
PRACOVNÍ  POSTUP 

Základní příprava běžeckých lyží (klasika, bruslení)………………..250 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Vykartáčování  struktury lyže. 

3.Nanesení a zažehlení parafínu  BP1. (základní parafín bez fluoru) 

4. Stržení parafínu , vykartáčování  struktury .(měděným a silonovým kartáčem) 

5.Rozbroušení  stoupací  komory smirkovým papírem.(pouze klasické lyže) 

6. Očištění, celková kontrola. 

 

Parafinování  LF(fluorovým voskem LP2), (klasika ,bruslení)……..499 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Čištění skluznice speciálním stahovačem s obsahem fluoru. 

3.Vykartáčování  struktury lyže. 

4.Nanesení a zažehlení parafínu LP2 .(Parafín s nízkým obsahem fluoru) 

5.Stržení parafínu ,vykartáčování  struktury .(měděným a silonovým kartáčem) 

6.Rozbroušení  stoupací  komory smirkovým papírem.(pouze klasické lyže) 

7. Očištění, celková kontrola. 

 

Parafinování HF (vysoce fluorovým voskem HP3), (klasika, bruslení)…..749 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Čištění skluznice speciálním stahovačem s obsahem fluoru. 

3.Vykartáčování  struktury lyže. 

4.Nanesení a zažehlení parafínu HP3. (Parafín s vysokým  obsahem fluoru) 

5.Stržení parafínu ,vykartáčování  struktury .(měděným a silonovým kartáčem) 

6.Rozbroušení  stoupací  komory smirkovým papírem.(pouze klasické lyže) 

7. Očištění, celková kontrola. 

 

 

 



Závodní  příprava (RS.servis-HP3 +FP4 -100% fluorový prášek) , (klasika, bruslení)..1299 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Čištění skluznice speciálním stahovačem s obsahem fluoru. 

3.Vykartáčování  struktury lyže. 

4.Nanesení a zažehlení parafínu HP3 .(Parafín s vysokým  obsahem fluoru) 

5.Stržení parafínu ,vykartáčování  struktury .(měděným a silonovým kartáčem) 

6. Nanesení  fluorového prášku FP4 . (prášek se 100% obsahem fluoru) 

7.Stržení prášku, vykartáčování struktury .(kartáčem z koňských  žíní a silonovým kartáčem leštíme) 

8.Rozbroušení  stoupací  komory smirkovým papírem.(pouze klasické lyže) 

9. Očištění, celková kontrola. 

 

Strukturování lyží (klasika , bruslení)……………………………………499 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Základní broušení pro srovnání skluznice a odbroušení staré struktury. 

3.Finální broušení  struktury dle typu lyže a přání zákazníka. 

4.Nanesení základního parafínu BP1. 

 

Speciální konstrukční měření  běžeckých lyží……………….300 Kč 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Měření konstrukce a tvrdosti lyže .(měříme každou lyži zvlášť ) 

3.Popis naměřených hodnot, vyznačení stoupací komory.(klasické lyže) 

4.Nanesení základního parafínu BP1. 

 

Oprava skluznice vyvařením kofixovou hmotou (hodinová sazba 300 Kč/hod) 

1.Čištění celé lyže stahovačem vosku.(skluznice ,hrany ,vrchní část lyží) 

2.Vyvařování poškozených částí  skluznice kofixovou hmotou. 

3.Začištění. 

 4.Nanesení základního parafínu BP1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


