
  

 

 AKTIVE SKI SERVICE  

 За напреднали запалени скиори и сноубордисти 

 За активни състезатели 

 

 

 

 

1 Фрезер Sidewall Pro Sharp - отнема материал около канта, с 4 лагерчета за плавно водене 75.00 лв. 

2 24 Hours Sharp - полезен инструмент за фина обработка на страничен ъгъл 87° и 88° 35.00 лв. 

3 Цикла за ски - плексигласова цветна, дебелина 4 мм 5.00 лв. 

3.1  Цикла за ски - метална, дебелина 1 мм 8.00 лв. 

3.2 Цикла за ски - плексигласова прозрачна с различни дебелини 6 - 8.00 лв. 

3.3 Цикла за сноуборд - плексигласова прозрачна 22.00 лв. 

4 Газова горелка - работи с течен газ, запалва се с вградена пиезо-керамична запалка 90.00 лв. 

5 Държач ADJUSTABLE base sharp - за основен ъгъл  0,5° 0,75° 1° 1,5° 45.00 лв. 

6 Комплект пластмасови държачи за пили с ширина до 25 мм - за основен ъгъл 0,5° 1° 1,5 20.00 лв. 

7 Държач "World Cup" SKI MAN за страничен ъгъл - с полирана повърхност, нов продукт 75.00 лв. 

8 Държач от неръждаема стомана - за страничен ъгъл 90° 89° 88° 87° 86° 50.00 лв. 

9 Държач с щипка, алуминиев, цветен за страничен ъгъл 90° 89° 88° 87° 86° 38.00 лв. 

10 Менгеме 24 HOURS 120.00 лв. 

11 Менгеме SKI VISE PRO 155.00 лв. 

12 Приставки BRAVO Support за всяко менгеме SKI MAN/ цена за чифт 45.00 лв. 

13 BRAVO SHARP World Cup - eлектроуред с два диамантени диска, за обработка на кантове 882.00 лв. 

14 Диамантен диск отделно - 1 брой 100.00 лв. 

15 Диамантени пили на пластмасова или метална основа (вж. общата Ценова листа 2020) 18 - 36.00 лв. 

 

 
 

Цените са крайни, вкл. ДДС. 

Плащането се извършва в брой с касов документ или по банков път с фактура. 

Стоката се изпраща по куриер Еконт или Спиди. 

 

За консултация и поръчки:  
 

РЕА ТЕХ ЕООД                                                

mob +359 888 771 971 - Христо Чичанов 

reatech.bg@gmail.com  

www.reatech-bg.com  
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