
 
 

      

Plzeňská cestovka Vám ve spolupráci se SkiSet 

přináší jedinečnou možnost 

zapůjčení lyžařského či snowboardového vybavení 

přímo ve středisku, a to pro děti i dospělé. 
Pro objednávky nás kontaktujte: info@intertrans.cz, 377 246 995 

SKISET – popis kategorií: 
 
ECONOMY – kategorie určená pro ty, co chtějí ušetřit. Naleznete zde vyřazené lyže             
z kategorií Performance a Evolution (bez možnosti výběru). Lyže jsou 3. rokem 
užívané. 
 
EVOLUTION – kategorie určená pro rekreační a začínající lyžaře a snowboardisty, 
kteří dávají přednost modrým sjezdovkám. Vybavení je snadno ovladatelné a drží i 
na tvrdším povrchu. Díky lyžím či snowboardu z této kategorie rychleji vytříbíte svůj 
styl jízdy. 
Typ lyží: sjezdové, dámské, snowblade.  
Typ snowboardů: freestyle. 
Příklad lyží: FISCHER XTR RC4 Speed, Head Easy Joy, Rosignol Experience 75. 
Příklad snowboardů: Burton Ltr. 
 
PERFORMANCE – kategorie pro dobré lyžaře a snowboardisty. V této kategorii 
naleznete velice dobrou kvalitu lyží a snowboardů pro všestrannou jízdu na 
sjezdovkách v jakémkoli sněhu. Lyže a snowboardy nabízejí snadnou ovladatelnost 
a stabilitu. 
Typ lyží: sjezdové, all mountain, dámské.  
Typ snowboardů: all mountain, freestyle. 
Příklad lyží: Atomic Redster XM, Head V-Shape 4S, Rossignol Experience 76 Ci 
Woman. 
Příklad snowboardů: Burton Radius. 

EXCELLENCE – kategorie pro zkušené lyžaře hledající maximální prožitek z jízdy. 
V této kategorii naleznete nejvyšší kvalitu lyží do každého terénu. Lyže jsou 
z aktuální kolekce a nejvyšší kvality. 
Typ lyží: sjezdové, závodní, all mountain, free ride, dámské nejvyšší kvality. 
Lyže v této kategorii se každý rok kompletně obměňují. 
Příklad lyží: Salomon S/Max 10, Rossignol Experience 84 Ai, DYNASTAR Intense 12 
 
JUNIOR – kategorie určené pro děti všech výkonnostních úrovní, dále rozdělena  
do 3 kategorií: 

• CHAMPION (zdatní lyžaři a snowboardisté ve věku 8-12 let) 

• ESPOIR (začátečníci a mírně pokročilí ve věku 6-12 let)  

• MINI KID (lyžaři do 6 let).  
 

V těchto kategoriích naleznete širokou nabídku jak lyžařské, tak i snowboardové 

výbavy pro své děti. 

SKISET – půjčovné:                                                 

ZIMA 2023 set 
pouze lyže / 
snowboard pouze lyže helma  

ECONOMY 1480 Kč  1110 Kč 

 
EVOLUTION 1840 Kč 1380 Kč  

PERFORMANCE 2240 Kč 1680 Kč  

EXCELLENCE 2770 Kč  2080 Kč 

Junior - CHAMPION 1370 Kč 1030 Kč  
390 Kč Junior - ESPOIR 1160 Kč  890 Kč 

Junior - MINI KID 940 Kč  700Kč 

 

Cena setu zahrnuje: zapůjčení lyží, bot a hůlek, nebo zapůjčení snowboardu a bot  

na 6 dní. V případě zájmu o prodloužení doby zapůjčení, ceny na vyžádání. 
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