CENÍK
SKISERVIS
Kompletní ceník servisu běžeckých i sjezdových lyží
Ceník je platný od 1.10.2014

Nabídka servisu běžek
1

- Očištění lyží od stoupacích vosků a nečistot

80,- Kč

servis : (očištění smývačem, kartáč bronz a nylon, fíbr, papír)

2

- Vymytí lyží univerzálním měkkým parafínem

80,- Kč

servis : (kartáč bronz, fíbr, vymytí skluznice lyží uni měkkým parafínem
od nečistot, kartáč bronz a nylon, fíbr, papír)

3

- Oživení skluznice lyží grafitovým parafínem

100,- Kč

servis : (kartáč bronz, fíbr, napuštění speciálním grafitovým parafínem
na renovaci skluznice, stržení, kartáč bronz a nylon, fíbr, papír)

4

- Napuštění a úprava lyží parafínem na skluz od 120,- Kč
servis : (kartáč bronz, fíbr, napuštění lyží speciálním parafínem na skluz dle
výběru kvality parafínu CH/LF/HF, stržení, kartáč bronz a nylon, fíbr, papír)

5

- Kartáčování a leštění lyží s aplikací struktury

80,- Kč

servis : (kartáč bronz a nylon, fíbr, aplikace různých druhů ruční struktury na
skluz dle aktuálních sněhových podmínek, kartáč bronz a nylon, papír)

6

- Vymytí a konzervace lyží do parafínu

120,- Kč

servis : (kartáč bronz, fíbr, vymytí skluznice lyží uni měkkým parafínem,
kartáč bronz, napuštění měkkým uni konzervačním parafínem)

7

- Mazání lyží na stoupání - tuhé vosky

80,- Kč

servis : (očištění a zdrsnění mazací komory, nanesení base podkladového stoupacího
vosku - žehlení/korek, nanesení skluzného stoupacího vosku - korek)

8

- Mazání lyží na stoupání - klistry

120,- Kč

servis : (očištění a zdrsnění mazací komory, nanesení base podkladového stoupacího
klistru - žehlení, nanesení skluzného stoupacího klistru - rozetření)

9

- Přebroušení lyží s obnovou struktury na skluz 550,- Kč
servis : (očištění, demontáž vázání, srovnávací broušení lyží, finální broušení struktury
dle výběru hrubosti, napuštění skluznice parafínem uni, montáž vázání)

10 - Změření délky mazací komory

100,- Kč

servis : (očištění, změření a stanovení délky mazací komory pro stoupací vosky)
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Nabídka servisu běžek na výlet i závod
BASE
CH

- Kompletní servis běžeckých lyží
-

LF HOBBY
-

140,- Kč

Očištění lyží od stoupacích vosků a nečistot
Vymytí skluznice univerzálním měkkým parafínem
Úprava lyží speciálním parafínem (bez Fluoru) “CH” na skluz
Kartáčování a leštění lyží
Pouze úprava lyží speciálním parafínem “CH” - cena 100,- Kč

Kompletní servis běžeckých lyží

150,- Kč

Očištění lyží od stoupacích vosků a nečistot
Vymytí skluznice univerzálním měkkým parafínem
Úprava lyží speciálním parafínem LowFluor “LF” - vrstva na skluz
Kartáčování a leštění lyží
Pouze úprava lyží speciálním parafínem “LF” - cena 120,- Kč

LF+HF
SPORT - Kompletní servis běžeckých lyží
STRUKTURA
-

400,- Kč

Očištění lyží od stoupacích vosků a nečistot
Vymytí skluznice univerzálním měkkým parafínem
Úprava lyží speciálním parafínem LowFluor “LF” - vrstva základní
Úprava lyží speciálním parafínem HighFluor “HF” - vrstva na skluz
Kartáčování a leštění lyží s aplikací finální struktury na skluz

Pouze úprava lyží speciálním parafínem “HF” - cena 300,- Kč

PROFI - Kompletní servis běžeckých lyží 990,- Kč
LF+HF
Očištění lyží od stoupacích vosků a nečistot
CERA -- Vymytí
skluznice univerzálním měkkým parafínem
STRUKTURA

-

Úprava lyží speciálním parafínem LowFluor “LF” - vrstva základní
Úprava lyží speciálním parafínem HighFluor “HF” - vrstva na skluz
Aplikace 100% Fluorového prášku (Cera) - vrstva na skluz
Kartáčování a leštění lyží s aplikací finální struktury na skluz
Pouze aplikace 100% Fluorového prášku (Cera) - cena 600,- Kč
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Nabídka ostatního servisu
- Montáž nového vázání

120,- Kč

servis : (změření těžiště lyží, navrtání a montáž vázání)

- Demontáž vázání

60,- Kč

servis : (demontáž vázání, očištění lyží)

- Výměna nebo posunutí vázání

120,- Kč

servis : (demontáž vázání, zalepení děr, změření těžiště lyží, navrtání a montáž vázání)

- Ostatní servis na lyžích a lyžařském vybavení
Cena tohoto druhu servisu bude vždy domluvena dohodou a potvrzena předem se
zákazníkem s ohledem na rozsahu a náročnost poskytnutého servisu.

KONTAKT - PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
SERVISMAN
Tomáš Jakoubek
tel :
+420 481 032 422
mob : +420 608 731 861
e-mail : info@tomsport.cz
Adresa :
Podhorská 1667/111, 466 01 Jablonec nad Nisou
Provozní doba : Po-Pá 10:00 - 17:00

