
servisní práce specifikace cena
lyže - úprava parafínem BP + LF  -  (AKCE) NOVÉ lyže vymytí, parafínování, stahování a kartáčování (2 vrstvy) 250
lyže - úprava parafínem LF (nízký obsah fluoru) očištění, parafínování, stahování a kartáčování (1 vrstva) 200
lyže - úprava parafínem HF (vysoký obsah fluoru) očištění, parafínování, stahování a kartáčování (1 vrstva) 400
lyže - úprava parafínem LF + HF  -  (AKCE) očištění, parafínování, stahování a kartáčování (2 vrstvy) 500
lyže - úprava parafínem CERA (prášek nebo liquid) očištění, parafínování, stahování a kartáčování (1 vrstva) 1000
lyže - vymytí skluznice parafínem kartáč bronz, vymytí lyží, stržení, kartáč bronz a nylon, papír 150
lyže - vymytí skluznice Fluorovým smývačem očištění, vymytí Fluorovým smývačem / roztokem 200
lyže - oživení skluznice parafínem BP očištění, napuštění speciálním BP nebo grafitovým parafínem 200

vázání - montáž změření těžiště lyží, navrtání a montáž (M) vázání 200
vázání - demontáž demontáž (D) vázání, očištění lyží 150
vázání - výměna nebo posunutí (D) vázání, zaslepení děr, změření těžiště, navrtání a (M) vázání 300

hole - zkrácení holí (pár) (D) madla, zkrácení holí, (M) a nalepení madla 200
hole - výměna košíčků u holí (pár) (D) kroužku, (M) a nalepení kružků 100
hole - výměna rukojetí u holí (pár) (D) madla, (M) a nalepení madla 150

oprava - zlomené lyže částka dle posouzení servisním technikem 600-???
oprava - zlomené hole částka dle posouzení servisním technikem 400-???
oprava - zaslepení děr lyží, opravy závitu šroubu částka dle posouzení servisním technikem 100-???

výměna SKIN / moherových pásů (D), očištění lyží, (M) 200
změření délky mazací komory očištění lyží, určení délky mazací komory pro stoupací vosky 100
mazání stoupacích vosků - tuhé očištění a zdrsnění komory, base a stoupací vosky, korek 150
mazání stoupacích vosků - klistry očištění a zdrsnění komory, base a stoupací klistry, rozetření 200
mikrokontakt vybroušení a zatření stoupací komory 150
očištění starých stoupacích vosků očištění škrabkou / smývačem, kartáč bronz a nylon, papír 150
očištění špinavých lyží - mimo skluznici očištění smývačem, kartáč, papír 100

struktura ruční - úprava skluznice strukturovačem vyčištění, stržení skluznice a vytlačení ruční struktury 200
struktura strojová - úprava skluznice broušením srovnávací a broušení struktury dle výběru hrubosti 650

vázání - montáž, výměna nebo posunutí vázání 300 - 400
vázání - demontáž vázání 200
servis - úprava parafínem LF (nízký obsah fluoru) parafínování, kartáčování (jedna vrstva) + ruční broušení hran 300
servis - MALÝ ruční úprava skluznice a hran + parafínování LF 400
servis - VELKÝ strojová úprava broušení skluznice a hran +  parafínování LF 650

PROFESIONÁLNÍ SERVIS BĚŽECKÝCH LYŽÍ
       SJEZDOVEK A SNOWBOARDŮ

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

BĚŽECKÉ LYŽE

TOMSPORT prodejna - Podhorská 581/28, Jablonec n.N., 46601, provozní doba 10 - 17h 
tel. (LYŽE): 731 918 181         tel. (KOLA): 739 233 330

SJEZDOVÉ LYŽE, SKIALP a SNOWBOARDY

Ceník je platný od 1.11.2022.  Vyhrazujeme si právo měnit ceny v průběhu roku.

Tomáš Jakoubek - IČO: 72749563 - servis jízdích kol a lyží

e-mail: info@tomsport.cz


