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Steget Videre Skomakeri EPF Bent-Are Gundersen
Storgata 81   Torgcenteret 1.etg
9008 Tromsø
Org. Nr 897 089 432 MVA
Web: www.stegetvidere.no   /   www.stegetshop.no
Epost: post@stegetvidere.no
Telefon: 93488666
Facebook: Steget Videre Skomakeri

Alle priser nevnt inkluderer merverdiavgift.

http://www.stegetvidere.no/
http://www.stegetshop.no/


Vi gjør oppmerksom på at alle nevnte priser er kun veiledende startpris og endelig 
pris vurderes på en individuell basis ut fra tekniske, estetiske og materielle krav til 
utførelse. 

På en generell basis koster det minst å reparere sko og varer som er av god kvalitet 
og materialer, godt vedlikeholdt, av hensynsmessig design og lite slitt. Skotøy og 
varer av lav kvalitet, dårlige materialer, som er dårlig vedlikeholdt, av kompleks 
design eller som er mye slitt koster oftest mere å utføre fordi dette fordyrer arbeidet.

Nøyaktige priser gies kun ved personlig oppmøte på verkstedet med medbragt 
oppdragsartikkel. Vi må kunne se, kjenne på og vurdere hva vi skal jobbe med og 
hvordan vi kan gjøre jobben før vi kan gi et nøyaktig prisoverslag.

Det finnes unntak fra nevnte priser, og det er vår vurdering som bestemmer disse.

Du kan stole på at vi gir en oppriktig og ærlig vurdering av oppdragets helhet før det 
leveres og tar så gode hensyn som mulig for at prosessen skal være tjenlig for alle 
parter.

!!! HUSK Å TA MED BEGGE SKOENE !!!
Slik at vi får vurdert helheten...

Vi ønsker forhåndsbetaling eller 50% delbetaling/depositum 
før vi igangsetter arbeid på våre tjenester.

-Forhåndsbetalte oppdrag blir prioritert.
-Kredit/betalingsutsettelse gis kun etter avtale.
-Minstepris/startpris for innleverte arbeid er kr 125,-

Når arbeidet er utført vil vi, etter avtale, prøve å ta kontakt 
med kunden for å gi beskjed at tingene kan hentes. Vi 
understreker at det er kundens ansvar å ta kontakt med oss 
innen rimelig tid hvis kommunikasjon fra oss uteblir.

Forbehold mot trykkfeil, og prisendringer. Nye utgaver er datert 
med utgivelsesdato og vil bli annonsert via vår facebookside 
«Steget Videre Skomakeri» og vår nettside stegetvidere.no.



ARBEID PÅ SKO

SÅLING OG FLIKKING

SÅLER, pris per par, pris fra

Lær   (dansespalt/halvsåle/fullsåle/JR) 400 / 650 / 900 / 1200
Gummi   (spare/grep/halvsåle/fullsåle)             350 / 450 / 600
Tuppforsterkning 220
Limt rand eller mellomsåle 250
Avansert material   (Vibram/Arctic Grip/PU såler) 750 / 950 / 1100
Klatresko   (halvsåle/tupping+halvsåle) 480 / 680
Spalt-/skinnsåle, påsydd for hånd 500
Hardmetallpigger   (per pigg/7såle+5hel) 20 / 480  

1/2Sål+Fl Kombo
FLIKKER / HELER, pris per par, pris fra  Gummi/Vibram

       575 / 625
Kombiflikk lær+gummi   (lær/JR) 400 / 550
Flikk, liten (5x5cm-)   (gummi/avansert) 250 / 280
Flikk, stor (5x5cm+)   (gummi/avansert) 320 / 380
Finskbrodd   (kun brodd/flikk med brodd) 180 / 360
Stolpeflikk   (standard/inflex) 200 / 250
Heltrekk   (stripet lær/skinn) 150 / 400
Helbase   (EVA/lær) 150 / 300

ORTOPEDISKE TILPASNINGER, pris fra

Høydejustering av sko, opp til 1cm, splittet såle 750
Høydejustering av sko, opp til 2cm, splittet såle 1000

OBS! Sko som må bygges høyere enn 2cm eller som krever spesielle tilpasninger anbefales levert til ortopediske verksted.

OVERLÆRSREPARASJONER

SØMARBEID, per par, pris fra

Oppsying av sømmer 240
Oppsying av sko med membran/TEX 440
Håndsøm 200
Grov sålesøm 250

GLIDELÅSER, per par eller per plagg, pris fra

Reparasjon av glidelåser 280
Glidelås i sko/skoletter 700
Glidelås i støveletter 800
Glidelås i spesialsko (ride-, MC-støvler) 1000

SKREDDERSØM AV SKAFT, per par, måltaking nødvendig, pris fra

Inn-/utsying 800
Nedkutting 400



LAPPING, BORRELÅS, STRIKK, TRYKKNAPPER, KROKER O.L, per par, pris fra

Lapping 280
Omfattende lapping 500
Borrelås og strikk 220
Trykknapper, knapper eller kroker 180

VEDLIKEHOLD, SMØRING, FARGING OG PUSSING, per par, pris fra

Litt vedlikehold og puss av sko er ofte nødvendig når de er til utførelse av
   andre reparasjoner. Vi tilpasser vanligvis prisen for å inkludere det vi mener er
   nødvendig av vedlikehold, og her er utgangspunktet vårt:

Enkel pleie, sort, brunt, glatt skinn 125
Avansert pleie, andre farger, vask, semsket/nubuck 300
Omfarging, renovering, dypvask, gradering/patina 500

Vi anbefaler at vi tar oss av vedlikeholdet siden vi har stor erfaring og mange midler
   tilgjengelig til dette. Om De ønsker å gjøre vedlikeholdet selv: gi beskjed så tilpasses prisen
   etter Deres ønske.

FÓRREPARASJONER

HELKAPPER, per par, pris fra

Helkappefôr 380
Helkapper 750

DEKKSÅLER, per par, pris fra

Omliming 160
Dekksåler 300

REPARASJONER I SKOENS BINDING

SÅLELIMING, per par, pris fra

På liming nevnes spesielt at skotøy som tidligere har vært forsøkt limt av ukyndig personell
   ofte er dyrere å få reparert fordi gammelt lim og arbeid må taes opp og gjøres om igjen. Vi
   anbefaler at profesjonelle tar seg av slike oppdrag fra første stund.

 
Liming 240
Avansert liming 450

FESTING AV HEL, GELENK OG BINDSÅLER, per par, pris fra

Påsetting av løse heler 380
Bindsåler 600



BLOKKING, pris fra
For å oppnå best resultater med blokking er det best om kunden har tid og mulighet til å prøve
   på skoene når de leveres på verkstedet, slik at vi kan kjenne hvor det er hensynsmessig å
   sette press under blokkingen. Teknisk ventetid for hver ordre er 8-24 timer for å la læret og
   skoen tørke ordentlig og «sette seg» i den nye formen. Det er vanligvis kø og ventetid på 
   blokking. Skoene som skal blokkes kan dusjes med et spesialmiddel for å øke strekkevnen.

Kunder som opplever at blokkingen ikke var tilstrekkelig kan komme tilbake innen rimelig tid
   (2-3 måneder) for å få blokket skoene om igjen opp til to ganger, så langt det kan blokkes 
   mer (både maskiner og lær har sin smertegrense). 

Det er kun skotøy i godt skinn som lar seg blokke med gode resultater. De fleste syntetiske
   materialer eller tekstil har begrenset strekkevne og kan lettere bli skadet under 
   presset som blokking setter på en sko. Enkelte typer tekniske sko kan punkttilpasses ved å 
   varmes forsiktig og sette press på materialene – dette kan skape litt bedre plass.

OBS! Hvis vi ser at det er høy risiko for skade ved blokking krever vi kundens ekspressive
   tillatelse fordi skoen kan bli skadet eller miste form/estetikk, og vi reserverer oss mot skader
   og ujevnheter som forekommer grunnet svakheter (for eksempel skadet/svakt lær eller
   gamle/svake sømmer som revner eller sprekker), fargenyanseforskjeller, strekkmerker på 
   tandert skinn, liming som går opp, samt feiltilpasninger (praktisk eller estetisk skade). Vi vil
   kommunisere vår prognose og vårt planlagte arbeid så godt som mulig før arbeidet taes inn.

Blokking i fot (enkel sko/per par) 140 / 250
Blokking i skaft (enkel støvel/per par) 220 / 380

SKREDDERTJENESTER
SE EGET OPPSLAG PÅ VÅR WEBSIDE STEGETVIDERE.NO



VESKER, PLAGG OG KNIVER

VESKER OG REISEGODS, pris fra

Sømarbeid 150
Reparasjon av glidelås 180
Glidelås 350
Tilpasse remlengde (også belter) 150
Anker og remfester 250
Lås, magnetlås, spenner, o.l 250
Karabinkrok 200
Pleie og renovering 250

KLÆR OG PLAGG (GROVSØM), pris fra

Sømarbeid 150
Knapper, trykknapper, o.l. 125
Reparasjon av glidelås 180
Glidelås i bukser, hovedlås 350
Glidelås i jakker (også dunjakker), hovedlås 600
Rift, lapping, o.l 250
Lommefór 300
Pleie og renovering 400
Tilpasning og skreddersøm 400

KNIVER OG ØKSER, pris fra

Sliping av kniver, økser, verktøy, o.l. 125


