
Výhradní distributor pro ČR a SR:
Anglicky-travnik.cz, Valcířská 522, 73801 Frýdek-Místek - Lískovec,
info@lajnovacky.cz

              558 889 339 Mobil: 739 485 372, www.lajnovacky.cz

společně pro krásnější trávník 
 
 

 

PRO OKRESNÍ SOUTĚŽ I 1. LIGU 
Kvalitní anglická lajnovačka a barvy 
S hrdostí vám nabízíme, špičkové řešení lajnování z kolébky 
fotbalu Anglie, za dostupnou cenu, současně s cenou za 
barvy, které mají perfektní poměr cena / kvalita. Řešení, které 
je používáno již ve 41 zemích světa na 5 kontinentech včetně 
nejprestižnějších klubů a které bylo, mimo jiné, již 2x 
oceněno Královnou Anglie. 

Jednoduché financování 
lajnovačky  
Nabízíme financování několika způsoby, kdy i lajnovacích strojů máme několik druhů. Všechny fotky a popis lze najít 
na www.lajnovacky.cz, kde i hned na hlavní stránce jsou stroje vyfoceny vedle sebe. Na menší kluby prodáváme většinou iGO 
MINI a zákazníci jsou spokojeni. Samozřejmě, kdo má možnost vyřízení dotace či zkrátka má více financí, sahá pak po verzi 
iGO Standard, které se v posledních dvou letech předává více a více. Hlavním rozdílem je velikost a tím i stabilita, protože 
lajnovačka má větší rozvor. Dále má více odkládacích míst, větší baterku, komfortnější zapínání, a především k ní lze 
jednoduše připojit sadu pro postřikování se šířkou 1,5-2 m, kterou můžete použít jak pro aplikaci postřiků proti plevelům, tak i 
pro kapalná hnojiva.  

Typy financování: 
1. Jednorázový nákup stroje 
2. Lajnovačka za zvýhodněnou cenu s garantovaným odběrem barev 
3. Operativní pronájem - odkup za 1 Kč po 3 letech 

AD - 1. Jednorázový nákup stroje 

Lajnovačku iGO si můžete bez jakýchkoli závazků koupit jako jednorázovou investici. Ceníková cena lajnovačky iGO MINI je 
21 900 Kč nebo 34 900 Kč v případě iGO Standard, DeLuxe pak 39 900 Kč. 
Aktuálně v akční nabídce vám iGO Mini můžeme nabídnout za 18 790 Kč bez jakýchkoli závazků (ceníková cena je 21 900 Kč). 
Velká iGO Standard pak ceníkově stojí 34 900 Kč, nyní 29 750 Kč bez jakýchkoli závazků. 
Uvedu i verzi DeLuxe, která ceníkově stojí 39 900 Kč, nyní 34 500 Kč bez jakýchkoli závazků. 
Tuto variantu lze pořídit i „na splátky“ s úhradou 10% při odběru a následně v 10 stejných platbách. 
 

pokračování na další straně … 
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AD 2. Lajnovačka za zvýhodněnou cenu s garantovaným odběrem barev 
Tuto variantu nám pomáhá podporovat výrobce a vzhledem k tomu, že stejně budete muset do lajnovačky nějakou barvu 
kupovat, tak se v podstatě nejedná o žádný komplikovaný závazek. 
Při podpisu smlouvy na odběr barev s minimálním odběrem 3 ks/ročně barvy PremierLine 10l po dobu 3 let vám nabízíme: 
- lajnovačku iGO Mini za 14 950 Kč   
- lajnovačku iGO Standard za 24 950 Kč 
- lajnovačku iGO DeLuxe za 28 950 Kč 

AD 3. Operativní pronájem s odkupem lajnovačky za 1 Kč  
V současnosti velmi oblíbená metoda pořízení je právě touto formou, která není investiční, ale provozní, kdy platíte měsíční 
cenu za provoz lajnovačky včetně určeného množství barvy a po 3 letech si lajnovačku odkoupíte za 1 Kč. 
Kromě již zmíněné výhody způsobu pořízení, kdy se nejedná o investiční náklad, je zajištěn také rychlý servis s možností 
výměny lajnovačky.  
Variant je několik, kdy nejpoužívanější je při trvání pronájmu na 3 roky včetně dodávky koncentrované barvy PremierLine v 
množství 20 litrů na sezónu, což vystačí na domácí zápasy jednoho mužstva ve standardní kvalitě. 
Tato varianta stojí měsíčně 785 Kč pro verzi iGO Mini nebo 999 Kč s lajnovačkou iGO Standard. 
Pokud budete potřebovat lajnovat více, můžete si jakékoli množství barvy dokoupit za zvýhodněnou cenu. 
Všechny varianty operativního pronájmu jsou uvedeny na samostatném letáku. 

Spotřeba barvy  
Pro rekapitulaci uvedu, že spotřeba barvy PremierLine s lajnovačkami Linemark je cca 1 litr na hřiště, a tedy cena za lajnování 
je cca 190 Kč. Někdo přelajnuje i s menším množstvím barvy, někdo s mírně vyšším. 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%  
 
V případě, že budete s čímkoli potřebovat poradit, neváhejte nás kontaktovat. 
Věřím, že naleznete variantu, která vám bude vyhovovat a zařadíte se mezi celou řadu spokojených zákazníků firmy 
Linemark International. 
Anglicky-travnik.cz, T: 739 485 372, 558 889 339 E: info@lajnovacky.cz 
  
  

 


