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Rozměry

                   Elektronické cenové ukazatele

ATLANT
1795

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

...4

výška od 5 do 8 m
šířka 1795 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 280/300/330/400/420 mm 
poslední případně 250/280 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



BRAVO
V1700

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

...5

      Elektronické cenové ukazatele

výška do 8 m
šířka 1700 mm

monolit nebo jednonohé provedení
jedno nebo oboustranné provedení

vypouklý
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 500 mm

poslední případně 340 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



GALA
1000

...6

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 5 m
šířka 1000 mm

monolit nebo jednonohé provedení
jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 160/170 mm

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



GALA
1200

výška do 7 m
šířka 1200 mm

monolit nebo jednonohé provedení
jedno nebo oboustranné provedení

barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače

MDL
výška 250/280 mm

poslední případně 160/170 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty

...7

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače



GALERIE

...8

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 2 m

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 230/250/300/340/400/500/610/800 mm 
poslední případně 160/170/250/300/340/
400 mm 

LED názvy produktů



GOBELIN
1000

...9

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška 0,6 m
šířka 1000 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška max. 150 mm



INTEGRAL
1800

...10

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška od 5 do 8 m
šířka 1800 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 280/300/400 mm
poslední případně 160/170/250 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



KOLOSAL
1755

...11

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška od 5 do 8 m
šířka 1755 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače

výška 230/250 mm
poslední případně 160/170 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



LARGO
V2490

...12

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 9,5 m
šířka 2490 mm

jedno nebo oboustranné provedení
vypouklý
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 250/280/330 mm
poslední případně 160/170 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



LVÍČEK
O1580

...13

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška 3,5 m
šířka 1580 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 230/250 mm

poslední případně 150/160/170 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



MODUL
S1330

...14

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška od 4 do 8 m
šířka 1530 mm (šířka skříně 1330 mm)

jedna nebo dvě stojny
jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 280/300/330/400/420 mm 
poslední případně 250/280 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



MODUL
S1630

...15

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška od 5 do 8 m
šířka 1830 mm (šířka skříně 1630 mm)

jedna nebo dvě stojny
jedno nebo oboustranné provedení

barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače

MDL
výška 250/280/300/400 mm

poslední případně 160/170/250 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



MONOLITH
O1725

...16

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 7 m
šířka 1725 mm

jedno nebo oboustranné provedení
oblé bočnice
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 230/250/280/300 mm 
poslední případně 160/170 mm 

LED běžící text
zobrazovač času a teploty



MONOLITH
OV1855

...17

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška od 5 do 8 m
šířka 1855 mm

jedno nebo oboustranné provedení
vypouklý

barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače

MDL
výška 230/250/280/300 mm

poslední případně 160/170 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



ROBIN
HOOD

2200

...18

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 9,5 m
šířka 2200 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
elektromagnetické zobrazovače
MDL
výška 280/300/400/420 mm 
poslední případně 160/170/250/280 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



SPIRIT
1800

...19

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška od 5 do 8 m
šířka 1800 mm

monolit nebo jednonohé provedení
jedno nebo oboustranné provedení

vypouklý
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 500 mm

poslední případně 340 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



...20

TOBRUK
V2000

Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 11 m
šířka 2000 mm

jedno nebo oboustranné provedení
vypouklý
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 600 mm 
poslední případně 340 mm 

LED názvy produktů
LED běžící text
zobrazovač času a teploty



VĚŽ
1450

...21

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška do 8 m
šířka 1450 mm

jedno nebo oboustranné provedení
vypouklý

barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 250/400 mm

poslední případně 250 mm

LED názvy produktů
LED běžící text

zobrazovač času a teploty



...22

EASY
1435

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení

Číselné zobrazovače

Další příslušenství

výška do 6 m
šířka 1435 mm

jedno nebo oboustranné provedení
barvy dle návrhu zákazníka

LED
výška 250 mm 
poslední případně 160 mm 



SOLAR
1100

...23

      Elektronické cenové ukazatele

Rozměry

Provedení 

Další příslušenství

Číselné zobrazovače

výška do 6 m
šířka produktové skříně 1100 mm

jednonohé provedení
jedno nebo oboustranné provedení

barvy dle návrhu zákazníka

MDL
výška 280 mm

poslední případně 170 mm

LED názvy produktů
podsvětlené ceny a názvy produktů

(logo není podsvětlené)



 
 Většina cenových ukazatelů je vybave-
na zobrazovači na principu LED technologie. LED 
zobrazovače  jsou k dispozici ve velikosti od 10 cm 
do 1m a to kolmé nebo nakloněné. Pro velké čís-
lice můžeme nabídnout základní 7-segmentové 
displeje nebo plynulejší vícesegmentové displeje 
tak, abychom uspokojili technické i estetické ná-
roky našich zákazníků. 
 Společnost Gema používá také inovativ-
ní technologii zalitých zobrazovačů, které nejsou 
zakryté plexisklem a eliminují nežádoucí odrazy 
světla. Touto technologií dosahujeme vynikající či-
telnosti a kontrastu. Výhodou řešení je menší pře-
hřívání a tím i prodloužená životnost.

     Číselné zobrazovače

GELED N
7-segmentové

nakloněné zobrazovače

GELED K
7-segmentové

kolmé zobrazovače

LDS
multisegmentové

zobrazovače

LED zobrazovače

...24



 
 LCD displeje jsou další z variant zobrazo-
vání cen. Technologie LCD má různé výhody. Za-
jímavý tvar číslic nebo vysokou spolehlivost. Tyto 
zobrazovače neztrácejí kvalitu. 
Jedná se o slibné řešení za při-
jatelnou cenou. Naše firma ale 
tuto technologii používá spíše 
výjimečně.

               Číselné zobrazovače

LCD

Jiné druhy zobrazovačů

...25

 
 Vyrábíme také elektromagnetické zobra-
zovače naší vlastní konstrukce, které dokážeme 
skombinovat s LED osvětlením. Toto řešení má ex-
trémně nízkou spotřebu energie, a proto je velmi 
vhodné pro cenové zobrazovače na solární ener-
gii, které úspěšně vyrábíme.

MDL
elektromagnetické 

zobrazovače
s LED osvětlením

MD
elektromagnetické

zobrazovače



                    Ovládání cenových ukazatelů

 Elektronické cenové ukazatele je možno 
ovládat přenosným ručním ovladačem s kabe-
lovým i bezdrátovým připojením, dále pomocí 
chytrého telefonu s wifi přenosem, pomocí GSM 
přenosu s využitím sms a samozřejmě lze ukazate-
le připojit na řídící systém čerpací stanice libovol-
ného typu.

Kiosek

Tablet, smartphone Notebook

Pokladní systém Dálkový ovladač

...26



Osvětlení, grafické řešení cenových ukazatelů

Osvětlení
 K osvětlení totemů využí-
váme LED diody, případně máme 
k dispozici klasické řešení se zářiv-
kovými trubicemi.

Grafické řešení
 Grafické řešení ze samolepících fólií, pří-
padně tištěné je provedeno zcela v souladu s přá-
ním zákazníka a jeho firemním designem.

...27



Vizualizační prvky

 Mezi základní vizualizační prvky lze 
řadit atiky přestřešení a budov. Tyto zho-
tovujeme v široké škále provedení dle 
přání zákazníků. 
 Standardem jsou atiky vyrobené 
z dibondu. Jejich výhodami jsou stabi-

lita, vysoká odolnost a dlouhá životnost. Lze je 
vyrábět v různých tvarech lisováním, ohýbáním 
nebo frézováním.
 Atiky z lakovaného hliníku mají podobné 
vlastnosti, ale na rozdíl od dibondu nejsou tak 
stabilní, jsou náchylnější k dilataci. Na druhou 
stranu si při použití tohoto materiálu můžete vy-
brat jakoukoli barvu provedení.
 Tyto typy atik nejsou podsvětlené. Osvětle-
ní je možné pomocí LED linky. Barva LED linky je 
libovolná.

...28

Atiky



 

 V případě, že zákazník poža-
duje světelnou atiku, používáme trojrozměrné 
hliníkové profily. Intenzitu LED osvětlení atiky lze 
ztlumit tak, aby vyhovovalo místním předpisům. 
Odlehčená přední strana atiky je vyrobena  
z barevného akrylového skla nebo přelepena 
translucentní fólií. Pro náročné zákazníky nabízí-
me 3D vakuově tvarované profily.
 Co se týče loga jako součásti atiky pře-
střešení, mají zákazníci na výběr z několika tech-
nologií. Logo může být například vyrobeno z 3D 
podsvětlených písmen, světelných boxů, vakuo-
vě tvarované, atd.

...29

Vizualizační prvky
Atiky



  

 Pylony s logem firmy nebo jako navigační 
prvek jsou velmi častým prostředkem, jak upou-
tat pozornost. Požadavky na velikost, tvar a de-
sign mohou být neomezené a záleží výhradně 
na zákazníkovi. Stojna může být konstruována 
jako příhradový nosník nebo může mít celooce-
lový profil. K dispozici jsou také pylony ve tvaru 
kužele. Vrchol pylonu může mít zcela unikátní 
design. Každý stožár je navržen individuálně.

...30

Pylony

Vizualizační prvky



 Můžeme Vám na zakázku navrhnout  
a vyrobit další reklamní prvky jako například:
- navigační prvky, orientační prvky
- oktanboxy
- loga a banery na myčku
- úpravy designu fasád
- opláštění sloupů
- reklamní a navigační cedule 
a mnoho dalšího

Další vizualizační prvky

...31

Vizualizační prvky



Reklamní prvky

Světelné písmo
 Světelné písmo bývá použito zejména při 
značení prodejen. Lze jej zhotovit jako kompletní 
výlisky z probarveného plastu nebo jako písme-
na zhotovená z kovové, či plastové bočnice a 
akrylátové čelní stěny. Možné je i neprosvětlené 
písmo se zadním nasvícením kontury na stěnu 
budovy. Standardně se písmo prosvětluje zdroji 
LED, možná je i proměnná barva světla.

Světelné boxy
 Světelné boxy mají libovolný tvar a rozměr. 
Mohou být použity například jako levnější vari-
anta ke světelnému písmu. Grafika na čelní stě-
ně je libovolná, řezaná nebo tištěná. Čelní stěna 
může být akrylátová, pro větší rozměry pak také 
vinylová.

...32

Vizualizační prvky



RGB velkoplošné obrazovky
 Dodáváme plnobarevné RGB LED pane-
ly v roztečích bodů 3 až 30mm především pro 
venkovní instalace se stupněm krytí IP65. Velikost 
panelů je dle potřeb a přání zákazníka, protože 
jsou sestavovány ze samostatných montážních 
modulů s typickou velikostí 20-50 bodů. Panely 
jsou pro přenos dat připojitelné seriovým roz-
hraním, rozhraním Ethernet nebo bezdrátovým 
GSM modulem.

Běžící texty
 Pro jednodušší aplikace dodáváme modu-
ly textových zobrazovačů v technologii LED. Pa-
nely lze dodat v různých barvách a velikostech 
řádků od 10 do 50 cm. Panely umožňují zobrazo-
vat statické a pohyblivé texty. Lze vkládat též in-
formace o aktuálním čase, datu a teplotě. Data 
jsou do panelu nahrávána sériovou linkou nebo 
bezdrátovým rozhraním (např. GSM) z aplikace 
pro PC, kterou s panely dodáváme.

...33

Elektronické infopanely

Vizualizační prvky





Kontakty
Gema s.r.o.

www.gema.cz

Adresa:
Na Tržišti 793

273 51 Unhošť
Česká Republika

Telefon:
+420 266 109 311

E-mail:
gema@gema.cz




