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Vážené dámy, vážení pánové, 

 dovolte, abychom také Vám představili úplnou novinku na českém trhu - plastový kolík 
GEOBRČKO a to zejména s ohledem na velice kladnou reakci většiny účastníků našeho každoročního 
„Setkání uživatelů GPS“, konaném v polovině ledna.  Letos bylo přítomno více než sto osob, proto nás 
tento zájem přesvědčil o skutečnosti, že podobný výrobek na českém trhu schází. 

 Jedná se o adekvátní náhradu dřevěného kolíku a naši zákazníci ocenili hlavně nízkou 
hmotnost, velkou skladnost, čistotu při transportu i práci a snadnou manipulaci, zejména v těžce 
přístupném terénu. 

Výhody GEOBRČKA: 

- nejlehčí kolík na našem trhu 
- mimořádně jednoduchá manipulace při transportu i instalaci do půdy 
- možnost výběru ze tří délek – 30cm, 50cm, 80cm 
- univerzální zarážeč pro všechny délky 
- lehký teleskopický tubus přes rameno, do kterého se vejde 40 kusů + zarážeč 
- váha naplněného tubusu Geobrčky a zarážečem je pouze 1,8 kg 
- pro popis možno doplnit štítkem 
- délka 30cm může, zejména na stavbách, nahradit ROXOR 
- cena nižší nebo stejná s dřevěným kolíkem 
- není nutné používat kladivo 

 

Věříme, že také Vás tato novinka zaujme a budete-li mít zájem o startovací sadu nebo jakýkoliv dotaz, 
volejte naší bezplatnou linku 800 123 228 nebo přímo paní Marešové 777 748 088 a ta zařídí vše 
potřebné. 
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Postup ukotvení: 

1. Nastavte posuvné očko na zarážeči dle délky použitého GEOBRČKA a dobře utáhněte inbus.  
2. Provlékněte GEOBRČKO. 
3. Uchopte zarážeč v horní části a pouhým zamáčknutím do země aplikujte do vybraného místa, 

což díky špičatému hrotu ve spodní části zarážeče jde snadno. 
4. GEOBRČKO do půdy zarazte do Vámi požadované hloubky. 
5. Vytáhněte zarážeč a plastový kolík je usazen. 

 

CENÍK: 

  Startovací sada GEOBRČKO – 820,- Kč (tubus, zarážeč, 40 ks geobrček 80cm) 

 

 

                   GEOBRČKO 30 cm – 3,- Kč 

                   GEOBRČKO 50 cm – 5,- Kč                                                       Zarážeč univerzální – 290,- Kč 

                   GEOBRČKO 80 cm – 6,- Kč 

 

 

        

 

                                   Destička pro popis – 2,- Kč                                               Zátka pro centrování  - 8,- Kč 

 

 

                                  Vytyčovací hranol s bublinou – 2 900,- Kč                           

         Příložná libela – 190,- Kč 

 

Tubus teleskopický – 290,- Kč  Vytloukač pro 30 cm – 240,- Kč 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. 


