HITRA ODZIVNOST IN SERVIS

SERVIS SMUČI, ŠOLA SMUČANJA,
IZPOSOJA SMUČARSKE OPREME

Smuči so v enem do (največ) dveh
dneh pripravljene na sneg. Nujni
primeri se po dogovoru in glede na
razmere obdelajo takoj.
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Servisiranje smuči:
ă Zalivanje drsne obloge: Elektronska polygun pištola (220 V), z
ă

ă

ă
ă
ă

elektronsko šobo. Segreje drsno ploskev, zato je popravilo trajno.
Ročno brušenje robnikov z vrhunskim orodjem (Holmenkol pile,
diamantni finiš treh različnih granulacij, izbira kota med 85 do 90
stopinj).
TRI1 orodje za tekmovalno pripravo robnikov smuči in desk:
Sem en izmed redkih v Sloveniji (edini v Šaleški dolini), ki
uporablja TRI1 ročno orodje za brušenje robnikov. To orodje
naredi robnik smuči in deske TRŠI, OSTREJŠI, bolj NATANČEN.
Vaše smučke bodo zato HITREJŠE in bolj vodljive.
Impregnacija z voski glede na razmere in zunanje temperature
(Holmenkol).
Tri maxx: Priprava treh vrst struktur za hitrejšo smučko in manjšo
obrabo smučarskega voska .
Poliranje drsne površine.

SERVIS SMUČI, ŠOLA SMUČANJA,
IZPOSOJA OPREME

ZAKAJ je potrebno servisiranje
smuči?
Odgovor je preprost: Ker lahko s servisirano opremo
veliko bolj uživate na progi.

Prednosti

PREVERITE sami!

Predvsem
natančnost
pri brušenju,
zalivanju in
voskanju, ter
dolga
življenjska
doba smuči.

Nihče drug ne more bolje presoditi,
kdaj je pravi čas za servis, kot vi sami:

Z dobro
pripravljeno
smučko je
smučanje
lažje in bolj
varno!

ă Ne morete več narediti carving

zavoja na zaledeneli progi?
Čas je za brušenje robnikov.
ă Prenizka hitrost na gladki progi?
Skrajni čas za obnovitev obloge.
ă Na oblogi se kažejo svetli
madeži, je hrapava, neravna in
izsušena?
Mazanje smuči.
ă Vaše smuči ali deska se
tresejo na ravnini?
Nujno je potrebno
obrusiti oblogo.

Izposoja opreme
otroci / odrasli [€]
Komplet *
Smuči
Čevlji
Čelada
Palice ali rokavice ali očala

10
dni
47 / 75
38 / 50
15 / 20
10 / 14
6/7

1
cela
mesec sezona
57 / 85
43 / 60
17 / 30
12 / 17
7/8

67 / 95
50 / 70
20 / 40
15 / 20
8/9

Razlog za to je:
 Potrebujete manj moči in manjša je nevarnost
nesreče: S strokovnim brušenjem robnikov je
zagotovljen brezkompromisen oprijem, tudi če je
proga zaledenela. Tako potrebujete manj moči,
poveča pa se tudi varnost.
 Preprosto zavijanje in odlično drsenje:
Optimalno brušenje drsne obloge zagotavlja
odlično zavijanje in drsnost pri vseh snežnih
pogojih. Vse to vam na progi daje občutek, ki ga
nikakor ne smete zamuditi.

KDAJ je potrebno servisiranje smuči?
Kako pogost mora biti servis, je odvisno od snežnih
pogojev, terena in vašega znanja.
Servis priporočamo:
 pred prvim smučanjem v sezoni
 vsakič po približno 5 dneh smučanja
 na koncu sezone

1
vsak
dan dodatni
**
dan
20 / 30
+7 €
15 / 27
+5 €
9 / 15
+3 €
5/6
+2 €
5/5
+1 €

* Smuči, čevlji in palice. Pri najemu kompleta dodatno čelada samo 8 €.
** Pri enodnevnem najemu je servis vključen v ceno. Izposoja po dnevih največ do 8 dni.

CENIK SERVISA SMUČI - 2019 / 2020
Servis
do dolžine 140 cm
do dolžine 80 cm
Montaža vezi

Cena se določi ob prevzemu in pregledu smuči.
20 - 30 €
SERVIS OTROŠKIH SMUČI
Cena se določi ob prevzemu in pregledu smuči.
18 - 23 €
Cena se določi ob prevzemu in pregledu smuči.
15 - 20 €
OSTALE STORITVE
Trak za smuči 1,50 € (ob vrnitvi vrnemo 0,50 €).
5€

Impregnacija
Brušenje s TRI1 orodjem

7€

Prvi servis 20 € *
impregnacija + prvo mazanje + popravilo robnika

5-9€

Cena se določi ob prevzemu in pregledu smuči.

* Opomba: Pri nakupu novih smuči je potrebno le-te pred prvo uporabo servisirati, česar pa
marsikdo ne ve. Smuči je potrebno impregnirati s Holmenkol bazičnimi voski, s katerimi smučko
očistimo, hkrati pa omogočimo boljšo vezavo in obstojnost Fluorcarbon voska. Prav tako pa je
pred prvo uporabo potrebno na smučeh popraviti tovarniške robnike, da bo smučka bolje vodljiva.

RC4 linijo smuči si je možno izposoditi samo po ceniku za 1 dan.
Možna je rezervacija opreme. Ob rezervaciji se plača 20% zneska
izposoje, ki se ob nekoriščenju ne vrača (en ali največ 8 dni).
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

Šola smučanja
najmanj 2 uri
3 ure nočna smuka
Po predhodnem dogovoru.

Individualna
ura
20 € + karta
55 € + karta

NOVOST
Izposoja SUP
SUP z veslom
Jadro

Na dan
[mali / veliki]
7 € / 10 €
3€

Izposoja po
simbolnih cenah
je namenjena
otrokom, ki si
ne morejo
privoščiti svoje
lastne opreme.

PREDNOSTI izposoje smučarske opreme:
vedno podmazana in kontrolirana oprema z naše strani
profesionalna nastavitev opreme
preprosta menjava ko tišči, samo zamenjate
oprema raste z vašimi potrebami (leta, znanje)
če smučate manj kot 3 tedne na leto, pretehtajte prednosti,
ker s tem privarčujete
 ob izposoji smuči vam ni treba skrbeti za njihovo redno
servisiranje, ki dodatno stane
 smiselna je tudi pri otrocih, ki želijo zgolj poizkusiti smučati
(kako veste ali bo otrok sploh želel smučati, vam bo to sploh
ustrezalo - če si jo sposodite, to lahko vidite in se potem odločite
ali si jo boste kupili)







Nova telefonska
številka:
051 727 740

