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Hlavním posláním společnosti ELTODO, a.s. je spokojenost zákazníků s našimi nabízenými 
produkty. V rámci bezpečnostních prvků vám proto nabízíme možnost koupě či pronájmu 
některého z našich produktů. 

Cílem pronájmu bezpečnostních prvků je možnost nabídnout stávajícím a potenciálně novým 
zákazníkům plnohodnotné použití našich inovativních výrobků splňujících legislativní i technické 
požadavky pro organizaci a řízení dopravy na pozemních komunikacích. Doba pronájmu je pak 
čistě jen a jen na Vás…

PRODEJ A PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ 
   Příznivé ceny     Odborná pomoc a podpora     Servis zařízení     Možnost vyzkoušení

Výrobky skupiny ELTODO jsou vidět na každém kroku, o kvalitě a vysoké technologické úrovni 
naší výroby svědčí také výrobky řazené do skupiny bezpečnostních prvků, které jsou hojně  
využívány pro zajištění bezpečnosti na silnicích a dálnicích v České republice a na Slovensku.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 
NA KOMUNIKACÍCH



 
V PŘÍPADĚ BLIŽŠÍHO ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:  

ELTODO, a.s. | Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00 | Tel.: +420 261 341 111 | E-mail: eltodo@eltodo.cz | www.eltodo.cz 

Značka 
SKLOPNÁ NA AUTOMOBIL

Zařízení je aktivní grafické pole  
umístěné na střeše automobilu,  
využívané k zobrazení dopravního  
symbolu nebo jiné dopravní informace. 
Pro bezpečnou a efektivní přepravu  
je značka doplněna mechanismem  
s elektromotorem ovládaným z kabiny, 
který umožňuje její zdvihání  
a sklápění i během jízdy. Zařízení 
informuje a chrání účastníky silničního 
provozu před nebezpečím vyplývajícím 
z kolizních situací na komunikaci.

PRONÁJEM: od 360 Kč/den 
PRODEJ: cena na vyžádání

Vozík 
LED INFORMAČNÍ

Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní  
proměnnou dopravní značku slouží  
k zobrazování aktuálních údajů  
významných pro bezpečnost  
a plynulost provozu a k označování  
pracovních míst na dálnicích  
a silnicích pro motorová vozidla.  
Určeno pro funkci na jednom místě  
v delším časovém období (měsíce).

PRONÁJEM: od 3 900 Kč/den 
PRODEJ: cena na vyžádání

Vozík 
LED VÝSUVNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení  
předběžné výstrahy (pevná a výsuvná 
proměnná dopravní značka) slouží  
k označování pracovních míst na  
dálnicích a silnicích pro motorová  
vozidla. Určeno pro funkci na jednom 
místě v krátkém časovém období (dny), 
kde je velká intenzita nákladní  
automobilové dopravy.

PRONÁJEM: od 3 890 Kč/den 
PRODEJ: cena na vyžádání

Vozík 
LED PŘEDZVĚSTNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení  
předběžné výstrahy (sklopná  
proměnná dopravní značka - PDZ) 
slouží k označování pracovních míst  
na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla. Určeno pro funkci na jednom 
místě v krátkém časovém období (dny). 
Předností je dobrá viditelnost  
zobrazování dopravních symbolů  
a informací s možností okamžité  
změny symbolu.

PRONÁJEM: od 990 Kč/den 
PRODEJ: cena na vyžádání

Vozík 
VÝSTRAŽNÝ

Výstražný vozík - Zabezpečovací  
signalizační přívěs slouží k označování 
pracovního místa na dálnicích  
a rychlostních komunikacích.

PRONÁJEM: od 890 Kč/den 
PRODEJ: cena na vyžádání


