WAXEN EN SLIJPEN

SNELSERVICE

•
•
•
•

Binnen 2 uur klaar, *afhankelijk van de drukte
Alleen mogelijk met basisbeurt 1 en 1+
Op zaterdag alleen mogelijk in de ochtend
Meerprijs ski’s 6,- / meerprijs snowboard 8,-

DOOR GOED ONDERHOUD

OPTIMAAL SKIPLEZIER

BINNEN 2 UUR KLAAR *
*Inleveren: Ma t/m Do tot 16.00 uur - Vrijdag tot 18.00 uur - Zaterdag tot 11.00 uur

OVERIG ONDERHOUD

SKI

Bindingen afstellen per computer met testuitdraai + testen

15,00

SNOWBOARD

7,50

10,50

Infrarood waxen

12,50

15,00

(ver)monteren + bindingen afstellen

49,95

(ver)monteren ski’s, snowboard, langlauf

39,95

Warm waxen & polijsten ski’s, snowboard, langlauf

39,95
Na een week wintersporten is de wax voor een groot deel
uit het belag gesleten en hebben de staalkanten tot wel 50%
van hun scherpte verloren.
De gevolgen hiervan zijn:
• Het glijvermogen neemt duidelijk af
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

• Draaien zal veel minder licht gaan

Rooiseweg 22, Schijndel T (073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m Do. 9.30 - 18.00 uur Vr. 9.30-20.00 uur Za. 9.30-17.00 uur

• Onzeker gevoel door eerder wegschuiven
• Minder direct stuurgedrag
• Minder grip op hardere pistes en bij het carven

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

1 1 2 2 3 4 5 6
Basis
beurt

Basis
beurt

Grote
beurt

Grote
beurt

VIP
comfort

VIP
Sport

VIP
Race

Stöckli
HPT

49,95

Snelservice

(Prijzen zie achterzijde)

Voorslijpen

VIP Variotuning: UNIEK in Nederland!
Het personaliseren van je ski/snowboard door keuze uit comfort, sport of racetuning.
(Variotuning afhankelijk van het snowboard)

COMFORT

SPORT

RACE

Nog meer draaicomfort.
d.m.v. het aanbrengen van
een speciale variostructuur
in het belag.

Scherpere staalkanten en
belag met racetuning voor
gegarandeerd meer grip
en glijvermogen.

Zeer scherpe staalkanten en
belag met racetuning voor
super grip en glij-vermogen.

Voorslijpen
Het reinigen en slijpen van grove beschadigingen aan de belagzijde.
De basis voor goede hechting van reparatiemateriaal.

Belag
repareren
Loopvlak en
structuur slijpen
Staalkanten
slijpen
High Tech
radiaal tuning
Warm waxen
en polijsten

Belag repareren
Het opvullen van krassen en groeven d.m.v. het aanbrengen van een laag P-Tex.
Voor betere glij- en draaieigenschappen van ski en snowboard.

Infraroodwaxen

Loopvlak en structuur slijpen

Variotuning
Comfort

Het vlak slijpen van de onderkant en het aanbrengen van structuur.

Staalkanten slijpen
Het slijpen van de zijkant onder een bepaalde hoek,
negatief slijpen, voor meer grip in de bochten.

High Tech radiaal tuning
D.m.v. scannen van de staalkant wordt elke ski/snowboard optimaal geslepen en gepolijst
naargelang de radius. Voor optimale grip en draaieigenschappen.

Warm waxen & polijsten
Ski voorzien van een fluorwax glijlaag voor goede glij-eigenschappen.

Infraroodwaxen
De nieuwste innovatie op waxgebied. D.m.v. infraroodtechnologie
trekt de wax veel dieper in het belag waardoor de ski’s veel beter,
sneller en langer blijven glijden plus gemakkelijker draaien.
Voor optimaal skiplezier.

Variotuning
Sport
Variotuning
Race
Stöckli
High Performance
Tuning

SKI’S

€

21,95

26,95

29,95

34,95

37,95

39,95

44,95

SNOWBOARD

€

31,95

38,95

41,95

48,95

51,95

54,95

59,95

