
 
 
Pomoca - vodilni proizvajalec turno smučarskih koţ na svetu 
 
Pomoca je švicarsko podjetje, ki je že 70 let vodilni svetovni proizvajalec kož. V letu 2010 je bila 
Pomoca najboljša turno smučarska koža, saj je dosegla vseh 8 zlatih medalj na svetovnem prvenstvu.  
Turno smučarske kože švicarskega proizvajalca s svojo izredno kvaliteto zagotavljajo izboljšano 
drsenje, odlično strukturo lepila ter neprepustnost za vodo. 
Pomoca ponuja širok razpon kvalitetnih izdelkov visoke zmogljivosti za najboljše 
tekmovalce,  izkušene turne smučarje ter tudi začetnike. 
 
PRITRJEVANJE KOŢ 
 
BACK FIX – NAJBOLJŠI NAČIN ZA ZAPENJANJE KOŢ 
Zaponka z zapenjanjem zadaj. 
Back Fix je inovativen, lahen in enostaven sistem zapenjanja. Sestavlja ga zaponka in ojačan plastični 
napenjalec, ki se enostavno prilagaja zaradi odpornega sintetičnega traku. Back Fix je prilagojen za 
vse tipe smuči. Glavna prednost je odlična pritrditev, enastavno prilagajanje dolžine, možnost uporabe 
na več smučeh, majhna teža. 
 
Značilnosti: 

 Pritrjevanje kože zadaj  

 Kože režemo spredaj s pomočjo šablone in priloženega nožka na primerno dolžino in širino  

 Za pritrjevanje kože spredaj uporabimo kovinski pripomoček, skozi katerega potegnemo kožo 
(cca. 5cm), nato kovinski pripomoček nataknemo na špico smučke  

 Kože  napnemo in nalepimo po celotni dolžini smuče in jo zadaj pritrdimo s pomočjo plastične 
zaponke in zategovalnega traku  

 Kože po širini primerno odrežemo po smuči s pomočjo priloženega nožka  
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Prilagoditev lepljivih smučarskih koţ na smuči. Kako obrezati koţe? 
 
Splošne informacije 
Priporočljivo je, da obrezovanje opravi strokovnjak  ali kupec, v ta namen, je kožam 
priložen POMOCA rezalec. Katerokoli orodje uporabljate, poskrbite, da bo rezilo ostro, da 
bo rez čist. Preden boste obrezovali kože, mora biti njihova dolžina: 
Širina smuči v najširšem delu minus 4mm 
Dolžina smuči 

 
Primer: za 180cm dolge smuči z 114mm širokim vrhom, morajo biti kože vsaj 190cm 
dolge ter 110mm široke 
 
Pred obrezovanjem, si pripravite 
delovno površino in potrebni material: 

 Svinčnik ali kemični svinčnik 

 Ravnilo 

 Ostre škarje 

 POMOCA rezalec in/ali olfa 
nož 

 Delovno mizo, kamor boste 
vpeli smuči (opcijsko) 

 

 

 
Poskrbite, da se boste lotili obrezovanja v čistem in dobro osvetljenem prostoru. Prah in 
umazanija se lahko prilepita na lepljiv del kož. Ker uporabljate ostra orodja, poskrbite za 
varnost. 

 
Opomba: če so smuči opremljene z zavorami, poskrbite, da vas le te ne ovirajo pri 
nameščanju kož na smuči. 

 
 

Navodilo za obrezovanje po dolţini in 
namestitev pritrditvenega sistema. 

 
Gornja zaponka (TIP BUCKLE) 

 Pritrdite repni kavelj na rep smuči, 
3cm od robu. 

 Odstranite zaščitno folijo iz kož. 

 Položite kože plosko ter enakomerno 
na smuči. Preverite, da je zadnje 
vpenjalo trdno pritrjeno in centrirano 
na smuči. 

 

 



 Položite zaponko čez vrh smuči. 
 

 Ko pritrdite kožo na vrh smuči, 
označite pregib s pisalom. 

 

 
 Odrežite kože prečno 7-10cm od 

pregiba, rezalo držite pravokotno na 
kožo. 

 

 
 Potisnite zaponko vse do označenega 

prepogiba. Če je zavihek, širši od 
zaponke, podvojite debelino koţe 
(brez zaponke) in obrežite po 
priloženi vzorčni šabloni. 

 Ko ste obrezali, odlepite zavihek, 
potisnite zaponko do označenega 
prepogiba in zlepite. 

 

 



Obrezovanje stranske oblike 
 

 Če ste zaključili zgoraj opisani 
postopek za pritrditev gornjega 
vpenjalnega sistema, lahko začnete z 
obrezovanjem. Drugače poskrbite, da 
je koža primerna za dolžino vaših 
smuči. 

 

 Trdno postavite kožo na smuči ter 
tako da je točno na sredini. Preverite, 
da bo kože na obeh straneh enako. 
Pazite, da je repni kavelj cca 3cm od 
konca kože. Kavelj mora biti točno na 
sredini smuči. 
 

 Z rezalnikom obrežite ostanek kože 
ob robu smuči, rezalec vlecite po 
dolžini od vrha proti dnu ob robu 
smuči. 

 
 

 

 Kožo odlepite od smuči in jo pritrdite 
nazaj tako da bo odrezana stran 4mm 
od robu ob katerem odrezali. 
Preverite, da je cela koža pritrjena na 
smuči.  

 

 Obrežite še drugo stran enako kot 
prej. 

 

 Kožo odlepite in jo pritrdite nazaj na 
smuči, če ste postopek opravili 
pravilno, koža prekriva drsno ploskev 
smuči, medtem ko sta oba robova 
vidna. 

 
 

 



Navodila za zadnje vpenjanje (BACK FIX) 
 

 Ko imate kože pripravljene za 
uporabo, lahko vpnete le te na sledeči 
način: 

 

 Prilepite kože na smuči, začenši na 
vrhu. 

 Preverite, da je koža pritrjena na 
sredini in da sta oba robova smuči 
vidna. 

 Nastavite repni kavelj na rep smuči 

 Ko imate kavelj pritrjen napnite 
napenjalni jermen 

 

 Za odpenjanje repnega  kavlja 
potegnite napenjalni jermen proti 
koncu smuči (preko konca smuči) 
obdržal bo nastavljeno dolžino, tako 
da ga boste pritrdili nazaj lažje. 

 Če bi se repni kavelj po nesreči 
premaknil, ponovite zgoraj opisani 
postopek. 

 
 

Pomembne informacije 
Vzdrževanje in hranjenje 
Po uporabi posušite kože v zračnem prostoru pri sobni temperaturi, brez premočne sončne 
svetlobe ali vročine. Izogibajte se direktnem soncu, visokim temperaturam, usmerjeni vročini 
iz grelnikov, peči,... saj bi se lahko poškodovala lepljiva plast kož. 
 
Uporabite POMOCA torbo za shranjevanje kož, nikoli jih ne shranjujte mokre, še posebno, 
kadar jih shranjujete za daljši čas. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Distribucija: PE KRANJ AGP PRO, d.o.o.Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj,  
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