LE GID 97 Carbon
Freetour

Steeps Light

Wybierz narty najlepiej dopasowane do Ciebie: start

/KROK I/ Do czego i jakich nart potrzebujesz? Ustalimy to wspólnie. Podaj nam swój wzrost i wagę,
porozmawiajmy o Twoich umiejętnościach i preferencjach. Podziel się z nami wszystkim, co ma dla
Ciebie znaczenie w jeździe na nartach. Dobierzemy najlepszą konfigurację dla Ciebie.

długości

176 cm
185 cm

flex

Dobieramy odpowiednią
sztywność w 5-stopniowej skali
Monck Custom

/KROK II/ Zdecyduj, jak będą wyglądały Twoje narty. Wybierz spośród trzech podstawowych
wariantów wykończenia drewnianego.

orzech satynowy

jabłoń indyjska

topola srebrzysta

/ wizualizacje wykończeń drewnianych na przykładzie modelu CRUISE 107 Carbon /

Cena nart dopasowanych do
Ciebie, w jednym z trzech
wykończeń podstawowych

4 330 zł

Zapytaj nas o cenę specjalną po doposażeniu nart w
wiązania zjazdowe / skitour / freetour. Oferujemy
szeroką gamę wiązań Marker i ATK.

Dodatkowo spersonalizuj swoje narty: opcje

/KROK III/ Wygląd jest ważny. W Monck Custom bardzo ważny. Tylko od Ciebie zależy, jak
spersonalizujesz swoje narty. My je dla Ciebie wykonamy.

niestandardowy rodzaj drewna na
warstwie wierzchniej narty

200 zł

personalizacja imienna: oznacz swoje narty
dowolnym napisem

140 zł

jednokolorowy znak graficzny, np. logo firmy

140 zł

niestandardowy kolor napisów
własny projekt graficzny: dowolny projekt
naniesiony na drewnianą warstwę
wierzchnią narty
własna kombinacja drewna ułożona we
wzór artystyczny

260 zł

od 400 zł

od 800 zł

/KROK IV/ Akcesoria. Masz wszystko.
Wychodząc z Monck Custom, w cenie otrzymujesz niezbędne akcesoria do swoich nart.
Model LE GID 97 Carbon sprzedajemy w komplecie z oryginalnym pokrowcem i rzepami Monck
Custom.

rzepy Monck Custom wykonane z gumy i ekoskóry.
Wartość: 60 zł

pokrowiec Monck Custom wykonany z grubego,
eleganckiego materiału technicznego PVC.
Wartość 440 zł

/KROK V/ Finał. Twój komplet Monck Custom FR 117 Carbon.

cena kompletu
LE GID 97 Carbon.
Zamówienie złożone
do 11 listopada 2018 r.

4 000 zł

cena kompletu
LE GID 97 Carbon.
Zamówienie złożone
po 11 listopada 2018 r.

4 330 zł

Jak zamówić?
Produkcja Twoich nart rozpoczyna się po wspólnym zrealizowaniu kroków I-III, oraz po opłaceniu
50% wartości zamówienia.
Czas realizacji wynosi do 21 dni, w praktyce jednak zawsze staramy się dostarczyć Ci narty w
krótszym terminie (ok. 10 dni).
W przypadku zamówień szczególnie skomplikowanych, tj. np. z własnym projektem graficznym lub własną
kombinacją drewna, czas realizacji ustalamy indywidualnie.
W sytuacjach szczególnych oferujemy usługę ekspres, również ustalaną indywidualnie.

Potrzebujesz dodatkowej porady jak skonfigurować swojej narty? Porozmawiajmy!
Napisz do nas: mg@monckcustom.com
lub zadzwoń: +48 698 985 492

Gwarancja. Czy ktoś da więcej?
W Monck Custom nie produkujemy tak jak inni. Robimy to znacznie dokładniej. Narty powstają z
komponentów o najwyższych parametrach jakościowych, a w prasie grzewczej spędzają
dwukrotnie więcej czasu niż w typowym procesie produkcyjnym.
To tylko przykłady. Jest ich więcej.
Efektem jest 5-letnia gwarancja na wszystkie nasze narty.

A może pojeździsz z nami? Ski Fitting z The Moncks
Nie jesteś pewien, jakie narty będą dla Ciebie najlepsze? Zastanawiasz się nad odpowiednim
flexem, myślisz o dodaniu Titanalu? Nadal nie wiesz, która konfiguracja będzie dla Ciebie
najlepsza?
Skorzystaj z naszych konsultacji na stoku i unikatowej w Polsce usłudze Ski Fittingu.
Spotkajmy się w Tatrach, gdzie będziesz miał okazję przetestować różne wersje nart, a ski fitter
dobierze sprzęt i parametry odpowiadające Twoim potrzebom. Każdy ze ski fitterów Monck
Custom jest licencjonowanym insruktorem PZN oraz oficjalnym testerem nart Monck Custom.
Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów.

Jako producent manufakturowy, w każdym sezonie wytwarzamy ograniczoną liczbę nart.
Zastrzegamy sobie możliwość wyczerpania limitu produkcji przed zakończeniem sezonu
narciarskiego 2018/19.

Maciej Gorzelak
mg@monckustom.com
+48 604 944 455

Szymon Girtler
sg@monckcustom.com
+48 602 250 079

