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VĒSTURE  

 
VOLA ir slēpošanas smēru franču uzņēmums, kas dibināts 1935. gadā. VOLA savu produkciju eksportē 
visā pasaulē un ir nopērkama lielākajā daļā valstis, kur iespējama slēpošana.  
 
VOLA ir oficiālais slēpošanas smēru piegādātājs  Austrijas slēpošanas komandai, Itālijas, Norvēģijas 
Krievijas, Čehijas un Andoras slēpošanas federācijai. VOLA ir ilgadējs smēru piegādātājs Francijas (FFS), 
Zviedrijas, Šveices un Itālijas izlašu slēpošanas komandām.  
 
Ļoti daudzi kalnu slēpošanas  speciālisti zina un izmanto VOLA slēpošanas smēres un slēpju 
sagatavošanas inventāru.  
Distanču slēpošanā, esam radījuši daudzus jaunus produktus, gan vaskus, gan klīsterus.  
 

KALNU SMĒRES 

Level 1: Universālie smēri  
Smēres gala patērētājiem, pārdod veikalos vai izmanto slēpju darbnīcās, lai sagatavotu nomas slēpes.  
Level 2: Treniņu smēri 
Smēri dažādiem braucēju veidiem. Lieto, lai rūpētos par slēpēm un sagatavotu slēpes pamatu jaunām 
slēpes.  
Pieejamas trīs krāsās: Zila = Aukstā / Sarkanā= vidējā / Dzeltenā = siltā.  
Pārdod klubiem, slēpošanas skolām, veikalos gala patērētājam.  
+ 500g un plēksnes vasks slēpju servisiem.  
Piezīme: Treniņu zilam iesakam pievienojot Universālās smēres, lai slēpes labāk slīdētu uz aukstā sniega.  
   
Level 3: Junioru sacensību smēres  
Sacīkšu slēpošanas smēres, kas nav fluorētas.  
Pieejams trīs krāsās: Zila = Aukstā / Sarkanā = vidējā / Dzeltenā = siltā.  
Pieejams cietai vasks vai šķidrais vasks.  
Pārdod sporta klubiem.  
Tiešām labas smēres jaunajiem slēpotājiem, jo tās ir sacensību smēres, nav dārgi.  
Divi ieteikumi jaunajiem braucējiem:  

 PRO līmenis ir pārāk cietas smēres priekš viegliem slēpotājiem un tāpēc, slēpes nepaātrināsies 
pietiekami ātri. Smēres neparedz sasniegt nepieciešamo ātrumu, ja slēpotājs ir pārāk viegls.  

 mēs iesakām nelietot fluorētas smēres jauniešu slēpotājiem, jo viņi ir pārāk viegli un fluors “nestrādā”.  
 Šķidrās smēres ir labas priekšrocības jaunajiem slēpotājiem, jo tas patiešām ir labs produkts bez fluora, 
nav dārgi, bet ātri vieglajiem slēpotāji.  
Level 4: Pro smēres  
Pro MX 200 - Pro treniņu smēres. Ļoti labs produkts izstrādāts, lai “pabarotu” jaunas slēpes un 
pietiekami izturīgs, lai aizsargātu slēpju slīdvirsmas bāzi no nodiluma treniņu procesā.  
 
BĀZES SLĀNIS 
divi vasku bāzes katrai disciplīnai (SL, GS, ātruma sacensībām)  
viens priekš parastā sniega (liela daļā no sezonas)  
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viens īpaši izstrādāta mitram laikam.  
SL: SLG / EDS (Šī viena ir ar silīciju. Ļoti labs ātrums uz slapja sniega, bet nestrādā, kad sniegs nav tīrs un 
slēpes jātīra pēc sacīkstēm ar RO21.  
GS: VSR / VSR LF (zemo fluoru).  
Ātruma sacensībām: SRC / SRC LF (lielo fluoru).  
Bāzei ir jātdziest vismaz 2 stundas pirms bāzes noņemšanas ar skrāpi.  
 
FLUORA SMĒRES (PARAFĪNI):  
Pieejamas trīs krāsās: zila = aukstā / sarkanā = vidējā / dzeltenā = siltā.  
Cietā vai šķidrā / LF un HF.  
Šķidrās smēres, papildus zīmols, ātrai slēpju sagatavošanai. Bet šķīdinātājs, kas ir šķidro smēru sastāvā 
veido slīdvirsmu sausu. Tāpēc parafinēšana tikai ar šķidro vasku bāzi pataisīs sausu un tas jādara no 
slēpes priekšas uz aizmuguri.  
Šķidrās smēres uz slīdvirsmu var uznest dažādos veidos: 

 Lai iestrādātu dziļāk uzklāj kopā ar bāzi naktī pirms sacensībām. No rīta nokasa ar skrāpi, apstrādā ar 
birsti un uzliek paātrinātāju. 

 Pirms pirmās un otrās kārtas, uz sausas slēpes uzklāj šķidro vasku, ļaujiet tam nožūt, nokasīt un 
apstrādā ar birsti (neilona un pēc tam zirgu saru birsti).  
 
PAĀTRINĀTĀJS:  
- Viens pulveris auksts: HCSP.  
- Sniega temperatūra: -12 ° C / -5 ° C  
Viens bloks vidēji aukstam un jaunam sniegam: Zils.  
Viens bloks vidēji aukstam un vecam sniegam: Molybden zils  
- Sniega temperatūra: -5 ° C / 0 ° C  
Viens bloks vidēji siltam un jaunam sniegam: Dzeltens.  
Viens bloks vidēji siltam un vecam sniegam: Molybden dzeltens.  
- Viens pulveris silts: SP2001.  
Pulveri, ir jāiestrādā ar korķi, līdz kļūst silts. Pēc tam ar zirgu matu birsti. 
HCF eļļa: ātruma sacensībām. Augšējā līmeņa fluorēta eļļa, ko izmanto Pasaules kausa sacensībās daudzi 
slēpošanas speciālisti. Apsmērē slēpes malas.  
 
GRAFĪTA SMĒRES:  
Ļoti specifisks produkts, kas izstrādāts, kā pamats, lai sasniegtu teicamu sniegumu jebkuros sniega 
apstākļos. Grafīts ir antistatiks produkts, kas ļauj ātri uzņemt paātrinājumu.  
Melnas bāzes slēpes ir izgatavotas no grafīta, bet dienu pēc dienas, slēpes slīdvirsmas pamats zaudē 
grafīta kvalitāti.  
Ik pēc septiņām - desmit dienām, kad ir slēpots, ir vēlamas smēres ar grafīta piejaukumu.  
Grafīts LF: GS, SG un nobraucienā lieto, kā bāzi, uz veca, slapja un mākslīga sniega.  
Grafīts VRB: GS, SG un nobraucienā lieto, kā bāzi ļoti aukstā un sausā sniegā.  
Gaisa temperatūru <-15 ° C  
Grafīts BRS: SG un nobrauciena kā bāzi mitrā un slapjā sniegā. Satur silīciju. Nelietojiet to, kad sniegs ir 
durty.  
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DISTANČU SLĒPOŠANAS SMĒRI  
TRENIŅU SMĒRES (MX400, 401, 402):  
Smēri visiem slēpotgribētājiem. Lieto, lai rūpētos par slēpēm un sagatavotu slīdvirsmas pamatu jaunam 
slēpēm. Pieejamas trīs krāsās: zila = aukstā / sarkana = vidējā / dzeltena = siltā.  
Pārdot klubiem, slēpošanas skolām un veikalos galapatērētājam.  
BĀZES:  
2 krāsas = oranžs (ekstra ciets) un melns (BGF).  
Šie vaski tiek izmantoti divu iemeslu dēļ:  
- lai aizsargātu slīdvirsmu no abrazīva sniega (arī netīrumiem uz sniega) 
- uzlabo kvalitāti un slīdvirmu ar HF un LF vaskiem, kas iestrādāti otro reizi  
Extra Hard bāze ir daudzvērtīgs, tā iekļaujas katrā nosacījumiem, bet BGF bāze vēl efektīvāka uz jauna 
sniega (mākslīgā sniega) . 
 
FLUORA SMĒRES (sacensību smēres) LF un HF:  
5 krāsas 5 dažādas gaisa temperatūras.  
Šie vaski ir jāpiemēro pēc bāzes smēres, kas ir jāatdzesē vismaz divas stundas  pirms nokasīšana un 
birstēšanas.  
 
NORDIC PULVERI:  
3 krāsas ļoti efektīvs rezultāts dažādos sniega veidos.  
(zils = auksts / sarkans = vidējs / dzeltens = silts)  
Šie pulveri ir jālieto pēc LF un HF. Tie jāiestrādā ar 150 ° C temperatūru vai korķi. 
  
DISTANČU SLĒPOŠANAS KLASIKAS SMĒRES:  
* Kick smēre: 5 krāsas. Iekļauta zaļa, kas tika izstrādāta ļoti aukstam sniegam un ko var izmantot kā 
pamatu pirmajā slānī iestrādājot ar gludekli. Ietver vispārējo kick smēri slēpotājam/amatieram.  
* Klisters: 5 krāsas. Iekļauta zaļa, kas tika izstrādāta ļoti aukstam sniegam un ko var izmantot, kā pamatu 
pirmajā slānī iestrādājot ar gludekli.  
Sudraba klisteris tiek lietots cietā, ledainā, netīrā sniegā, lai izvairītos no cietām sniega daļām, kas var 
nokasīt klisteri.  
 
SMĒRU NOŅĒMĒJI:  
Šķidrās smēres noņēmēji: labi tīrīt instrumentus. Daudz slēpotāji un veikali izmanto, lai tīrītu slēpju 
bāzes slāni, bet šķīdinātāji sausina slēpju slīdvirsmu.  
RO21: Produkts ir izstrādāts tā, lai attīrītu slēpju bāzi, veicot karsto parafinēšanu. Nokasīšanu jāveic tūlīt 
pēc izlīdzināšanas, tas ļauj noņemt netīrumus kas ir uzkrājušies bāzes slānī. Bez krāsas, ar ļoti zemu 
kausēšanas temperatūra, ir izstrādāta, lai būtu neitrāla, nav ietekmes uz nākamo smēres slāni.  
 
GALVENĀS LIETAS KAS JĀIEVĒRO:  
Tikai daži galvenie punkti. Vairāk informāciju par slēpju sagatavošanu var iegūt VOLA tehniskajā 
grāmatā.  
Birstēšana:  
Pirms slēpju vaskošanas: Brass birsti izmanto, lai notīrītu bāzi kas ir pilna ar netīrumiem no iepriekšējās 
slēpošanas.  
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Pēc slēpju vaskošanas:  
Bronzas birste, lai novērstu, cik vien iespējams vasks ārpus bāzes.  
Neilona birste lai padarītu vienmērīgu bāzes klājumu.  
Zirga matu birste, lai nopulētu bāzes vai beidzamo kārtu.  
 
Vola servisa kastes: komplekts, kurā ietilpst pamatlietas slēpju sagatavošanai, bet par mazāku cenu, kā 
pērkot atsevišķi.  
 
Slēpju stiprināšanas siksniņas (kalnu un distanču):  
Atgādinām, mums ir iespēja apdrukāt VOLA slēpošanas siksnas ar jūsu veikala vai kluba logo. Vienā pusē 
Jūsu logo otrā VOLA logo. Pārdodot vai dāvinot slēpošanas siksniņas ir ļoti laba reklāma jūsu veikalam 
vai klubam. 


