domluvě... 490 Kč

2) EXPERT
  Jezdím často tzn. 10 dnů za sezonu
  vyvaření (oprava skluznice)
  předbroušení a srovnání skluznice brusným pásem
  broušení boční a spodní hrany brusným pásem                             
  broušení skluznice brusným pásem                           
  voskování a přeleštění skluznice
  Servis snowboardů s 3D skluznicemi (TBT Bataleon, Lobster, Lib atd.) 

po domluvě... 690 Kč

3) WORLD CUP
  Pro fanoušky jízdy na prkně
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice na brusném pásu
  tuning - přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany 

keramickými kotouči s volitelnými parametry
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura 

s volitelnými parametry)ruční tuning diamantem
  raceové voskování a přeleštění skluznice (možnost volby skluzného vosku)
  Servis snowboardů s 3D skluznicemi (TBT Bataleon, Lobster, Lib atd.) 

po domluvě... 1290 Kč

4) TUNING
  přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči
  voskování a finální přeleštění skluznice
  Pozor! Balíček TUNING možno provádět pouze na letos již 

servisovaných lyžích/SNB! 350 Kč

Snowboard

1) BASIC
  Příležitostní lyžování
  broušení spodních a bočních hran na brusném pásu
  srovnání a broušení skluznice na brusném pásu
  voskování a finální přeleštění skluznice 390 Kč

2) EXPERT
  Časté lyžování (10 dnů v sezoně)
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice na brusném pásu
  přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura)
  voskování a finální přeleštění skluznice 690 Kč

3) WORLD CUP
  pro fanoušky lyžování
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice na brusném pásu
  tuning - přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými 

kotouči s volitelnými parametry
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura 

s volitelnými parametry)
  ruční tuning diamantem
  raceové voskování a přeleštění skluznice (možnost volby skluzného vosku) 1190 Kč

4) TUNING
  přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči
  voskování a finální přeleštění skluznice
  Pozor! Balíček TUNING možno provádět pouze na letos již servisovaných 

lyžích/SNB! 350 Kč

Skialpové lyže

1) BASIC
  Příležitostní lyžování
  broušení spodních a bočních hran na brusném pásu
  srovnání a broušení skluznice na brusném pásu
  voskování a finální přeleštění skluznice 390 Kč

2) EXPERT
  Časté lyžování (10 dnů v sezoně)
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice na brusném pásu
  přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči
  broušení skluznice kamenem (přesná struktura)
  voskování a finální přeleštění skluznice 690 Kč

3) WORLD CUP
  pro fanoušky lyžování
  oprava (vyvaření) skluznice
  předbroušení a srovnání skluznice na brusném pásu
  tuning - přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči s voli-

telnými parametry
  finishing skluznice - broušení skluznice kamenem (přesná struktura 

s volitelnými parametry)ruční tuning diamantem
  raceové voskování a přeleštění skluznice (možnost volby skluzného vosku) 1190 Kč

4) DĚTSKÉ
  Lyže do 140 cm
  broušení spodních a bočních hran na brusném pásu
  srovnání a broušení skluznice na brusném pásu
  voskování a finální přeleštění skluznice 290 Kč

5) TUNING
  přesné strojové úhlování a broušení boční i spodní hrany keramickými kotouči
  voskování a finální přeleštění skluznice
  Pozor! Balíček TUNING možno provádět pouze na letos již servisovaných 

lyžích/SNB! 350 Kč

Sjezdové lyže / Alpine




