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RM-SPORT SKI&FASHION
Téměř dvacet let se věnuje prodeji lyžařského vybavení firma
RM-SPORT, 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.

Kvalitní servis, renomované značky
RM-SPORT SKI&FASHION v Hradci Králové je
lyžařskou speciálkou. S vybavením zde poradí
především středně zdatným i nejnáročnějším
lyžařům. Ke správnému výběru lyží (Dynastar,
Rossignol, Atomic) napomáhá testcentrum,
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které firma RM-SPORT SKI&FASHION začala před
lety jako jedna z prvních provozovat a této tradici je věrná dodnes. Zapůjčit si můžete lyže z té
nejvyšší cenové kategorie značek a pokud se
následně rozhodnete pro jejich koupi, nebude
vám poplatek za testování účtován. «Spousta
našich klientů si místo koupě lyže půjčuje každý
rok, vyzkouší to nejnovější, lyže mají z našeho
serviscentra perfektně připravené a vlastně
s lyžemi nemají už žádnou starost», doplňuje
ing. Radek Matějů.
Dokonalá péče o vaše lyže, to je profesionální
servisní centrum MONTANA TOP SKI SERVICE
TEAM *****, které bylo v hradecké prodejně
otevřeno v předloňském roce. Zajímavostí je,
že při servisování vašeho vybavení můžete být
osobně a můžete tak shlédnout celý proces, co
se s Vašemi lyžemi dělá. To je zajímavá nabídka
a v jiném servisu vám ji určitě nenabídnou.
Hradecká prodejna RM-SPORT SKI&FASHION
je vyhlášena velkým výběrem lyžařských bot

www.rm-sport.cz

a hlavně díky «individuálnímu fittingu». «Každý
z nás má nohy jiné, proto správnému výběru
lyžáků věnujeme dlouhodobě náležitou pozornost. Začíná to naskenováním nohou chodidla,
výběrem ideální velikosti, vhodné šířky a typu
bot, a končíme zmíněným «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 vytahování skeletu je nutno lyžáky nechat v chladu
ve speciálním svěráku – ideálně přes noc», říká
majitel ing. Radek Matějů

Špičková móda i bezpečnost

Přestože kdysi RM-SPORT začínal pouze s prodejem lyží a bot, v současnosti už tvoří největší
podíl jeho nabídky sportovní oblečení. Právě
hradecká prodejna SKI&FASHION je totiž jedním
z největších českých prodejců oblečení značky
KJUS. Z kolekcí KJUS SKIWEAR, SPIRIT a JUNIOR
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Jezdí k nám celá republika

«Naším cílem je vybavit zákazníka tak, aby
si svou dovolenou maximálně užil a vrátil
se s pocitem, že jsme mu dobře poradili.
Poskytovat naprosto dokonalý a komfortní
servis byl vždycky můj sen», usmívá se Radek
Matějů, majitel RM-SPORT SKI&FASHION.
si vybere opravdu každý. «Většině lidí připadá
toto oblečení drahé, jenomže kdo si něco
od KJUSe jednou zkusí, už nechce nic jiného,»

pokračuje Radek Matějů v představování toho,
co lze v prodejnách RM-SPORT pořídit. Ve skutečnosti se prý drahého, ale kvalitního oblečení
neprodá vůbec málo. «Představte si rodinnou
dovolenou v Alpách, kde se počasí mění každou
chvíli, a Vám je zima a máte mokré kalhoty
od vlhké sedačky – tak to asi podle Vašich představ být nemělo... Bohužel ten rozdíl v oblečení
poznáte pozdě – až na Vaší dovolené, na kterou
jste se tak těšili…», doplňuje ing. Radek Matějů.
V nabídce prodejny RM-SPORT SKI&FASHION
najdete vedle oblečení KJUS značky Vuarnet,
Spyder, Rossignol, Eisbär a další.
K základnímu vybavení lyžaře neodmyslitelně
patří osobní ochranné pomůcky. RM SPORT
SKI&FASHION aktivně spolupracuje se švédskou
firmou POC, od které nabízí helmy, lyžařské
brýle, páteřáky, ochranné VPD vesty, sluneční
brýle. Tyto doplňky jsou totiž stále více oblíbené
a v případě švédského výrobce představují
absolutní špičku na trhu. A přesně to se líbí

majiteli RM-SPORT SKI&FASHION Radkovi
Matějů: «Švédské výrobky jsou symbolem jistoty
a bezpečí v mnoha odvětvích, stačí zmínit třeba
Volvo. Ve světě sjezdového lyžování je specialistou na bezpečnostní prvky právě POC.»

RM-SPORT SKI&FASHION HRADEC KRÁLOVÉ
Veverkova 1631, bývalá budova «Bavlny», Farářství
tel.: +420 495 581 571, mob.: +420 724 112 132
E-mail: hradec@rm-sport.cz, www.rm-sport.cz
Otevřeno: PO - PÁ: 9 – 18 hodin, SO: 9 – 12 hodin
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