
СЪВЕТ 01 - ПОСТАВЯНЕ 

Преди да прикрепите коланите на ските, подсушете и 

почистете основата на ските. След залепването на 

коланите към ските, за най – добър резултат ги натиснете 

директно надолу с вакса, като я плъзнете от върха към 

опашката (по посока на косъма). 

 

 

СЪВЕТ 02 - ТЕХНИКА НА ХОДЕНЕ 

Плъзнете ските по снега и се опитайте да не ги повдигате. 

Големият ви пръст трябва винаги да докосва земята. По 

този начин коланът за ски се плъзга по оптимален начин, 

почти не образува сняг, а вие ще спестите и енергия. 

 

 

СЪВЕТ 03 - ПРИПЛЪЗВАНЕ 

Избягвайте да се плъзгате назад по стръмен терен, като 

преместите тежестта си назад към петата. Това ще постави 

тежестта ви върху цялата дължина на колана за ски и 

сцеплението им със снега ще се подобри. 

 

 

СЪВЕТ 04 - ДЪЛЖИНА НА КРАЧКАТА 

Правете по-къси крачки на стръмни или трудни участъци. 

По този начин вашият център на тежестта ще бъде по-

добре центриран над ските и ще бъде стабилен. 

 

 

СЪВЕТ 05 - НАТРУПВАНЕ НА СНЯГ 

Промяната от влажен към сух, студен сняг може да 

причини натрупване на сняг. Отстранете натрупването и 

подсушете коланите за ски с кърпа. Нанесете вакса по 

посока на косъма (от върха към опашката). 

 

СЪВЕТ 06 - КРАТКИ СПУСКАНИЯ 

Когато карате ски надолу с прикрепени ски колани, 

закопчайте катарамите отзад, за да избегнете падане 

напред. Дългото спускане по замръзнал сняг обаче 

изтощава и износва коланите. 

 

 



 

СЪВЕТ 07 – ОТЛЕПЯНЕ И ПРИБИРАНЕ 

При ветровито време поставете ските на земята с базата 

нагоре. Сгънете задната половина на ски коланите, 

прикрепете защитната мрежа, след което залепете втората 

половина на коланите върху нея. Като алтернатива 

използвайте чорапа Colltex pro-skin. 

 

 

СЪВЕТ 08 – ПОВТАРЯЩИ СЕ ЗАЛЕПВАНИЯ И ОТЛЕПВАНИЯ 

По време на спускане, приберете коланите си в предната 

част на якето ви. Топлината на тялото ви ще накара колана 

да се охлади по-малко и сцеплението ще остане по-добро. 

 

 

СЪВЕТ 09 - АДХЕЗИЯТА НА КОЛАНА НАМАЛЯВА 

Поставете лепилен слой върху лепилен слой и по този 

начин реактивирайте топлото лепило. Или използвайте 

практичен Colltex quicktex. Това ще помогне за всички ски 

колани. 

 

СЪВЕТ 10 - ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА 

Грижата след обиколката е равна на тази преди 

обиколката. Изсушете ски коланите си, проверете тяхната 

якост на залепване и по възможност импрегнирайте 

коланите. Почуствайте разликата в отличното представяне 

на коланите при следващото си каране. 

 

 

 

 


