
WINTERSPORTPRET
BEGINT HIER!

De Voorwaarden:
• De maximale looptijd van het KinderSki garantieplan 

 is 2 jaar na aankoopdatum.

• Het KinderSki Garantieplan is geldig voor kinderski’s 
 en kindersnowboards t/m 1.50 cm. 
 Ski- en snowboardschoenen t/m maat 39,5 / 25,5.

• De inruilprijs is gegarandeerd indien het materiaal in 
 normale staat wordt ingeruild en tegelijkertijd 
 nieuw materiaal wordt aangeschaft.

De Voordelen:
• Je kind heeft altijd nieuwe ski’s en schoenen op maat gemonteerd en afgesteld.

• De afschrijving is vaak lager dan de huurprijs.

• Geen stress vlak voor en na de vakantie.

• Nieuw materiaal naar keuze.

• Optimale veiligheid.

Hoe werkt dit KinderSki Garantieplan? 
Wij garanderen u een vaste inruilprijs op nieuwe ski’s, skischoenen, stokken, snowboard en snowboardschoenen. 
Inruilvoordeel binnen 1 jaar: 60% van de aankoopprijs retour bij aanschaf van nieuw materiaal
Inruilvoordeel binnen 2 jaar: 50% van de aankoopprijs retour bij aanschaf van nieuw materiaal

Het kopen van nieuw wintersportmateriaal voor uw kind(eren) d.m.v. ons 
KinderSki Garantieplan is voordeliger dan huren.
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Ski en Snowboard onderhoudsprijzen

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

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.

Loopvlak en structuur slijpen
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.

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

(Variotuning afhankelijk van het snowboard)

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

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

RACE
Zeer scherpe staalkanten en 
belag met racetuning voor 
super grip en glij-vermogen.
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SNELSERVICE
WAXEN EN SLIJPEN

BINNEN 2 UUR KLAAR*

Rooiseweg 22, Schijndel T (073) 5492356 Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

• 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,-

OVERIG ONDERHOUD SKI SNOWBOARD

Bindingen afstellen per computer met testuitdraai + testen

Warm waxen & polijsten ski’s, snowboard, langlauf
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Infrarood waxen

(ver)monteren + bindingen afstellen

(ver)monteren ski’s, snowboard, langlauf

*Inleveren: Ma t/m Do tot 16.00 uur - Vrijdag tot 19.00 uur - Zaterdag tot 11.00 uur


