CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ:
CYKLO – Roman Krátký
VÝPLETY + CENTROVÁNÍ:
vypletení kola s jednoduchým ráfkem + centrování
vypletení kola s dvojitým ráfkem + centrování
rozpletení starého výpletu
vycvakání starého výpletu
doplnění špic (do 5ks) + centrování
centrování
zapilování dlouhých špic

100,120 - 140,50,20,45 - 60,35 - 50,20,-

OPRAVY NÁBOJŮ KOL:
demontáž + montáž šroubovacího vícekolečka
demontáž + montáž kazety
rozebrání + výměna dílů + promazání + seřízení náboje
rozebrání + výměna dílů + promazání + seřízení torpéda
seřízení náboje bez rozebrání
oprava ořechu náboje vč. seřízení náboje
oprava vícekolečka
demontáž + montáž kola z rámu

20,25,50,70,30,100,100,10 – 15,-

OPRAVY PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ:
výměna / zkrácení řetězu
snýtování řetězu
promazání řetězu sprejem
výměna přehazovačky / přesmykače / kladek / ovládání atd.
výměna lanka z páčkového řazení
výměna lanka z otočného řazení
seřízení přehazovačky
seřízení přesmykovače
seřízení převodů komplet
výměna řadicích bowdenů komplet + seřízení

30,25,15,30,25,40,30,30,50,100,-

OPRAVY KLIK, PEDÁLŮ A STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ:
stažení klik ze středové osy + zpětná montáž
výměna pedálů
výměna zapouzdřené středové osy
rozebrání + výměna dílů + promazání + seřízení středového složení
seřízení středového složení bez demontáže klik
oprava pedálů - pouze některé modely (1ks)
výměna převodníku
montáž klipsen + řemínků
protažení závitů středového složení nebo pedálů

30 - 50,20,100,120,30,30,30,30,40,-

OPRAVY PLÁŠŤŮ A DUŠÍ:
demontáž + montáž pláště / duše
lepení duše
demontáž + montáž kola z rámu

20,20,10 – 15,-

OPRAVY BRZD:
montáž / výměna brzdových čelistí + seřízení (1pár)
výměna brzdových špalků + seřízení brzdy (1pár)
výměna lanka / vodítka + seřízení brzdy (1ks)
oprava brzdy + seřízení (1pár)
seřízení před. + zad. brzdy komplet
seřízení kotoučových brzd (1ks)
výměna brzdových destiček + seřízení kotoučových brzd (1ks)
odvzdušnění hydraulických kotoučových brzd (1ks)
výměna kapaliny hydraulických kotoučových brzd + odvzdušnění (1ks)
výměna dílů hydraulických kotoučových brzd + odvzdušnění (1ks)
zkrácení hydraulických kotoučových brzd + odvzdušnění (1ks)
montáž / výměna kotoučových brzd + seřízení (1ks)
montáž / výměna brzdového kotouče + seřízení (1ks)
rovnání brzdového kotouče (1ks)

50,40,40,50,50,50,80,100 - 150,100 - 200,150 - 200,100 - 150,100,80 - 100,30 - 50,-

OPRAVY VIDLIC:
výměna vidlice vč. kontroly hlavového složení
výměna hlavového složení
oprava hlavového složení vč. promazání + seřízení
seřízení vůle hlavového složení bez rozebrání
řezání závitu (1cm)
servis odpružené vidlice
- pružinový systém
- olejový systém
200 – 300,- vzduchový systém
250 – 500,OSTATNÍ OPRAVY:
výměna sedla
výměna sedlovky
montáž / výměna blatníků
montáž / výměna nosiče
oprava osvětlení na dynamo
výměna P/Z světla na dynamo
montáž / výměna tachometru – U NÁS ZAKOUPENÝCH
montáž / výměna tachometru
montáž / výměna dětské sedačky
montáž / výměna rohů
montáž / výměna rukojetí
kompletní přestavba kola vč. rámu + celkové seřízení
výměna řidítek / představce

100,70 – 100,50 – 100,30,10,150 – 250,-

20,30,40 – 60,30 – 50,50 – 100,30,ZDARMA
50,50 – 100,20 – 40,20,400 – 700,30 – 70,-

Ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit dle náročnosti prováděných prací!!!

