
 

 

Aberthamski – unikátní systém půjčování lyží, na kterém ušetříte čas i peníze. 

12. 12. 2019 

 

V Abertamech mezi ski areálem Plešivec a Klínovec vznikla nová půjčovna zimního vybavení s 

revolučním konceptem půjčování lyží na horách. Cílem nového konceptu je co nejvíce zkrátit čas 

čekání a zároveň poctivě vybrat to správné vybavení té nejvyšší kvality. Systém je relativně 

jednoduchý. Aberthamski jako jediná půjčovna nabízí osobní zkoušku a odebrání půjčeného zboží o 

den dříve, a to zcela zdarma.  

 

Počínaje dnem 27. 12. 2019 bude nově otevřena půjčovna lyžařského vybavení ABERTHAMSKI.cz. 

Nový prostor naleznete poměrně snadno. Jak již název napovídá, Aberthamski najdete na adrese 

Perninská 59, nedaleko náměstí, v obci Abertamy. Nová půjčovna zaujme nejen novým konceptem 

půjčování zimního vybavení, ale také svou výbavou.  

„Naším cílem je nabídnout lidem něco navíc a být prostě jiní než ostatní. Jsme si vědomi toho, že 

stávající půjčovny poskytují klientům ve většině případů starší výbavu, a proto u nás naleznete vše 

nové. Podstatnou výhodou našeho konceptu je také nový systém výpůjčky. Klient přijde vyzkoušet a 

vypůjčit výbavu o den dříve, přičemž toto dřívější půjčení nehradí. Má tak vlastně šanci stihnout i 

třeba večerní lyžování nebo vyběhnout s čelovkou do stopy a to zcela zdarma. Nedílnou součástí 

systému je i podrobný záznam o výpůjčce, který nám i klientovi v budoucnu usnadní výběr výbavy. 

Stačí jen zavolat nebo použít on-line rezervační systém. Pracovně to nazýváme Rent&Go systém. 

Zavolej nebo napiš a jeď. Taky radši lyžujeme bez stání ve frontě. Velmi zajímává je pak sazba 7=10, 

kdy zaplatíte za sedm dní a vracíte po deseti dnech od půjčení“ komentuje Radovan Koritenský. 

Koncept nové půjčovny vznikl na základě více než desetileté zkušenosti zřizovatele s půjčováním 

zimního vybavení a provozováním půjčovny pod originálním názvem LYŽE-GO-HOME v Praze. Klient 

bude mít možnost si zapůjčit lyže, běžky, snowboardy a to pro všechny věkové kategorie. Bonusem 

navíc budou například sněžnice či speciální „běžko-lyže“ Hunter. 

„Jako bývalý i současní lyžařští instruktoři chceme být v přímém kontaktu s lyžaři na horách. Věříme, 

že díky tomu budeme půjčovat to nejaktuálnější a správné vybavení s osobní zkušeností“ dodává 

Radovan Koritenský.  
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