
CO SI VZÍT NA LYŽÁK ?
www.avexski.cz

SLEVOVÝ

KUPON

PRO ŠKOLY

uvedená sleva platí
na zapůjčení vybavení 

nebo na servisní služby
pro studenty základních

středních a vysokých škol

Základní rady a �py pro lyžaře

AVEX SKI
Smetanova 2401

Zlín 76001

Tel. 577 002 760
team@avexski.cz
www.avexski.cz

otevírací doba:
PO-PÁ 9:00 - 18:00

SO 8:00 - 14:00

Nezapomeňte na homologovanou lyžařskou přilbu+brýle, obal na
lyže a obal na lyžáky.

Jak si správně vybrat lyže v půjčovně?
A proč je důležité seřízení vázání?

Velikostní tabulky s návody a �py.

Jak pečovat o vybavení v 
průběhu sezony?

Jakým voskem si jednoduše
navoskovat lyže na horách?

Jakým přípravkem si jednoduše
nabrousit lyže na horách?

S jakou sadou vosků na běžky
si vystačíte na horách?

U nás si můžete
lyže zarezervovat
on-line, nebo nás
navš�vít osobně.

Před odjezdem na hory:
Při zapůjčení vybavení správně zvolte velikost bot, délku lyží, holí
a velikost přilby. U nás zapůjčené lyže dostanete seřízené, 
nabroušené a navoskované, včetně potvrzení pro školu (potvrzení
z půjčovny a účtenka). Takže nemusíte během lyžáku nic řešit. 
Náš tým vám profesionálně poradí s výběrem. V případě že máte 
vybavení vlastní, nezapomeňte v našem specializovaném servisu
provést seřízení a diagnos�ku vázání, broušení hran a voskování
skluznice. Takto připravené lyže jsou základním předpokladem k 
výcviku a příjemnému pocitu z jízdy. Dokladem pro školu o takto 
připravených lyžích, je potvrzení ze servisu, účtenka  a protokol z
diagnos�ky - seřízení vázání.

Co s sebou a jak pečovat o vybavení v průběhu výcviku:

Tekutý parafin na voskování lyží a snowboardů
Sada stoupacích vosků na běžky
V případě běžek se skinem přípravky na ošetření skinu

VIP TESTOVACÍ

LYŽE

NA VÍKEND

1350 Kč
«««««

DĚTSKÝ

KOMPLET

NA SEZONU

LYŽE DO 110 cm

1990 Kč

JUNIORSKÝ

KOMPLET

NA SEZONU

LYŽE DO 140 cm

2490 Kč

CARVINGOVÝ

KOMPLET

NA SEZONU

3350 Kč
«««

CARVINGOVÝ

KOMPLET

PREMIUM

NA SEZONU

3850 Kč
««««

aktuální VIP a
RACE modely lyží 

juniorské lyže 
120-140cm 

juniorské lyžáky 
hole

carvingové lyže 
lyžáky 
hole

carvingové lyže
kategorie PREMIUM 

lyžáky 
hole

dětské lyže 
70-110cm 

dětské lyžáky 
hole

NOVINKA


	Stránka 1

