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Spośród wielu sklepów narciarskich w Warszawie wyróżnia się sklep narciarski SKI-PARK. Jego atutami są:
bogata i zróżnicowana oferta, osoby pracujące w sklepie, atmosfera panująca podczas zakupów, a także
profesjonalny serwis narciarski, w którym narty ostrzone są ręcznie. Szybko przekonasz się, że osoby
pracujące w sklepie z uśmiechem służą pomocą i fachową radą. Dzięki swojemu zaangażowaniu i
umiejętnościom zyskują sympatię klientów. Atmosfera w sklepie sprzyja robieniu zakupów, a jest w czym
wybierać. Bogata oferta sprzętu narciarskiego zachęca do odwiedzenia tego sklepu narciarskiego. W ofercie
znajdują się m. in. narty Head, narty Atomic, narty Salomon, narty Volkl i inne, a ilość i różnorodność modeli
jest imponująca. Analogicznie sprawa wygląda z butami narciarskimi, dzięki którym sklep zyskał rozgłos.
Chcesz zmienić buty narciarskie, koniecznie przyjdź do sklepu narciarskiego SKI-PARK, a z pewnością nie
wyjdziesz z kwitkiem lecz z butami narciarskimi. Dostępne są buty narciarskie Salomon, buty narciarskie
Head, buty narciarskie Atomic. Na stronie internetowej ski-park. com. pl znajduje się oferta, która na bieżąco
jest aktualizowana. W sklepie oferujemy również odzież narciarską, w tym kurtki narciarskie i spodnie
narciarskie, a także inny asortyment niezbędny narciarzowi podczas wyjazdu na narty. Proponowana przez nas
odzież narciarska ma bardzo wysokie parametry i jest uszyta z najlepszych materiałów, a wzory nadążają za
obowiązującymi trendami. Odzież narciarską oferujemy w szerokiej gamie dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Ponadto świadczymy usługi takie jak: serwis narciarski, w którym wykonujemy usługę ręcznego ostrzenia
nart, dzięki czemu krawędzie będące najbardziej newralgicznym elementem nart, są ostrzone z dużą precyzją
przy ich minimalnym zużyciu. Oferujemy też system wymiany nart dziecięcych i wypożyczalnię sprzętu
narciarskiego zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
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