
Ľadové korčule pre rekreačné korčuľovanie  

Rekreačné ľadové korčule sú určené len pre rekreačné korčuľovanie, nepoužívajte na ľadový 

hokej. Po opustení ľadovej plochy použite chrániče na nože, predídete tak k poškodeniu 

nožov. 

Upozornenie: Na tieto korčule sú namontované skelety s lisovaným nožom. Tento druh sa dá 

meniť iba ako komplet, tj. nôž so skeletom, vzhľadom k tomu, že kovová časť je zaliata v 

plaste. Výmenu kompletov a brúsenie nožov robte v špecializovanom servise. Korčule 

používajte iba na ploche s upraveným ľadom. 

Ošetrovanie: Nože a nity po každom použití dôkladne utrite handrou, korčuľu rozšnúrujte 

a vysušte pri teplote do 50°C. Na usňovú časť naneste tenkú vrstvu vhodného krému 

a rozotrite, textilná časť nevyžaduje zvláštne ošetrenie. Pri obúvaní a vyzúvaní dostatočne 

povoľte šnúrky, inak môže dojsť k poškodeniu kovových očiek a zadnej opierky, prípadne 

hlavnej konštrukcie korčule. 

Ľadové korčule pre rekreačný hokej 

Tieto korčule sú určené pre rekreačný a hobby ľadový hokej. 

Upozornenie: Vyberte si model korčúľ, ktoré najviac vyhovujú Vášmu štýlu hry. O 

správnom výbere veľkosti korčúľ sa poraďte s predajcom v špecializovanej predajni. Po 

opustení ľadovej plochy použite chrániče na nože, predídete  tak  poškodeniu nožov. Korčule 

používajte len na ploche s upraveným ľadom. 

Ošetrovanie: Nože a nity po každom použití dôkladne utrite handrou, korčuľu rozšnúrujte 

a vysušte pri teplote do 50°C. Na usňovú časť naneste tenkú vrstvu vhodného krému 

a rozotrite, textilná časť nevyžaduje zvláštne ošetrenie. Pri obúvaní a vyzúvaní dostatočne 

povoľte šnúrky, inak môže dojsť k poškodeniu kovových očiek a zadnej opierky, prípadne 

hlavnej konštrukcii korčule. 

 

 

 

 

 

 

 



Ľadové korčule pre profesionálny hokej 

Tieto korčule sú určené predovšetkým na použitie profesionálnymi hráčmi ľadového hokeja. 

 

Upozornenie: Vyberte si model korčúľ, ktoré najviac vyhovujú Vášmu štýlu hry. O 

správnom výbere veľkosti korčúľ sa poraďte s predajcom v špecializovanej predajni. Korčule 

sú vyhotovené tak, aby boli vo svojej kategórii čo najľahšie a poskytovali najväčší komfort. 

Kombinácia materiálov a technológií použitých pri výrobe týchto korčúľ predurčuje 

k podávaniu maximálnych výkonov hráča pri tréningu a zápasoch. O tepelnom formovaní 

korčúľ sa poraďte v špecializovanej  predajni s preškoleným predajcom. Po opustení ľadovej 

plochy použite chrániče na nože, predídete  tak  poškodeniu nožov. Pri obúvaní a vyzúvaní 

dostatočne povoľte šnúrky, inak môže dojsť k poškodeniu kovových očiek a zadnej opierky, 

prípadne hlavnej konštrukcie korčule. Toto poškodenie sa nepokladá za vadu materiálu a nie 

je dôvodom k reklamácii. Výmenu a brúsenie nožov robte v špecializovanom servise. 

 

Ošetrovanie: Nože a nity po každom použití dôkladne utrite handrou, korčuľu rozšnúrujte 

a vysušte pri teplote do 50°C. Na usňovú časť naneste tenkú vrstvu vhodného krému 

a rozotrite, textilná časť nevyžaduje zvláštne ošetrenie. 

 

Materiál: Zvršok- PU koža, nylon,  

                Podošva- kompozit 

Všeobecné záručné podmienky:  

Záručná doba na uvedený výrobok je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické 

poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou, nárazom alebo 

preseknutím. Za chybu sa nedá považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej 

doby v dôsledku jeho mechanického opotrebenie a nešetrného zaobchádzania s výrobkom, 

taktiež aj v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu výrobku. 

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedeného výrobku je zrejmé, že pri hre 

dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia 

týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu 

Vášmu spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom . 

 


