Τιμοκατάλογος windsurf 2019-20

Εργασία
ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ
Μικρό (έως 10cm)
Μεγάλο (πάνω από 10cm)
Μικρό (έως 10cm)
Μεγάλο (πάνω από 10cm)

Παρατηρήσεις

Κόστος

Ψιλοζημιά
Ψιλοζημιά
Θρύψαλα
Θρύψαλα

20€
30€
40€
50€

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
Μικρή αποκόλληση (έως 25cm)
Μεγάλη αποκόλληση (έως 50cm)
Μεγάάάάλη αποκόλληση (πάνω από 50cm)

Αναδόμηση της αποκολλημένης περιοχής μέχρι και το EPS
Αναδόμηση της αποκολλημένης περιοχής μέχρι και το EPS
Αναδόμηση της αποκολλημένης περιοχής μέχρι και το EPS

90€
130€
Από 150€

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Τύπου “θρύψαλα” – “μαντολίνο”– “μεντεσέ” - “γ@μήθηκε”

110€

NOSE PROTECTORS*
Custom made από εμάς
Custom made από εμάς
Αφαίρεση εργοστασιακού nose protector

Από χοντρό αφρώδες EVA
85-95% carbon
Ενδείκνυται σε σανίδια αγορασμένα από clubs, για έναν έλεγχο του nose

50€
Από 200€
20€

INSERTS
Ούπα δέστρας (αντικατάσταση)
Ούπα δέστρας – πρόχειρη επισκευή (στεγάνωση)
Mast track (αντικατάσταση)
Fin box: US / Slot (αντικατάσταση)
Fin Box: Power / Tuttle (αντικατάσταση)
Leash box / Χειρολαβή (αντικατάσταση / προσθήκη)
Βαλβίδα αερισμού (αντικατάσταση / προσθήκη)
Επισκευή σπασμένου σπειρώματος σε Slot Box
Επισκευή “κλωτσημένης” βαλβίδας

Chinook με 1-5 τρύπες σε οποιαδήποτε απόσταση
50€
Δεν καταργείται η συγκεκριμένη τρύπα, αλλά η επισκευή δεν είναι εγγυημένη
Από 30€
Chinook 8” & 10” με ή χωρίς βαλβίδα
100€
Chinook 8” & 10” / Custom 100mm / 125mm
100€
Chinook standard sizes
130€ / 150€
FCS
60€ / 100€
Chinook με πλαστική βίδα
50€
Με custom bNw (βλ. Special Projects)
Από 30€
Άνοιγμα νέου σπειρώματος
20€

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗ
Κανονικό σκάφος (έως 159lt)
Μεγάλο σκάφος (πάνω από 160lt)

Standard / Premium
Standard / Premium

80€ / 100€
100€ / 110€

ΠΑΤΑΚΙΑ – DECK PADS
Αφαίρεση των παλιών και τοποθέτηση καινούριων
Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση καινούριων
Αλλαγή ή προσθήκη soft EVA deck

Τα πατάκια τα φέρνει ο πελάτης
Πατάκι από EVA σε διάφορες ποιότητες και κόστη
Nautix, σε μαύρο χρώμα

Από 50€
Από 120€
Από 150€

ΒΑΨΙΜΟ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
Βάψιμο καταστρώματος
Βάψιμο γάστρας
Βάψιμο rails (μάγουλα)
Βάψιμο ολόκληρου σκάφους
Τοπικό βάψιμο σε προϋπάρχουσα επισκευή
Σχεδιασμός / κατασκευή / τοποθέτηση αυτοκόλλητων

Και νέα αντιολίσθηση
--Κομπλέ με custom σχέδια και καινούρια αντιολίσθηση
-Απαιτείται συνεννόηση με εξωτερικούς συνεργάτες

Από 150€
Από 100€
Από 100€
Από 250€
Από 40€
--

FINS
Επισκευή fin
Επισκευή κατεστραμμένων slots σε fin slot box
Μετατροπή US box fins σε slot box

Σπασίματα / γρατσουνιές / κόψιμο / reshapping
---

Από 20€
30€
30€

ΜΑΤΣΕΣ
Επισκευή κεφαλής
Αλλαγή grip
Αλλαγή grip
Μείωση μήκους
Ενίσχυση κεφαλής carbon μάτσας
Επισκευή σπασμένης carbon μάτσας
Αλλαγή clips

Κινητικότητα στο head
Με δικό μας grip**
Με grip της επιλογής σας που αγοράζετε εσείς
Κόψιμο και άνοιγμα νέων οπών
Δέσιμο της κεφαλής με πρόσθετο carbon για αύξηση της ακαμψίας
Όταν είναι εφικτό
Τα φέρνετε εσείς

40€
80€
70€
50€
Από 80€
100€
20€

CUSTOM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τάπες βαλβίδας
Τάπες βαλβίδας για αντικατάσταση αυτόματης τύπου Gore
Διάφορα απίθανα εξαρτήματα

Αλουμινένια / ορειχάλκινη / ανοξείδωτη
Σε ότι σπείρωμα απαιτείται
Υπαρκτά, ή φανταστικά, αν είναι απαραίτητα εμείς τα κατασκευάζουμε

Από 20€
40€
Άσ' τα

ΔΙΑΦΟΡΑ
Άντληση νερού από σκάφος με αντλία
Κόψιμο και αναδιαμόρφωση nose σε παλιό wave
Μετατροπή μονόφινου σκάφους σε πολύφινο
Τοποθέτηση καινούριων δεστρών σε σανίδι
Έλεγχος μεταχειρισμένου σανιδιού

Κόστος ανά εβδομάδα (40 ώρες)
Full PVC reshape και lamination (το βάψιμο extra)
Προσθήκη fin boxes
λίγοι ξέρουν να το κάνουν σωστά!
πρόχειρος (λίγα μας ξεφεύγουν) / ενδελεχής (δεν ξεφεύγει τίποτα)

50€
100€
Από 120€
20€

ΤΑ ΑΠΙΘΑΝΑ
Επισκευή σκάφους κομμένου σε δύο κομμάτια
Συγκόλληση κομμένων foils αλουμινίου
Ξεκόλλημα κολλημένου άλμπουρου ή extension
Επισκευή σπασμένου / σκισμένου άλμπουρου
Carbon extension

Ακούγεται αδύνατο, αλλά γίνεται και με καλά αποτελέσματα...
Ναι, προλάβαμε να κάνουμε και τέτοιο
Είναι από τις αγαπημένες μας δουλειές
Κάποιες φορές υπάρχει ελπίδα κι αξίζει ο κόπος...
Καινούριο πουκάμισο (εκεί που φωλιάζει το καρφί)

Από 300€
Από 100€
Από 20€
Από 20€
Από 40€

Παρατηρήσεις
1/ Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Δεν περιλαμβάνουν τον πούστη ΦΠΑ 24%. Μπορεί στην πράξη να είναι λίγο υψηλότερες, ή και χαμηλότερες, που δεν το βλέπω.
2/ Η βαφή χρεώνεται επιπλέον 30€ για το πρώτο χρώμα και 20€ για κάθε επιπλέον χρώμα, ανεξαρτήτως πλήθους επισκευών.
3/ Όλες οι εργασίες καλύπτονται από εγγύηση. Άνευ όρων και συμβολαίων! Με ειλικρίνεια και καλή πίστη μεταξύ σερφάδων.
4/ Παζάρια δεν γίνονται δεκτά. Απλά γίνεστε αντιπαθής.
Παραπομπές
*βλ. Special Projects
**Το δικό μας grip είναι μαύρο, 0.95mm πάχος. Κορυφαία ποιότητα.

