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Vauhti – již 100 let na světové špičce
v technologii výroby lyžařských vosků

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.
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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.

FC práškový vosk

Balení 30g

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.

FC WET	

320-FCPW

+10/-3°C FC LDR práškový vosk

• Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek
do -3 °C

FC MID

320-FCPM

0/-6°C

• Nejlepší výsledky má na novém a mokrém sněhu

FC COLD

320-FCPC

-6/-20°C

• Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché
tření ve velmi studených podmínkách.
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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.

Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky

Instrukce pro vlhké nebo mokré podmínky

• D ůkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti
Clean&Glide.

• Teplotu žehličky nastavte na 170 – 180 °C.

• J ako 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

• Žehlete práškový vosk pomalu (cca 15-20 sec)
• N echte lyže důkladně vychladnout a opatrně
škrabkou odstraňte přebytečný vosk.
• Kartáčujte rotačním nebo ručním kartáčem z koňských žíní.
• Výsledný povrch by měl být trochu matný. Matný
povrch je více vodoodpudivý než lesklý.

• 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.
• N echte lyže důkladně vychladnout a opatrně
škrabkou odstraňte přebytečný vosk.
• Kartáčujte rotačním kartáčem z koňských žíní a pokračujte nylonovým kartáčem dokud není povrch
hladký a lesklý.
• Pokud nemáte rotační nástroje, je možné pracovat
i s klasickým přírodním korkem a ručními kartáči.
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FC block

Balení 45 g

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.

FC WET	

320-FCBW

+10/-3°C

• Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek
do -3 °C

Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky
• D ůkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti
Clean&Glide.

0/-6°C

• J ako základní vosk použijte podle sněhových
podmínek UF, HF nebo LF Race vosk.

FC COLD

-6/-20°C

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

FC LDR

+5/-20°C

FC MID

320-FCBM

• Nejlepší výsledky má na novém a mokrém sněhu
320-FCBC

• Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché
tření ve velmi studených podmínkách.
320-FCBLDR

• Speciální vosk pro dálkové běhy, kdy může teplota
výrazně kolísat. Široký teplotní rozsah a vynikající
odolnost. Vhodný pro všechny typy sněhu.

Instrukce pro použití vosků Vauhti FC block
• Naneste vosk Vauhti FC block a rozetřete rotačním
nebo ručním korkem.
• N echte 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.
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FC liquids

Balení 40 g

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.

LDR FC LDR

313-FCL

+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.
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Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky
• D ůkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti
Clean&Glide.
• J ako 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

uf – Ultra Fluorocarbon

Balení 45 g

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

°C

°F

+10/-6

50/21

UF GLIDE WAXES

UF WET 330-UFW45

45g

+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.
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45g / 90g / 180g

HF – high fluorocarbon

1.6OZ / 3.2OZ / 6.3OZ

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%

HF WET	

+10/-1°C HF MOLY MID

HF WET je vynikající volbou jako podkladová vrstva
pro FC vosk ve vlhkých podmínkách. Při vyšší vlhkosti jej lze použít až do –3 °C pro starý a hrubozrnný
sníh.

HF MID

0/-5°C HF MOLY COLD

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

HF POLAR

-6/-15°C

+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.

-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%.

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.

Extrémě tvrdý fluorocarbonový vosk do velmi
chladných podmínek. –6 °C a méně při vlhkosti 55%
a vyšší.

°C

°F

+10/-1

50/30

0/-5

32/23

HF MID 332-HFM45

333-HFM90

334-HFM180

-1/-10

30/14

HF COLD 332-HFC45

333-HFC90

334-HFC180

333-HFP90

334-HFP180

HF GLIDE WAXES

45G

90G

180G

HF WET 332-HFW45

333-HFW90

334-HFW180

-6/-15

21/5

HF POLAR 332-HFP45

+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
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LFr – race fluorinated

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.

LF RACE WET

+10/-1°C LF RACE ALL TEMP

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

LF RACE POLAR

-1/-25°C

LF RACE GRAPHITE

-1/-25°C

Pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje.
Výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu
a mírné podmínky.

Vosk do nižších teplot je často požíván jako
základová vrstva pro FC vosky.

Tvrdý vosk do extrémě studených podmínek s vlhkostí nad 75%. Nasaďte tento vosk, když sníh “vrže”.
Je také vhodný do mokrých a špinavých podmínek,
když potřebujete pod práškový vosk tvrdý základ.
Vosk pro extrémě studené a suché podmínky.
V tomto vosku je do vosku POLAR doplněn grafit,
což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

°C

°f

+10/-1

50/30

LF RACE GLIDE WAXES

45g

90G

180G

LF RACE WET 343-LFRW45 344-LFRW90 354-LFRW180

540G
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

-1/-25

30/-13

LF RACE POLAR 343-LFRP45 344-LFRP90

354-LFRP180

346-LFRP540

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 – fluoronated

Balení 60 g

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

LF WET

+10/-1°C LF GRAPHITE

Vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

LF MID

Speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

0/-5°C

LF COLD

-1/-10°C

LF POLAR

-1/-25°C

Vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách
pod bodem mrazu.

-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.

Široký provozní rozsah a velká odolnost proti
opotřebení. Ideální volba pro hrubý podklad –
„vrzající“ sníh.

°C

°f

+10/-1

50/30

LF GLIDE WAXES

60G

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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GW – glide waxes

90 g / 180 g / 540 g

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

GW WET	

+10/-1°C GW ALL TEMP

Vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

GW MID

Speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

0/-5°C

GW COLD

-1/-10°C

GW POLAR

-8/-25°C

GW GRAPHITE

-1/-25°C

Vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách
pod bodem mrazu.

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.

Široký provozní rozsah a velká odolnost proti
opotřebení. Ideální volba pro hrubý podklad – „vrzající“ sníh.

Vosk pro extrémě studené a suché podmínky.
V tomto vosku je do vosku POLAR doplněn
grafit, což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

°C

°F

+10/-1

50/30

GLIDE WAXES

90G

180G

GW WET 325-GWW90 327-GWW180

540G
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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Instrukce pro parafinové vosky

HP tvrdý práškový vosk

Balení 35 g

Tvrdé práškové vosky Vauhti HP jsou určeny pro
mimořádně drsný sníh. Ideální pro starý, přemrzlý
nebo umělý sníh při nízkých teplotách.

HP COLD

221-HPC

HP POLAR

221-HPP

Instrukce pro parafinové
vosky
• D ůkladně 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.
• Š krabkou 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 dokončete nylonovým kartáčem.
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-6/-12°C
-10/-25°C

quick products

80 ml

QUICK HF MID

Stejné ingredience jako u pevných vosků HF dávají tomuto 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

QUICK BASE

Základní vosk s obsahem teflonu pro rychlou a snadnou
aplikaci bez nutnosti zažehlování.

Instrukce pro základní vosk QUICK
• Lahvičku pořádně protřepejte.

Vosk poskytuje vynikající skluz a dobrou odolnost.
V závislosti na sněhových podmínkách vydrží i 40 km.
Vosk je vhodný pro všechny typy sněhu.

• 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.

Instrukce pro kluzné QUICK vosky

• Nechte zaschnout cca 15 minut.

• 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
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• Důkladně kartáčujte nylonovým kartáčem dokud
skluznice nebude „zářit“.

80 ml

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 vynikající odolnost a v závislosti na sněhových podmínkách
vydrží i 50 km.

Double Function

-1 / -20 °C

Nová cesta voskování
Mnoho lidí pamatuje časy dřevěných lyží, kdy se
voskovalo jedním voskem po celé délce skluznice. Nebylo třeba samostatných kluzných a stoupacích vosků.

• Lahvičku pořádně protřepejte.

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.

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

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

• Naneste rovnoměrnou vrstvu na odrazovou část skluznice (mazací komoru).

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

Instrukce pro stoupací QUICK vosky

• Nechte lehce zaschnou a můžete přidat druhou vrstvu
do středu mazací komory.
• Nechte zaschnout cca 10 minut.

Instrukce pro vosk QUICK DOUBLE FUNCTION
• Lahvičku pořádně protřepejte.

• Vosk již není potřeba dále upravovat.

• 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

15

Vosky pro běžky s protismykovou úpravou skluznice

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.

FC ANTI-ICE

+2/-5°C

LF ANTI-ICE

+2/-5ºC

50 ml
100% fluorocarbonový vosk je velice efektivní při
ochraně protismykové plochy proti zamrznutí.
Snadná aplikace nasprejováním.

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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STOUPACÍ VOSKY

Fluorizované stoupací vosky GF

Balení 45 g

Vynikající výkony stoupacích vosků přichází díky jejich revolučnímu složení, které přesně reaguje na teplotu.
Inovace přinášející výjimečnou přilnavost ke sněhu.

347-gfr

347-gfv

347-gfg

+2/-1ºC

-1/-7ºC

-4/-20ºC

347-gfs

347-gfc

347-gfba

+1/-4ºC

-2/-12ºC

All temp

gf RED

gf silver
347-gfp

gf pink (new snow)

Syntetické stoupací vosky GS

0/-5ºC

gf violet
gf carrot (old snow)

gf green

gf base

347-gfb

gf blue
-3/-10ºC

357-gsr

357-gsb

357-gsba

+1/-2ºC

-5/-15ºC

All temp

gs red

gs blue

gs base at

357-gsc

357-gsg

357-gsbas

-1/-6ºC

-10/-30ºC

All temp

gs carrot

gs green

18

gs base super

grip powder

+5/-20ºC

Práškový vosk používaný jako vrchní ochranná
vrstva na stoupací vosky. Zlepšuje jejich
schopnost klouzat a zároveň neomezuje jejich
přilnavost ke sněhu.

Balení 20 g

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.
367-gtr

367-gtc

+1/-1ºC

-1/-6ºC

gt red

gt carrot

367-gtp

367-gtg

0/-4ºC

-6/-20ºC

gt pink

gt green

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

375-Ksr

KS RED		

+10/+2ºC

375-Ksv

KS violet		

+1/-10ºC

375-Ksb

KS blue		

0/-15ºC

375-KsU

KS universal	
19

+4/-7ºC

GRIP POWDER

20-gfp7

KLISTRY

Dehtové stoupací vosky GT

Balení 45 g

Cleaning Agents

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 napuštěných 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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Nástroje

Škrabky

100-00810

100-00820

100-00830

3mm

5mm

special, 5mm

Plexi škrabka Plexi škrabka Plexi škrabka

Tkaniny

100-00840

snowboard

100-00870

Škrabka
na žlábek

Korky

105-00910

105-00920

105-00911

105-00924

Syntetický korek

Přírodní korek

110-00960

Čistící utěrky
20m

110-00950

fibertex

Syntetický korek
s brusným papírem
Brusný papír slouží pro zdrsnění
odrazové zóny na běžeckých lyžích
a lyžích s protismykovou úpravou.
Lze použít brusné papíry s různou
zrnitostí.

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

110-00970

Pro hladkou skluznici na suchý sníh.

Teflonové
archy
21

kARTÁČE

115-01010

115-01020

small

nylon brush

115-01050

brass brush

115-01025

115-01035

115-01040

large

nylon
finishing
brush

115-01060

115-01070

115-01071

115-01072

nylon brush

roster brush

roto brush,
nylon

115-01701

nylon/
brass
brush

roto brush,
cork

115-01702

rotoaxel

rotoaxel
combi

Kufr na vosky

Žehličky

• Robusní a odolný kufr na vosky
s přihrádkami

• Výkon 1000 W
• Přesný termostat

• Uzamykatelný

• Komfortní držadlo
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powder brush

roto brush,
horse hair

Pásky na lyže

130-01510

ski clips

130-01511

130-01512

ski holder

ski clips

Strukturovací nástroj

Nástroj pro vytlačení
struktury do připravené lyže

Váleček pro lineární strukturu.

VAUHTI BAGS

Dodáván s W-fine válečkem

VAUHTI BAGS

130-01527

vauhti
backpack

Voskovací stolice

130-01529

vauhti bag
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Distributor pro ČR:

LERKO SPORT, s.r.o.
Černošická 633, Praha 5
www.lerko.cz
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