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Ceník ukazatelů rychlosti 2019 
 

Ukazatel rychlosti GR33L - 28 500,-Kč bez DPH 

Jednobarevný displej (oranžová, nebo červená). 

Výška číslic 305mm (reflexní deska 620x620mm). 

Zobrazuje rychlost, text i obrázky. 

Nastavení dle libosti (střídání zobrazení rychlost /text 

/obrázky). Možnost změn přes Bluetooth. Rozdělení na 

časové zóny. Lehký, přenosný, ale odolný. 
 

Ukazatel rychlosti GR33CL - 39 900,-Kč bez DPH 

Tříbarevný displej (zelná, oranžová, červená). 

Statistický modul vč. SW 

Výška číslic 305mm (reflexní deska 620x620mm). 

Zobrazuje rychlost, text i obrázky. 

Nastavení dle libosti (střídání zobrazení rychlost /text 

/obrázky). Možnost změn přes Bluetooth. Rozdělení na 

časové zóny. Lehký, přenosný, ale odolný. 
 

Varianta celokovová „antivandal“ se žlutou reflexní folií a rozměry 960x630mm 

pro maximální viditelnost 

 

Varianta GR33S-ALU – 45 500,-Kč bez DPH 

Jednobarevný displej vč. statistického modulu a SW 

 

Varianta GR33C-ALU – 48 500,-Kč bez DPH 

Tříbarevný displej (zelná, oranžová, červená) vč. statistického modulu a SW 

 

Další varianty z řady GR33S-ALU a GR33C-ALU s volitelnými motivy desky (cena stejná jako u GR33S-ALU a GR33C-ALU): 

 

 

 

 

 

 

Instalace:  

Instalace provádíme po celém území ČR. Montážní střediska Ostrava a Praha. Přístroje jsou nejčastěji napájeny z veřejného 

osvětlení. U přístrojů řady GR33 je možné při vhodném umístění napájení solárním panem s garancí celoročního provozu. 

Instalaci může rovněž provést dle přehledného návodu jakýkoliv pracovník se zkušenostmi se správou veřejného osvětlení. 

Uchycení se provádí buď standardními objímkami pro průměr sloupu 60mm, nebo variabilním systémem bandimex. Při 

vlastní instalaci se nikterak neomezuje záruka. 

Více o námi nabízených ukazatelích na www.vseproobce.cz 

http://www.vseproobce.cz/


www.vseproobce.cz , +420 774 227 272 , info@vseproobce.cz 

Ceník ukazatelů rychlosti 2019 

 

Cena v Kč bez DPH    Cena Kč vč. DPH   
 

GR33L       28 500      34 485   

GR33CL          39 900      48 279   

GR33C-ALU         48 500      58 685   

GR33S-ALU         45 500      55 055   

Napájení z veřejného osvětlení typ 3.8/9   4 250       5 143  

Solární napájení SP50/40      11 450      13 855   

Uchycení -L třmeny 60 mm      200       242   

Uchycení -L bandimex       500       605   

Uchycení -ALU třmeny 60 mm     200       242   

Uchycení -ALU bandimex      700       847 

Změnu barvy na červenou u GR33L  3 000   3 630 

 

Foto: 
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