
 
 

Ceník servisních prací platný od 1. 12. 2016 

Lyžařský servis 540 Kč 
broušení skluznice kamenem, úhlování hrany, finální struktura, napuštění voskem 
 
Lyžařský servis – lyže do 140 cm 390 Kč 
broušení skluznice kamenem, úhlování hrany, finální struktura, napuštění voskem 
 
Snowboardový servis 620 Kč 
broušení skluznice kamenem, úhlování hrany, finální struktura, napuštění voskem 
 
Lyžařský servis – běžky turistická lyže 390 Kč 
broušení skluznice kamenem, finální struktura, napuštění voskem 
 
Oprava skluznice 10 Kč – 200 Kč 
oprava rýh ve skluznici natavením nové hmoty dle rozsahu poškození 
 
Závodní lyžařský servis – běžky  590 Kč 
broušení skluznice kamenem, oprava rýh, závodní struktura, napuštění voskem 
 
Závodní lyžařský servis 830 Kč 
broušení skluznice kamenem, oprava rýh, komplexní úprava hrany,  
závodní struktura dle výběru, napuštění voskem 
 
Broušení - tunning hran 390 Kč 
Komplexní úprava hran včetně napuštění voskem 
 
Závodní snowboardový servis 830 Kč 
broušení skluznice kamenem, oprava rýh, komplexní úprava hrany,  
závodní struktura dle výběru, napuštění voskem 
  
 
 
 
Montáž sjez. vázání s deskou / lyže s kovovým plátem / freeride / skalp 490 Kč 
včetně seřízení na elektronické stolici se záznamem 
 
Montáž systémového vázání a běžeckého vázání 320 Kč 
včetně seřízení sjezdového vázání na elektronické stolici se záznamem 
 
Montáž běžeckého vázání 290 Kč 
 
Demontáž sjezdového vázán bez desky 80 Kč 
 
Demontáž sjezdového vázán s deskou 130 Kč 
 
 
 
 
Zaslepení díry 20 Kč 
 
Oprava vytrženého šroubu u lyže s kovovým plátkem 130 Kč 
 
Oprava vytrženého šroubu u standardní lyže 100 Kč 
 
Výsek – oprava skluznice vysazením 280 Kč 
 
Ostatní servisní práce – opravy hran, lepení atp. (15 min práce) 100 Kč 



 
 
 
Servis expres – na počkání – lyže/SNB/běžky Příplatek    200 Kč 
 
Servis expres – do 24 hodin – lyže/SNB/běžky Příplatek    100 Kč 
 
Seřízení vázání na elektronické stolici s potvrzením 210 Kč 
 
Seřízení vázání na elektronické stolici bez potvrzení 90 Kč 
 
Voskování s hloubkovou impregnací WAX FUTURE – lyže 150 Kč 
 
Voskování s hloubkovou impregnací WAX FUTURE – snowboard 190 Kč 
 
 
 
 


