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Lyžařský ráj na Bavlně. Neváhejte a vstupte!
Už téměř dvacet let se věnuje prodeji lyžařského vybavení firma RM-Sport, jejíž výkladní skříní je specializovaná prodejna SKI&FASHION
Hradec Králové – Téměř dvacet let se věnuje prodeji lyžařského vybavení firma RMSPORT, jejíž výkladní skříní
je dnes specializovaná lyžařská prodejna SKI&FASHION
v budově bývalé Bavlny v
Hradci Králové. Zákazníkům
totiž dokáže poskytnout kompletní servis jak v podobě kvalitního sortimentu, tak ve
smyslu poradenství a doplňkových služeb.
Co vlastně obnáší výběr
správného lyžařského vybavení?
Na to jsme se zeptali majitele ing. Radka Matějů a týmu
RM-SPORT
SKI&FASHION.

ŠETRNÝ SERVIS
O dokonalou péči vašich lyží se postará automat Montana Challenge.
„Jedná se o velmi šetrný
způsob v oblasti broušení lyží, snowboardů a běžek. Tím,
že je stroj plně automatický,
tak je i velmi přesný, umí také tuning, neboli úhlování
spodní hrany (důležité pro
dobrou točivost lyže). Skluznice se brousí na kameni a odběr materiálu je při servisu
minimální. Důležitý je pravidelný servis. Stejně jako vaše
auto potřebuje pravidelné
prohlídky. Jak často servisovat lyže? Zákazníkům doporučujeme po šesti až osmi
dnech na lyžích, protože teprve na dobře připravené lyži
si jízdu opravdu
užijete,“
ubezpečuje servisní technik
Petr Švec.
Zajímavostí je, že při servisu můžete být přítomni a
můžete tak shlédnout celý
proces, vidíte co se s Vašimi
lyžemi děje. To je zajímavá nabídka a v jiném servisu Vám
ji určitě nenabídnou.

ŠPIČKOVÝ SERVIS
RENOMOVANÉ ZNAČKY
Velikou pozornost zde věnují lyžákům. Ti, kteří si myslí, že vybrat lyžáky je otázka
deseti minut, jsou na velkém
omylu.
A jsou hodně překvapeni,
když výběr, tvarování a úprava trvá klidně i hodinu.
„Uvědomte si, že lyžáky máte na noze celý den. Musí být
pohodlné, ale zároveň vám
musí padnout na nohu,“ říká
Radek Matějů a specialista
značky Lange Martin Struhař ho doplnuje.
„Nabízíme lyžáky značek
Lange, Rossignol a Atomic. Při
výběru začínáme naskenováním chodidla, výběrem ideální velikosti, vhodné šířky a typu bot, a končíme «tuningem» lyžáků. Buď formou na
míru zhotovených stélek od
firmy Sidas, či tvarováním
skeletu. Celý proces provádíme buď na počkání, nebo do
druhého dne. Stélky natvarujeme ihned, v případě vy-

BEZPEČNOST

tahování skeletu je nutno lyžáky nechat v chladu ve speciálním svěráku – ideálně přes
noc,“ vysvětluje.
Co dál?
„Když máme vybrané lyžáky, můžeme přejít k výběru lyží, v našem sortimentu najdete lyže Dynastar, Rossignol a Atomic pro středně
zdatné až nejnáročnější lyžaře,“ nabízí škálu značek Radek Matějů.

TESTCENTRUM
Ke správnému výběru lyží
slouží testcentrum, které firma
RM-SPORT
SKI&FASHION začala provozovat jako první v České republice a této tradici je věrná
dodnes.
Zapůjčit si můžete i lyže té
nejvyšší cenové kategorie. Pokud se vám lyže líbí a rádi byste si je zakoupili, v RMSPORTu Vám nebudou půj-

čovné účtovat.
„Máme spoustu zákazníků,
kteří si lyže z našeho testcentra půjčují každý rok, mají
nejnovější modely a vlastně se
nemusí kromě rezervace o nic
starat, protože jim lyže perfektně připravíme v našem
servisním středisku MONTANA, jež bylo v hradecké
prodejně otevřeno v roce
2010,“ tvrdí majitel sítě lyžařských obchodů.

Každý lyžař by měl by měl
být
vybaven
osobními
ochrannými pomůckami.
„Hodně našich zákazníků
nám říká, že jezdí opatrně, že
tyto pomůcky nepotřebují, ale
pravda je na druhé straně. Není to o tom, jak jezdíte vy, ale
o tom, jak jezdí ostatní. Úrazů na horách je každoročně
spousta. Vždyť Horská služba
každoročně eviduje přes pět
tisíc úrazů!!! A to není malé
číslo,“ tvrdí Radek Matějů.
RM-SPORT SKI&FASHION
aktivně spolupracuje se švédskou firmou POC, od které na-

bízí helmy, lyžařské brýle, páteřáky, ochranné VPD vesty a
sluneční brýle.
„Tyto doplňky jsou stále více oblíbené a v případě švédského výrobce představují
špičku na trhu. Vezměte si
značku Volvo, která je švédským symbolem bezpečí,“ doplňuje Radek Matějů.

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE KJUS

Přestože kdysi firma RMSPORT začínala pouze s prodejem lyží a lyžáků, v současnosti tvoří její největší podíl sportovní oblečení.
Právě hradecká prodejna je
největším prodejcem značky
KJUS v České republice, z kolekcí SKIWEAR, SPIRIT a JUNIOR si vybere opravdu každý!
„Většině lidí přijde toto oblečení drahé, ale jakmile jej
pak vyzkoušíte na horách,
ihned se do něj zamilujete.
Představte si rodinnou dovolenou v Alpách, kde počasí se
mění z minuty na minutu.
Vám je zima a máte mokré
kalhoty od vlhké lanovky – byly vaše představy takové? Určitě ne. Bohužel rozdíl ve vybavení poznáte až na dovolené, na kterou jste se tolik těšili, stála spoustu peněz a pak
není podle vašich představ.
Proto je naším cílem zákazníka na rodinnou dovolenou
vybavit tak, aby si ji užil a vrátil se s pocitem, že jsme mu
dobře poradili,“ pokračuje
Hana Boháčová, specialista na
oblečení KJUS.
V nabídce prodejny RMSPORT SKI&FASHION najdete vedle oblečení KJUS také značky Spyder, Rossignol,
Vuarnet, dětské oblečení Color Kids a další.

