
Lyžařská zdatnost se rozděluje do třech typů: 
Typ 1 – začátečník 

Typ 2 – středně pokročilý 

Typ 3 – expert 

 

Typ 1  
Opatrný lyžař jezdící bez rizika na bezpečných svazích s malým až středním sklonem. Ovládá 

základy lyžařské techniky. Sem patří začátečníci a lehce pokročilý lyžaři. 

 

Typ 2 

Sportovní lyžař, středně pokročilý s dobrým základem lyžařské techniky a dobrou kondicí. 

 

Typ 3 

Rychlý a agresivní lyžař na těžkých svazích se středním až velkým sklonem. 

 

Ceník servisu lyží a snowboardů 
 

Sjezdové lyže – dětské dělka do 120cm 
Malý servis dětských lyží- ZÁKLADNÍ – 300,- Kč 

- broušení skluznice a hran na brusném pásu, voskování + leštění 

Malý servis dětských lyží – STANDARD – 350,- Kč 

- broušení skluznic na brusném kameni, finální lineární struktura, broušení a úhlování bočních + 

spodních hran na brusném pásu, voskování + leštění 

Malý servis – TOP – 400,- Kč  

- broušení skluznic na brusném kameni, finální lineární struktura, ruční broušení a úhlování bočních 

+ spodních hran, voskování + leštění 

Velký servis – malý servis + oprava rýh skluznice +150,- 

 

Sjezdové lyže nad 120 cm 
Malý servis lyží- ZÁKLADNÍ – 350,- Kč 

- broušení skluznice a hran na brusném pásu, voskování + leštění 

Malý servis lyží – STANDARD – 450,- Kč 

( běžný servis pro rekreačního lyžaře ) 

- broušení skluznic na brusném kameni, finální lineární struktura, broušení a úhlování bočních + 

spodních hran na brusném pásu, voskování + leštění 

Malý servis – TOP – 550,- Kč     DOPORUČUJEME 

( velmi dobré jízdní vlastnosti a ovladatelnost + dokonale ostré hrany s prodlouženou životností ) 

- broušení skluznic na brusném kameni, finální lineární struktura, ruční broušení a úhlování bočních 

+ spodních hran, voskování + leštění 

Malý servis – RACING – 690,- Kč 

( vhodné pro zkušené lyžaře, kteří chtějí z lyží vytěžit maximum ) 

- broušení skluznic na brusném kameni, finální závodní šikmá struktura, ruční broušení a úhlování 

bočních + spodních hran s možností volby úhlů bočních 89°, 88°, 87°, 86°, spodní 0,5°, 0,7°, 1°, 

hloubkové voskování + leštění 

Velký servis – malý servis + oprava rýh skluznice +150,- 

 

 

 

 

 



Snowboard 
Malý servis – 490,- Kč 

- broušení skluznic na brusném pásu, broušení a úhlování bočních + spodních hran na brusném pásu, 

voskování + leštění 

Velký servis – malý servis + 150,- Kč 

- malý servis + oprava rýh skluznice do 5 cm 

Extra velký servis - + 200,-  až 300,- Kč 

- rozsáhla oprava rýh na skluznici 

 

Skluznice snowboardu brousíme pouze bez vázání!!! 

Za demontáž a zpětnou montáž si účtujeme příplatek 50,- Kč 

 

OSTATNÍ SERVISNÍ ÚKONY 
Voskování LYŽÍ nebo SNB horkým voskem, včetně leštění – 200,- Kč 

Broušení a úhlování bočních hran lyží nebo snb brusným pásem – 180,- Kč 

Broušení a úhlování nočních + spodních hran ručně – 250,- Kč 

Seřízení sjezdového vázání na přístroji MONTANA JETBOND+ tisk dokladu – 180,- Kč 

Seřízení sjezdového vázání na přístroji MONTANA JETBOND bez dokladu – 130,- Kč 

Posun jedné části sjezdového vázání – převrtání – 150,- Kč 

Posun obou částí vázání – převrtání – 200,- Kč  

Montáž sjezdového vázání – navrtání – 200,- Kč 

Montáž běžeckého vázání – navrtání – 150,- Kč 

Montáž snb vázání – 120,- Kč 

Montáž vázání na systémové liště – 80,- Kč 

Oprava vytrženého šroubu – 50,- Kč 

Provedení zakázky do 24 hodin - + 50% z původní ceny úkonu 

Nedodržení dohodnutého termínu – 150,- Kč 

Nevyzvednutí lyží do 3 dnů od přijetí sms – 50,- Kč / den 

 

Veškeré ceny jsou včetně DPH 21% 
 


