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v roce 1910 byla založena finská firma vauhti 
a její vosk ”Salaisuus’’ byl v té době revolučním 
výrobkem. stal se základem nejstarší firmy vyrábějící 
lyžařské vosky. výsledky vývoje, který tento vosk 
odstartoval, mohou dnes využívat všichni lyžaři. od 
profesionálů z prvních příček světových pohárů až 
po přírodou se kochající turisty.

za vosky vauhti stojí pečlivéa dlouhodobé testování 
a to jak v laboratořích, tak v terénu. k našemu 
výzkumu využíváme laboratoře finské univezity. 
vývojový tým vauhti neustále zdokonaluje své 
poznatky o styku skluznice se sněhem za všech 
možných povětrnostních podmínek.

Chceme, aby voskování lyží bylo snadné a aby při 
voskování nebylo nutné žádné speciální voskovací 
vybavení. vosky z řady QuICk jsou vyráběny stejně 
jako vosky používané špičkovými světovými lyžaři. 
voskování nyní není překážkou pro pohodlné 
lyžování a vy si můžete vychutnat jak běžecké nebo 
sjezdové lyžování tak i jízdu po neupravených 
tratích.

Finská kultura, touha zvítězit, vášeň, vytrvalost, 
integrita a nejnovější technologie v tomto průmyslu 
– toto jsou hodnoty a suroviny, ze kterých jsou vosky 
vauhti vyráběny.
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FC LDR práškový vosk

nejnovější inovace od vauhti – ldr prášek vyvinutý 
pro dálkové běhy. během dlouhých závodů se může 
teplota dramaticky měnit. práškový vosk ldr dokáže 
fungovat při velkém kolísání teplot a zároveň výborně 
odolává ojíždění.

FC ldr je určen pro všechny typy sněhu včetně 
hrubozrnného a umělého. velký počet startů na 
mistrovstvích světa i světových pohárech v těchto 
podmínkách jen ukazuje na kvality tohoto vosku. 

vývojový tým expertů neustále inovuje a zlepšuje vauhti FC vosky aby dosahovaly špičkových parametrů  
a vyhovovaly i těm nejnáročnějším sportovcům.

vauhti FC práškové vosky minimalizuji povrchové tření mezi skluznicí a sněhem díky super-hydrofobním  
a nečistoty odpuzujícím vlastnostem. zároveň perfektně fungují ve studených podmínkách, kdy omezují 
suché tření na minimum.

rychlost, vynikající skluz a trvanlivost můžete od vauhti FC práškových vosků očekávat při všech teplotách. 

320-FCpWFC WEt +10/-3°C 
•  Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek 

do -3 °C 

320-FCpmFC mID 0/-6°C  
• Nejlepší výsledky má na novém a mokrém sněhu

320-FCpCFC COLD -6/-20°C  
•  Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché 

tření ve velmi studených podmínkách.

Balení 30g
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příprava skluznice pro vauhti FC vosky

•  Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti 
Clean&glide.

•  Jako základní vosk použijte podle sněhových 
podmínek uF, HF nebo lF race vosk.

•  Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. 
potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem.

Instrukce pro studené podmínky

•  Teplotu žehličky nastavte na 170 – 180 °C.

•  Žehlete práškový vosk jedním rychlým (cca 7-10 
sec) tahem.

•  Vyhlaďte rotačním korkem při nízkých otáčkách  
a malém tlaku dokud je vosk teplý. stačí 2-3 přejet 
od špičky k patě lyže.

•  Nechte lyže důkladně vychladnout a opatrně 
škrabkou odstraňte přebytečný vosk.

•  Kartáčujte rotačním kartáčem z koňských žíní a po-
kračujte nylonovým kartáčem dokud není povrch 
hladký a lesklý.

•  Pokud nemáte rotační nástroje, je možné pracovat 
i s klasickým přírodním korkem a ručními kartáči.

Instrukce pro vlhké nebo mokré podmínky

•  Teplotu žehličky nastavte na 170 – 180 °C.

•  Žehlete práškový vosk pomalu (cca 15-20 sec)

•  Nechte lyže důkladně vychladnout a opatrně 
škrabkou odstraňte přebytečný vosk.

•  Kartáčujte rotačním nebo ručním kartáčem z koň- 
ských žíní.

•  Výsledný povrch by měl být trochu matný. Matný 
povrch je více vodoodpudivý než lesklý. 
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příprava skluznice pro vauhti FC vosky

•  Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti 
Clean&glide.

•  Jako základní vosk použijte podle sněhových 
podmínek uF, HF nebo lF race vosk.

•  Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. 
potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem.

Instrukce pro použití vosků vauhti FC block

•  Naneste vosk Vauhti FC block a rozetřete rotačním 
nebo ručním korkem.

•  Nechte lyže vychladnout a opatrně škrabkou 
odstraňte přebytečný vosk.

•  Pečlivě vykartáčujte nylonovým kartáčem.

•  Pro mokrý sníh nakonec kartáčujte kartáčem  
z koňských žíní. matný povrch je více vodoodpudivý. 

320-FCbWFC WEt +10/-3°C  
•  Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek 

do -3 °C

320-FCbmFC mID 0/-6°C  
• Nejlepší výsledky má na novém a mokrém sněhu

320-FCbCFC COLD -6/-20°C 
•  Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché 

tření ve velmi studených podmínkách.

320-FCbldrFC LDR +5/-20°C  
•  Speciální vosk pro dálkové běhy, kdy může teplota 

výrazně kolísat. široký teplotní rozsah a vynikající 
odolnost. vhodný pro všechny typy sněhu.
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pevné vosky vauhti FC vycházejí z práškových vosků. lze je použít jako nejvyšší vrstvu na základní vosk,  
lF nebo HF vosky a práškové vosky. k aplikaci můžete použít žehličku nebo korek. 

 Balení 45 g
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příprava skluznice pro vauhti FC vosky

•  Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti 
Clean&glide.

•  Jako základní vosk použijte podle sněhových 
podmínek uF, HF nebo lF race vosk.

•  Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. 
potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem. 

Istrukce pro použití vosků vauhti FC liquid

•  Rovnoměrně rozetřete gel po skluzných plochách 
prstem, lyže by měly mít pokojovou teplotu.

•   Nechte gel zaschnout, po zaschnutí povrch zbělá.

•  Intenzivně kartáčujte nylonovým kartáčem 

tekutá verze vauhti FC vosků. urychlovač, který přináší vynikající skluz. lze ho aplikovat přímo jako nejvyšší 
vrstvu na všechny vosky. rychlá a snadná aplikace. lze jej použít i pro překrytí stoupacích vosků nebo klistrů.

313-FClW FC WEt SpRInt +10/-3°C
•  Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek 

do -3 °C

 313- FClm FC mID 0/-6°C  
•  Nejlepší výsledky má na novém a mokrém sněhu. 

313- FClC FC COLD -6/-20°C 
•  Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché 

tření ve velmi studených podmínkách.

313-FClLDR FC LDR +5/-20°C  
•  Speciální vosk pro dálkové běhy, kdy může teplota 

výrazně kolísat. široký teplotní rozsah a vynikající 
odolnost. vhodný pro všechny typy sněhu.

313- FClb FC-BLACk -2/-20°C 
•  Vosk s vysokým obsahem grafitu. Výborně funguje 

při nízkých teplotách a když je sníh špinavý. vytváří 
tvrdou, odolnou, nečistoty odpuzující vrstvu.

 Balení 40 g
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°C °F uF GLIDE WAXES 45G

+10/-6 50/21 uF WEt 330-uFW45

+2/-4 36/25 uF mID 330-uFm45

-3/-15 27/5 uF COLD 330-uFC45

uF WEt +10/-6°C 
speciální vosk pro mokrý sníh. Funguje na všech 
typech sněhu. vzhledem k vysokému obsahu 
fluorocarbonu je vosk velmi vodoodpudivý. vosk 
díky tvrdým komponentům dobře odolává ojíždění 
a nečistotám.

uF mID +2/-4°C 
vosk je určený pro nový a vlhký sníh. vysoký obsah 
fluorocarbonu a měkké složení zaručují vynikající 
kluzné vlastnosti v náročných podmínkách nového 
sněhu. 

uF COLD -3/-15°C 
speciální vosk pro studený sníh. Funguje na všech 
typech sněhu. složení vosku a obsah fluorocarbonu 
jsou optimalizované, aby vosk byl rychlý, ale zároveň 
odolný na suchém studeném sněhu. široký teplotní 
rozsah umožňuje vosk použít i při slunečném jarním 
počasí na chemicky ošetřený sníh.

vosky vauhti uF mají optimalizované složení  
a obsah fluorovaných aditiv, kterému předchází 
laboratorní analýza a systematické testování. vosky 
vauhti uF využijete pro všechny typy sněhu

 Balení 45 g
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HF WEt +10/-1°C 
HF Wet je vynikající volbou jako podkladová vrstva 
pro FC vosk ve vlhkých podmínkách. při vyšší vlhko-
sti jej lze použít až do –3 °C pro starý a hrubozrnný 
sníh.

HF mID 0/-5°C 
speciální vosk pro nový a vlhký sníh. při vlhkosti do 
75% je doporučený provozní rozsah 0 / –3 °C, při 
vlhkosti nad 75% potom –1 / –5 °C. 

HF COLD -1/-10°C 
Fluorocarbonový vosk pro teploty pod bodem 
mrazu. při vlhkosti do 75% je doporučený provozní 
rozsah -1 / –10 °C, při vlhkosti nad 75% potom –6 / 
–13 °C. 

HF pOLAR -6/-15°C 
extrémě tvrdý fluorocarbonový vosk do velmi 
chladných podmínek. –6 °C a méně při vlhkosti 55% 
a vyšší.

HF mOLy mID +3/-5°C  
vosk je vyvinutý pro vlhký umělý a starý přírodní 
sníh. při vlhkosti do 75% je doporučený provozní 
rozsah +3 / –3 °C, při vlhkosti nad 75% potom –1/ 
–5°C. 

HF mOLy COLD -5/-20°C 
vosk pro umělý a starý přírodní sníh. vosk vytváří 
díky molybden disulfit tvrdý a odolný povrch, který 
perfektně odolává nečistotám. Funguje nejlépe při 
vlhkosti do 90%.

45G / 90G / 180G
1.6Oz / 3.2Oz / 6.3Oz

°C °F HF GLIDE WAXES 45G 90G 180G

+10/-1 50/30 HF WEt 332-HFW45 333-HFW90 334-HFW180

0/-5 32/23 HF mID 332-HFm45 333-HFm90 334-HFm180

-1/-10 30/14 HF COLD 332-HFC45 333-HFC90 334-HFC180

-6/-15 21/5 HF pOLAR 332-HFp45 333-HFp90 334-HFp180

+3/-5 37/23 HF mOLy mID 332-HFmm45 333-HFmm90 334-HFmm180

-5/-20 23/-4 HF mOLy COLD 332-HFmC45 333-HFmC90 334-HFmC180

+10/-12 50/14 HF mIX WEt&COLD 332-HFWC45

vosky vauhti HF jsou určeny pro závodníky i náročné aktivní lyžaře. vysoký obsah fluorocarbonu optimalizuje 
vodoodpudivost a odolnost proti znečištění. Celá řada vosků vauhti HF vyhovuje pro vlhký nebo mokrý sníh 
při min. vlhkosti vzduchu 55% 
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LF RACE WEt  +10/-1°C 
vosk pro slunné jarní počasí, kdy se vlhkost sněhu 
mění od mokrého po suchý.

LF RACE mID 0/-5°C  
speciální vosk pro nový a vlhký sníh. 

LF RACE COLD -1/-10°C 
vosk do nižších teplot je často požíván jako 
základová vrstva pro FC vosky. 

LF RACE pOLAR -1/-25°C 
tvrdý vosk do extrémě studených podmínek s vlhko-
stí nad 75%. Nasaďte tento vosk, když sníh “vrže”. 
Je také vhodný do mokrých a špinavých podmínek, 
když potřebujete pod práškový vosk tvrdý základ. 

LF RACE GRApHItE -1/-25°C 
vosk pro extrémě studené a suché podmínky.  
v tomto vosku je do vosku polar doplněn grafit, 
což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti. 

LF RACE ALL tEmp 
pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje. 
výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu  
a mírné podmínky. 

 Balení 45 g / 90 g / 180 g / 540 g

vosky vauhti LFR jsou určené pro aktivní lyžaře nebo jako tréninkový vosk pro závodníky. Fluorizovaný vosk 
vyhovuje pro všechny typy sněhu a povětrnostní podmínky. 

°C °F LF RACE GLIDE WAXES 45G 90G 180G 540G

+10/-1 50/30 LF RACE WEt 343-LFRW45 344-LFRW90 354-LFRW180 346-LFRW540

0/-5 32/23 LF RACE mID 343-LFRm45 344-LFRm90 354-LFRm180 346-LFRm540

-1/-10 30/14 LF RACE COLD 343-LFRC45 344-LFRC90 354-LFRC180 346-LFRC540

-1/-25 30/-13 LF RACE pOLAR 343-LFRp45 344-LFRp90 354-LFRp180 346-LFRp540

-1/-25 30/-13 LF RACE GRApHItE 343-LFRG45 344-LFRG90 354-LFRG180 346-LFRG540

LF RACE ALL tEmp 343-LFRA45 344-LFRA90 354-LFRA180 346-LFRA540
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LF WEt  +10/-1°C 
vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

LF mID  0/-5°C 
speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

LF COLD  -1/-10°C 
vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách 
pod bodem mrazu.

LF pOLAR  -1/-25°C 
široký provozní rozsah a velká odolnost proti 
opotřebení. ideální volba pro hrubý podklad – 
„vrzající“ sníh.

LF GRApHItE  -1/-25°C 
vosk pro extrémě studené a suché podmínky.  
v tomto vosku je do vosku polar doplněn grafit, 
což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

LF ALL tEmp
pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje. 
výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu  
a mírné podmínky.

Balení 60 g

Řada vosků vauhti LF je určena pro aktivní lyžaře. Fluorizované vosky lF zlepšují skluz ve srovnání se 
základními vosky.

°C °F LF GLIDE WAXES 60G

+10/-1 50/30 LF WEt 336-LFW60

0/-5 32/23 LF mID 336-LFm60

-1/-10 30/14 LF COLD 336-LFC60

-1/-25 30/-13 LF pOLAR 336-LFp60

-1/-25 30/-13 LF RACE GRApHItE 336-LFG60

LF RACE ALL tEmp 336-LFA60
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90 g / 180 g / 540 g

GW WEt +10/-1°C 
vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

GW mID 0/-5°C
speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

GW COLD -1/-10°C 
vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách 
pod bodem mrazu. 

GW pOLAR -8/-25°C 
široký provozní rozsah a velká odolnost proti 
opotřebení. ideální volba pro hrubý podklad – „vrza-
jící“ sníh.

GW GRApHItE -1/-25°C
vosk pro extrémě studené a suché podmínky. 
v tomto vosku je do vosku polar doplněn 
grafit, což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti. 

GW ALL tEmp
pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje. 
výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu  
a mírné podmínky.

ALpInE BASE mIX
vysoce mastný fluorizovaný základový vosk, který 
skluznice výborně absorbuje. vosk je určený pro 
základní přípravu nových nebo generálkovaných 
lyží. zabraňuje přehřátí skluznice při vysokých 
rychlostech.

Sjezdové vosky vauhti GW jsou vyráběny z vysoce kvalitního hydrocarbonu. neobsahují fluorocarbon. 
Jsou ideální jako základní vosk nebo pro přípravu a údržbu skluznice

°C °F GLIDE WAXES 90G 180G 540G

+10/-1 50/30 GW WEt 325-GWW90 327-GWW180 328-GWW540

0/-5 32/23 GW mID 325-GWm90 327-GWm180 328-GWm540

-1/-10 30/14 GW COLD 325-GWC90 327-GWC180 328-GWC540

-8/-25 18/-13 GW pOLAR 325-GWp90 327-GWp180 328-GWp540

-1/-25 30/-13 GW GRApHItE 325-GWG90 327-GWG180 328-GWG540

GW ALL tEmp 325-GWA90 327-GWA180 328-GWA540

ALpInE BASE mIX 1000-AFB180
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tvrdé práškové vosky vauhti Hp jsou určeny pro 
mimořádně drsný sníh. ideální pro starý, přemrzlý 
nebo umělý sníh při nízkých teplotách.

221-HpCHp COLD -6/-12°C
221-HppHp pOLAR -10/-25°C  

InStRukCE pRO pARAFInOvé 
vOSky
•  Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti 

Clean&glide.

•  Rozžehlete vosk žehličkou nastavenou na teplotu 
doporučenou pro zvolený vosk. Je lépe pracovat 
s větší vrstvou vosku, protože tak napustíte do 
skluznice co nejvíce vosku.

•  Škrabkou lehce odstraňte tvrdé vosky (POLAR, 
moly Cold, grapHite a Hp práškový vosk) 
dokud jsou teplé.

•  Nechte lyže vychladnout a dokončete oškrábání.

•  Kartáčujte nejprve mosazným kartáčem a do-
končete nylonovým kartáčem.
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Balení 35 g
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QuICk HF mID  
stejné ingredience jako u pevných vosků HF dávají to-
muto quiCk vosku vynikající výkon a trvanlivost. vosk 
lze použít jako vrchní vrtvu na základní vosk quiCk 
base nebo na parafinové vosky. vosk je vhodný pro 
všechny typy sněhu.

QuICk LF  
vosk poskytuje vynikající skluz a dobrou odolnost.  
v závislosti na sněhových podmínkách vydrží i 40 km. 
vosk je vhodný pro všechny typy sněhu.

InStRukCE pRO kLuzné QuICk vOSky

•  lahvičku pořádně protřepat, nemíchat. :-)

•  přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na ni 
zatlačte. tím uvolníte ventil a do houbičky začne stékat 
vosk.

•  naneste vrstvu na kluzné plochy skluznice.

•  nechte zaschnout cca 10 minut.

•  důkladně vykartáčujte nylonovým kartáčem

QuICk BASE 
základní vosk s obsahem teflonu pro rychlou a snadnou 
aplikaci bez nutnosti zažehlování.

InStRukCE pRO zákLADní vOSk QuICk

• Lahvičku pořádně protřepejte.

•  přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na 
ni zatlačte. tím uvolníte ventil a do houbičky začne 
stékat vosk.

•  naneste silnou vrstvu na kluzné plochy skluznice.

•  nechte zaschnout cca 15 minut.

•  důkladně kartáčujte nylonovým kartáčem dokud  
skluznice nebude „zářit“.
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QuICk GRIp
stoupací vosky se snadnou a rychlou aplikaci pro 
všechny typy sněhu. vosk lze použít na špatně fungující 
starý stoupací vosk nebo klistr. quiCk vosky mají vyni-
kající odolnost a v závislosti na sněhových podmínkách 
vydrží i 50 km.

InStRukCE pRO StOupACí QuICk vOSky

• Lahvičku pořádně protřepejte.

•  přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na 
ni zatlačte. tím uvolníte ventil a do houbičky začne 
stékat vosk.

•  naneste rovnoměrnou vrstvu na odrazovou část sk-
luznice (mazací komoru).

•  nechte lehce zaschnou a můžete přidat druhou vrstvu 
do středu mazací komory.

•  nechte zaschnout cca 10 minut.

•  vosk již není potřeba dále upravovat.

DOuBLE FunCtIOn         -1 / -20 °C
nová cesta voskování

mnoho lidí pamatuje časy dřevěných lyží, kdy se 
voskovalo jedním voskem po celé délce skluznice. ne-
bylo třeba samostatných kluzných a stoupacích vosků.

vosk vauhti quiCk double FunCtion je vytvořen 
na stejném principu. klouže a zároveň má dobrou 
přilnavost ke sněhu. rekreační lyžaři už nemusí řešit 
jestli mají měkkou nebo tvrdou lyži.

vosk je vhodný pro rekreační lyžaře, lesníky nebo 
dětské lyže pro nejmenší. Jednoduše pro všechny, kteří 
ocení stabilní lyži, která jim nebude podjíždět.

vosk lze využít i na běžky s protismykovou úpravou jako 
ochranu proti zamrznutí skluznice.

InStRukCE pRO vOSk QuICk DOuBLE FunCtIOn

• Lahvičku pořádně protřepejte.

•  přitiskněte lahev houbičkou ke skluznici a zlehka na 
ni zatlačte. tím uvolníte ventil a do houbičky začne 
stékat vosk.

•  naneste vrstvu vosku po celé délce skluznice a nechte 
3-4 minuty zaschnout

80 ml
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FC AntI-ICE   +2/-5°C 
50 ml
100% fluorocarbonový vosk je velice efektivní při 
ochraně protismykové plochy proti zamrznutí. 
snadná aplikace nasprejováním.

LF AntI-ICE   +2/-5ºC  
80 ml 
Fluorizovaný vosk velmi dobře chrání protismykovou 
úpravu skluznice před zamrznutím. snadná a rychlá 
aplikace pomocí houbičky.

LF AntI-DIRt   +10/-1ºC 
80 ml
účinná ochrana protismykové úpravu skluznice 
před zamrznutím pro špinavý sníh. snadná a rychlá 
aplikace pomocí houbičky.
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vosky vauhti anti-iCe efektivně chrání před zamrznutím skluznice s protismykovou úpravou. zvyšují odolnost 
kluznice proti zanešení nečistotami. zlepšují skluz a také stoupací vlastnosti protismykové úpravy zvlášť na 
novém a mokrém sněhu.
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vynikající výkony stoupacích vosků přichází díky jejich revolučnímu složení, které přesně reaguje na teplotu. 
inovace přinášející výjimečnou přilnavost ke sněhu.
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347-gFr
GF RED 
+2/-1ºC

347-gFs
GF SILvER
+1/-4ºC

347-gFp
GF pInk (new snow)

0/-5ºC 

347-gFv

GF vIOLEt
-1/-7ºC 

347-gFC
GF CARROt (old snow)

-2/-12ºC 

347-gFb
GF BLuE
-3/-10ºC  

347-gFg
GF GREEn
-4/-20ºC 

347-gFba
GF BASE
All temp

357-gsr 
GS RED
+1/-2ºC

357-gsC
GS CARROt
-1/-6ºC 

357-gsb
GS BLuE
-5/-15ºC 

357-gsg
GS GREEn
-10/-30ºC 

357-gsba 
GS BASE At
All temp

357-gsbas
GS BASE SupER
All temp

Balení 45 g
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práškový vosk používaný jako vrchní ochranná 
vrstva na stoupací vosky. zlepšuje jejich 
schopnost klouzat a zároveň neomezuje jejich 
přilnavost ke sněhu.

20-gFp7
GRIp pOWDER       +5/-20ºC  

367-gtr
Gt RED
+1/-1ºC 

367-gtp
Gt pInk
0/-4ºC

367-gtC
Gt CARROt
-1/-6ºC

367-gtg
Gt GREEn
-6/-20ºC 

mezi surovinami používanými k výrobě tzv. 
tar vosků je dehet z finské borovice. kromě 
příjemné vůně mají vosky gt široký provozní 
rozsah a výborně se s nimi pracuje.

Balení 45 g

Balení 20 g

375-ksr
kS RED  +10/+2ºC 

375-ksv
kS vIOLEt  +1/-10ºC  

375-ksb
kS BLuE  0/-15ºC  

375-ksu
kS unIvERSAL +4/-7ºC 

382-kFba
kF BASE +10/-20ºC 
382-kFr 
kF RED +10/+2ºC
382-kFv
kF vIOLEt +3/-8ºC
382-kFb
kF BLuE +1/-15ºC
382-kFu
kF unIvERSAL  +10/-7ºC 
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CLEAn&GLIDE
BALEní 80, 250 A 500 mL & uBROuSky

účinný prostředek pro čištění a údržbu skluznice. 
dokonale připraví skluznici na aplikaci nových 
kluzných vosků.

Čistič je dostupný i ve formě jednorázových na-
puštěných ubrousků.

tip:
• Před použitím čistič protřepejte

• Naneste pomocí čistící utěrky Vauhti

• Čistou utěrkou setřete

• Po cca 2 minutách preleštěte nylonovým kartáčem

GRIp REmOvER
BALEní 80, 250, 500 A 1000 mL

smývač starých stoupacích vosků a klistrů.

smývač lze použít i k čištění odrazových ploch lyží  
s protismykovou úpravou.
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100-00810
pLEXI škRABkA
3mm

100-00820
pLEXI škRABkA
5mm

100-00830
pLEXI škRABkA
speCial, 5mm 

škrabky

tkaniny

100-00840
SnOWBOARD

100-00870
škRABkA  
nA žLáBEk

110-00960
čIStíCí utěRky
20m 

105-00924

BRuSný pApíR #80, 3 kS
pro lyže s protismykovou úpravou  
na mokrý sníh. 

105-00921
BRuSný pApíR #100, 3 kS
pro lyže s protismykovou úpravou na 
suchý sníh a pro hladkou skluznici na 
mokrý sníh.

105-00922
BRuSný pApíR #120, 3 kS
pro hladkou skluznici na suchý sníh.

105-00911
SyntEtICký kOREk  
S BRuSným pApíREm

korky

105-00920 
příRODní kOREk

105-00910
SyntEtICký kOREk

brusný papír slouží pro zdrsnění 
odrazové zóny na běžeckých lyžích 
a lyžích s protismykovou úpravou. 
lze použít brusné papíry s různou 
zrnitostí.

110-00970
tEFLOnOvé 
ARCHy

110-00950
FIBERtEX
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kuFr na Vosky
•  Robusní a odolný kufr na vosky  

s přihrádkami

•  Uzamykatelný

žehličky
• Výkon 1000 W

• Přesný termostat

• Komfortní držadlo

115-01010
nyLOn BRuSH
small

115-01020
nyLOn BRuSH
large

115-01025
nyLOn 
FInISHInG 
BRuSH

115-01035
nyLOn/ 
BRASS
BRuSH

115-01040
pOWDER BRuSH

115-01050
BRASS BRuSH

115-01060
ROStER BRuSH

115-01070
ROtO BRuSH,
nyLOn

115-01071
ROtO BRuSH,
CORk

115-01072
ROtO BRuSH,
HORSE HAIR

kartáče

115-01701
ROtOAXEL

115-01702
ROtOAXEL 
COmBI
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130-01510
SkI CLIpS

130-01511
SkI HOLDER

130-01512 
SkI CLIpS

pásky na lyže

náStROj pRO vytLAčEní 
StRuktuRy DO přIpRAvEné LyžE

dodáván s W-Fine váleČkem 

váLEčEk pRO LInEáRní StRuktuRu.

strukturoVaCÍ nástroj

130-01527
vAuHtI 
BACkpACk

130-01529
vAuHtI BAG

Vauhti bags VoskoVaCÍ stoliCe
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distributor pro Čr:

lerko sport, s.r.o.

Černošická 633, praha 5

www.lerko.cz


