Арт. S-691

Менгеме SKI VISE PRO

Арт. S-650

Менгеме „24 HOURS”

Арт. S-635

Приставки BRAVO Support

Арт. S-1003

Менгеме BOARD Freeride

Арт. K-4030

Менгеме Snowboard
STAR FIX

Любители скиори и бордисти може да изберат едно от посочените
менгемета. Цените са с вкл. ДДС.

S-691 SKI VISE PRO Комплект от три части, ширина на челюстите 30 мм,
отваряне на челюстите 90 мм. Ските се фиксират стабилно в хоризонтално
и вертикално положение. Директен внос от производител SKI MAN Италия.

S-650 24 HOURS Много леко и лесно за употреба менгеме. Без подвижни
части. Позиции на ската: хоризонтална, вертикална и 45º. Приложимо е за
широки ски Freeride! (производител SKI MAN Италия)

S-635 BRAVO Support Приставка за обработка на ски и сноуборд. Може
да работи с всички изброени менгемета на SKI MAN. Приставките BRAVO
Support позволяват със стандартни менгемета за алпийски ски да се
обработват ски „писалки” и сноубордове! Цената е за чифт приставки.

S-1003 BOARD Freeride Менгеме SKI MAN за сноуборд и широки ски. Леко
и удобно за пренасяне, с корпус от високо технологична пластмаса. Три
възможни положения: хоризонтално, вертикално и наклонено 60º

K-4030 STAR FIX Комплект от две части с изключително опростена и много
надеждна конструкция. Фиксира борда в четири положения: хоризонтално,
вертикално и 2 х 45º (производител LG SPORT/ Kunzmann Германия)

Арт. S-691
Арт. S-650
Арт. S-635
Арт. S-1003
Арт. K-4030

155.00 лв.
120.00 лв.
45.00 лв.
140.00 лв.
120.00 лв.

Арт. MULTI

Арт. K-3123

MULTI
Универсален комбиниран уред за
заточване на страничен и основен
ъгъл на канта! Лесно се фиксира
желаната стойност на ъгъла (със
стъпка 0,5º) Широкият плъзгач за
водене по базата на ската/ борда
гарантира точност на заточването.
Цената включва уред + една пила
по избор (едра, средна или фина)
35.00 лв. вкл. ДДС

K-3123
Арт. K-3316

K-3309

K-3308

Държач за пила от неръждаема
стомана с пластмасова ръкохватка.
Пилата се фиксира много надеждно
чрез два или три болта. Доставка на
ъгъл по избор 86º, 87º, 88º, 89º, 90º
50.00 лв.

K-3316
Метална цикла за ски - дебелина 1 мм
8.00 лв.

K-3309
Арт. 6620

Плексигласова цикла - прозрачна,
различни дебелини
6.00 - 8.00 лв.

K-3308
Плексигласова цикла - в 5 цвята, 4 мм
5.00лв.

6620

Арт. K-3334

Универсална вакса от -20º до -10º
(t на въздуха) зелена
Универсална вакса от -10º до +10º
(t на въздуха) жълта
Разфасована на блокчета по 200 г
7.00 лв. за 1 блокче
34.00 лв. за 5 блокчета

K-3334
Wax-корк за лесно ваксане на пистата
5.00 лв.

Продуктите са препоръчителни за начинаещи и любители скиори като необходим набор инструменти HOBBY!
Цените са с вкл. ДДС.
Поръчките може да се изпратят по куриер Еконт или Спиди.
За консултация и поръчки:
РЕА ТЕХ ЕООД
моб. 0888 771 971
viber 0888 315 339
www.reatech-bg.com

