
Univerzální 
výsledkové tabUle

Jeden 
scoreboard
pro všechny 

drUhy 
sportů!
od 39.000 kč

takhle již ne

basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, nohejbal, volejbal, lehká atletika, sportovní gymnastika, pětiboj, triatlon, pilates, badminton, 

golf, kriket, ricochet, squash, stolní tenis, tenis, orientační běh, orientační biatlon, kanoistika, plavání, skoky do vody, vodní pólo,  

biatlon, curling, krasobruslení, lyžování, skoky na lyžích, snowboarding, box, judo, karate, thajský box, šerm, zápas, páka, silový troj-

boj, vzpírání, kulturistika, enduro, motocyklové sporty, rallye, trial, cyklistika, jezdectví, kulečník, lukostřelba, poker, střelba ... 

Akční nAbídkA



 Obrázky jsoupouze ilustrativní. Vice informací u našich projektových manažerů.
Obrazovku je možné koupit na leasing, úvěr nebo expresní splátky. Pro bližší informace nás kontaktujte. HDT impex s.r.o. - výhradní distributor

escore i7+/6

escore i10/2

escore i6/5

led výsledkové tabUle interiérové

cena
149.990 kč bez dph

Univerzální LED výsledkové tabule pro použití v interiéru vhodné pro výsledkový servis prakticky všech běžných sportů. Ideální pro 

sportovní haly a tělocvičny, možnost instalace více tabulí na jednom sportovišti.

cena

cena

54.990 kč bez dph

165.990 kč bez dph

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Typ výsledkové tabule Interiérová (indoor)

Rozměr výsledkové tabule 3 x 2 m

Rozlišení obrazovky vysoké

Doporučené využití sálové sporty

Typ výsledkové tabule Interiérová (indoor)

Rozměr výsledkové tabule 2 x 1 m

Rozlišení obrazovky střední

Doporučené využití sálové sporty

Typ výsledkové tabule Interiérová (indoor)

Rozměr výsledkové tabule 3 x 1,5 m

Rozlišení obrazovky vysoké

Doporučené využití sálové sporty

Sledujte aktuální informace na novém webu www.LEDstudio.cz. Spočítejte si cenu Vaší obrazovky v našem kaLkuLátoru.
Kontaktujte našeho specialistu:  737 210 606

Prodejce:
HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@ledstudio.cz, www.HDT.cz



 Obrázky jsoupouze ilustrativní. Vice informací u našich projektových manažerů.
Obrazovku je možné koupit na leasing, úvěr nebo expresní splátky. Pro bližší informace nás kontaktujte. HDT impex s.r.o. - výhradní distributor

led výsledkové tabUle exteriérové

escore 10/8

escore 10/15

escore 12/24

cena
194.990 kč bez dph

Multimediální LED výsledkové tabule pro venkovní použití. Vysoké rozlišení umožňuje kromě zobrazení běžného scoreboardu také  

prezentace reklamních spotů, přehrávání záznamů utkání či přímé TV vstupy. Z každého zápasu vytvoříte profesionální výsledkový servis. 

cena

cena

399.990 kč bez dph

429.990 kč bez dph

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Akce: výsledkový software za 169.000 Kč ZDARMA

Typ výsledkové tabule venkovní (outdoor)

Rozměr výsledkové tabule 4 x 2 m

Rozlišení obrazovky střední

Doporučené využití zimní stadiony

Typ výsledkové tabule venkovní (outdoor)

Rozměr výsledkové tabule 5 x 3 m

Rozlišení obrazovky střední

Doporučené využití fotbalové stadiony

Typ výsledkové tabule venkovní (outdoor)

Rozměr výsledkové tabule 6 x 4 m

Rozlišení obrazovky vysoké

Doporučené využití velké sportovní arény

Sledujte aktuální informace na novém webu www.LEDstudio.cz. Spočítejte si cenu Vaší obrazovky v našem kaLkuLátoru.
Kontaktujte našeho specialistu:  737 210 606

Prodejce:
HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@ledstudio.cz, www.HDT.cz



 Obrázky jsoupouze ilustrativní. Vice informací u našich projektových manažerů.
Obrazovku je možné koupit na leasing, úvěr nebo expresní splátky. Pro bližší informace nás kontaktujte. HDT impex s.r.o. - výhradní distributor

speciální obrazovky pro sport

led kostka

led mantinely

scoreboard sW: speciální software pro výsledkový servis

cena od:

cena za 1m2  od:

899.000 kč bez dph

24.990 kč bez dph

Multimediální LED kostka pro hokejové arény i sportovní 

haly je nedílnou součástí nejkvalitnějších výsledkových 

servisů. Umožňuje zobrazení opakovaných záběrů přímého 

přenosu, přehrávání reklam a  průběžných výsledků utkání.

Multimediální LED mantinely/perimetry jsou ideálním re-

klamním poutačem umístěným přímo na sportovišti,  

a to v přímém pohledu diváka. Jsou tak největším lákadlem 

pro Vaše sponzory.

Unikátní software promění Vaší výsledkovou tabuli dle Va-

šich potřeb a požadavků. Široké možnosti nastavení. K vý-

běru více než 20 různých sportů. Široké možnosti v oblasti 

přehrávání reklam a spotů, předzápasová videa, sponzor-

ské reklamy a podobně. Vlastní design výsledkové tabule, 

např. v barvách Vašeho klubu nebo města. 

Akce: SW v hodnotě 169.000 Kč při nákupu 

výsledkové tabule z tohoto letáku ZDARMA

Sledujte aktuální informace na novém webu www.LEDstudio.cz. Spočítejte si cenu Vaší obrazovky v našem kaLkuLátoru.
Kontaktujte našeho specialistu:  737 210 606

Prodejce:
HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@ledstudio.cz, www.HDT.cz


