LASER SHOW
OZVUČENIE OSVETLENIE
PÓDIÁ
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE
ZÁBRANY
LED STENY MOBILNÝ CATERING
DEKORÁCIE
ROZSIAHLY INVENTÁR
V.I.P. PÁRTY STANY A HALY

STAG E
Ground Support
Pódiá
Koštrukčné systémy

Strešné koštrukcie

Proﬁ ALUR Solutions & A.T.C.
Skoro všetky vonkajšie akcie sa nezaobídu bez zastrešenia nielen pre komfort ale aj pre
bezpečnosť. K prekrytiu pódií využívame systém GROUND SUPPORT - disponujeme
sortimentom predovšetkým od výrobcu Proﬁ ALUR Solution, ktorá sa vyznačuje veľkou
variabilitou.
Streśné systémy sú prekryté sivou nepremokavou plachtou a boky vyplnené
čiernym sytom.
Všetky naše koštrukčné systémy spĺňajú potrebné bezpečnostné normy a
sú montované profesionálnym teamom technikov.

STAGE
7m x 5m Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 10m, možnosť vložiť pódium 6x4m, výška: 6m

7m x 5m

Možnosť vložiť pódium 7x4m, výška: 6m

9m x 7m Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 14m a vložiť pódium 8x6m, výška: 7m

11m x 7m

Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 16m a vložiť pódium 10x6m, výška: 7m

STAGE
11m x 9m

Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 16m a vložiť pódium 10x8m, výška: 7m

13m x 9m

Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 20m a vložiť pódium 12x8m, výška: 10m

13m x 10m Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 20m a vložiť pódium 12x9m, výška: 10m

16m x 12m

Možnosť rozšíriť o postranné veže na šírku 24m a vložiť pódium 16x12m, výška: 10m

STAGE
KRUH

Priemer konštrukcie je 4m

nášlapné zábrany

vodiace zábrany

TANEČNÝ PARKET

PÓDIUM nivtec ﬂexibel

Profesionálne pódiové dosky nemeckého výrobcu

ZVUK
Line-array
Point source a odposluchy
Mixážne pulty
Mikrofóny

Zvukové sytémy

LINE-ARRAY & POINT SOURCE
V našej ﬁrme si dobre uvedomuje že základom úspechu každej akcie je dobrý zvuk. Preto sme sa
rozhodli staviť na tých najlepších. Od veľkých Line-array systémov až po menšie reproduktory, a
pódiový zvuk.
Závesný zvukový systém XLC od ElectroVoice využívame na veľké koncerty a openAir festivali s
niekoľko tisícovou účasťou.

XLC907 DVX

3-pásmová sústava s horizontálnym
vyžarovacím uhlom 120°,
500W/2000W

3-pásmová sústava s horizontálnym
vyžarovacím uhlom 90°,
500W/2000W

osadená dvomi 18"
X-SUB Sústava
reproduktormi
1200W/4800W

zažite silu leva

Sme jedným z najväčších vlastníkov tohto zvukového systému v
Slovenskej Republika.
Svoje uplatnenie si našiel nielen vo veľkých halách ale aj
štiadiónoch a openAir festivaloch, do svojho arzenálu ho okamžite
zaradili svetoznámi "Stones" na ozvučenie svojej Rolling Stones
Tour 2003. Taktiež ZZ-Top

ZVUK - LINE-ARRAY

XLC127 DVX

ZVUK - LINE-ARRAY

MODUS

Modus 118FSA

basový aktívny line array reprobox,
1200 W

Modus 4805LA

2-pásmový aktívny line array
reprobox, 600 W + 300 W,
vyžarovací uhol (H x V): 90°x 5°

Modus 4820LA

2-pásmový aktívny line array
reprobox, 600 W + 300 W,
vyžarovací uhol (H x V): 90°x 20°

Aktívny reprobox série DSR. 12
"woofer, 2" titánový kompresný
menič, max SPL 134dB, smerovosť
90 ° x 60 °, výkon 850 +450 W

YAMAHA
DSR 115
Aktívny reprobox série DSR.
15"woofer 2"titánový kompresný menič,
max SPL 136dB, smerovosť 90 ° x 60 °
výkon 1300 W

YAMAHA DSR 118
Aktívny subwoofer zo série DSR,
nová technológia, nový a lepší zvuk,
ovládanie L control, POLARITY
switch, výkon 800W

YAMAHA DSR 215
YAMAHA DXR 15

Aktívne reprobedňa zo série DXR, je
vlajkovou loďou tejto série.
Výkon 950W

Aktívny reprobox zo série DSR,
kombinované využitie 48-bitového
DSP procesora a digitálnej výhybky
Fir-X pre spracovanie zvuku, výkon
1300W

ZVUK - POINT SOURCE

YAMAHA DSR 112

ZVUK - mixážne konzoly

Štandard zostáva, ale inovácie nikdy nekončia.
Ideálna voľba pre rozmanité spektrum živých zvukových systémov. Snaha o
dokonalosť sa azda nikdy neskončí a po tejto ceste sa vybrala aj značka Yamaha.

YAMAHA CL 5
Digital mixing console
72 mono mixovacích kanálov
8 stereo mixovacích kanálov
24 mixovacích zberníc
8 matrix zberníc
USB play/record
korekcie: 4 pásmová plne parametrická
FX + GEQ: 2 x GEQ rack, 1 x FX Rack,
1 x Premium Rack
ź rozšíritelnosť: 3 x Mini-YGDAI slot
ź Nuendo Live, Virtual Soundcheck

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Yamaha Tio 1608-D
Digitálny stage box
16 Inputs and 8 outputs

YAMAHA QL1
ź
ź
ź
ź
ź

32 mono mixovacích kanálov
8 stereo mixovacích kanálov
16 mixovacích zberníc
8 matrix zberníc
16 DCA group

YAMAHA QL5
ź
ź
ź
ź
ź

64 mono mixovacích kanálov
8 stereo mixovacích kanálov
16 mixovacích zberníc
8 matrix zberníc
16 DCA group

YAMAHA RIO 3224-D
Digitálny stage box
32 Inputs and 16 outputs
4x AES / EBU Out1-8

SHURE Beta 87A
SHURE Beta 58A
SHURE sm 58
Electro Voice RE410
Electro Voice N/D767

Bezdrôtové
mikrofóny
SHURE Beta 87C SLX
Electro Voice RE2-UHF
AUDIX W3-OM6
AUDIO TECHNICA System 10ATW

AT 897
je konštruovaný pre využitie v oblasti ﬁlmu a videoprodukcie ako aj pre
profesionálny záznam a vysielanie
tieto mikrofóny ponúkajú veľký dosah vzhľadom k úzkemu uhlu
ponúkajú kvalitný a prirodzený zvuk

Príslušenstvo
Nástrojové mikrofóny

DI-BOX Klark Teknik
Mikrofónové stojany
Reproduktorové stojany
Prehrávače Tascam, Denon

SHURE SM 57
Beyerdynamic Drum sada TG (I53c, D58c, D57c, D70d)
Káble Neutrik, Cordial, Klotz
TGD71c
AUDIX Drum sada (D2, D4, D6, ADX51, i5)
Shure Bass drum Beta 52A
dychové nástroje AKG C519, sláčikové nástroje DPA 4099 V

ZVUK - mikrofóny

Vokálové
mikrofóny

SVETLO
Konvenčné svetlá
Inteligentné svetlá
Riadiace pulty

Osvetlenie

INTELIGENTNÉ SVETLÁ
Pohyblivé svetlá – rotačné hlavy, ktoré dokážu vytvoriť rôzne odtiene farieb RGB alebo
CMY miešaním, Spoty vedia premietať rôzne obrazce alebo aj logá ktoré vieme dať
vyrobiť na mieru.
Naša spoločnosť sa zaraďuje medzi lídrov aj vďaka množstvu svetiel ktorými
disponujeme a tým aj možnosti odbaviť veľké akcie alebo aj viac akcií
naraz.

KONVENČNÉ SVETLÁ
Do tejto skupiny patria hlavne klasické reﬂektory so
žiarovkovým svetelným zdrojom, potleskové svetlá -blinder,
sledovacie reﬂektory (follow spot) a iné.
Všetky naše konvečné reﬂektory su vhodné aj pre televíznu
produkciu.

2,5° - 10° BEAM, 5° - 20° SPOT
OTOČNÉ A STATICKÉ GOBO,
OKRÚHLA 8 A LENEÁRNA 6 PRIZMA

POINTE
BEAM-SPOT-WASH rotačná hlava s výbojkovým svetelným zdrojom.
Vyznačuje sa malými rozmermi, presným pohybom
13 bohatých farieb

Sweeper Beam
LED efekt úzkych lúčov, možno naprogramovať rôzne
efekty, motorický TILT

SVETLO - INTELIGENTNÉ SVETLÁ

OSRAM 280W

SVETLO - INTELIGENTNÉ SVETLÁ

GLP Impression X4
Otočná LED WASH hlava pre plošné
nasvietenie priestoru. Je Osadená 19x
Osram High Power LED RGBW čipmi,
elektrický zoom 7 ° -50 °.
3-fázové motory pre rýchly pohyb
660 ° Pan / 260 ° Tilt

eLite LED WASH
LED multi color panel osadený 3W led
RGB, možnosť manuálne nastaviť
farbu bez použitia pultu.

mini LED PAR 10W
Malý reﬂektor s veľkým svetelným
výkonom ideálny na nasvietenie stien.
Má plynulé miešanie farieb RGBW

Otočná LED WASH hlava pre plošné
nasvietenie priestoru. Je Osadená 19x
Osram High Power LED RGBW čipmi,
elektrický zoom 7 ° -50 °.
3-fázové motory pre rýchly pohyb
660 ° Pan / 260 ° Tilt

LED STORMY
Malý reﬂektor s veľkým svetelným
výkonom ideálny na nasvietenie stien.
Má plynulé miešanie farieb RGBW

SVETLO - INTELIGENTNÉ SVETLÁ

A.leda B-EYE K10

SVETLO - KONVENČNÉ SVETLÁ

Svetlo vhodné
na televíznu produkciu

Leonardo 2kw
Halogen Fresnel Spotlight
Výkon 2000W

Farebná teplota 3200° K
SPOT: 17° FLOOD: 54°

Svetlo vhodné
na televíznu produkciu

Sunstrip Active
Obsahuje 10 nezávisle ovládaných svetelných zdrojov.
Využívaný je hlavne v televíznych show pre dosiahnutie
trblietavého pozadia s možnosťou dynamických blikacích
programov.

Svetlo vhodné
na televíznu produkciu

Audience Blinders
koncertné a postleskové svetlo pre svietenie do divákov.
Obsahuje 8 žiaroviek s celkovým výkonom 5200W pokryje aj
veľké priestory a otvorené plochy

SVETLO - LASAER
priestorová show / beam show/
animačná show na sieťku
animačná show na vodnú stenu
3D animačná show, ktorá vtiahne diváka do deja

Laser
SPECTRUM
plnofarebné laserové jednotky ovladané
pomocou DMX alebo ILDY.
Vieme vykreslovať rôzne obrazce, nadpisy,
logá alebo pripravať show do hudby.

3D Mapping
Nezabudnuteľným predstavaním
Vášho produktu alebo zviditelnenie
Vášho loga môže slúžiť 3D maping.
Pomocou laserov obreslíme čokolvek.

SVETLO - SVETELNÉ PULTY

V 10
Sapphire Touch
Profesionálna svetelná konzola od Anglického
výrobcu AVOLITES prináša rýchle nastavovanie svetiel - 4096
kanálov plus možnosť pripojenia ďaľších 16 ciest cez ArtNet.
Sappire je vlajkovou ľodou tohto výrobcu. Dve veľké dotykové
obrazovky, 45 motorických faderov, 20 macro tlačítok prináša veľké
možnosti pri programovaní svelených Live show.

DMX-ové 12-kanálové dimmerové
zariadenie.
Každý kanál má 20A výstup a je
osadený 25A pojistkov.

Lite-Puter DX-1220

SVETLO - SVETELNÉ PULTY
Arena

Tiger Touch II

Najväčia konzola v rade

Veľký dotykový display, 8 x DMX
výstupom - 4096 kanálov plus
možnosť pripojenia ďaľších 16 ciest
cez ArtNet.

mobile wing

Quartz
Najmenšia konzola z tejto rady ma
2048 kanálov + Artnet

SRS dimmer

Ponúka možnosť rozšíriť svetelný
pult o ďaľších 20 faderov a 30
tlačítok

DMX-ové 6-kanálové dimmerové
zariadenie.
Každý kanál má 20A výstup a je
osadený 20A pojistkou.

Projekcie
Velkoplošné LED obrazovky
Plazmy, projektory
video strižne, media servery

Projekcie a LCD
Projekcia dnes predstavuje neodmysliteľnú súčasť väčšiny podujatí. Či organizujete malú ﬁremnú
poradu, alebo konferenciu medzinárodného významu, bez kvalitnéj projekcie sa určite nezaobídete.
Ponúkame Vám na prenájom:
PROFI LED OBRAZOVKY
PROJEKTORY
PLAZMOVÉ OBRAZOVKY
PROFI STOJANY NA LCD
PREMIETACIE PLÁTNA
BEZDRÔTOVÉ TLMOČNÍCKE ZARIADENIE
HLASOVACIE ZARIADENIE
VYUŽITIE LED OBRAZOVKY & PROJEKCIE:
Event a promo akcie: live prenosy, propagácia nových výrobkov a služieb obchodných spoločností,
módne prehliadky.
Kultúrne akcie a podujatia: koncerty (interiérové a exteriérové), festivaly, výstavy, volebné mítingy.
Športové akcie: live prenosy na LED obrazovku, reklamné mantinely na športové podujatia.

LED obrazovka má výhodu v sýtom obraze, jasných farbách a je vidieť aj počas
2
denného svetla. Naša ﬁrma vlastní vyše 100m , čo nám dáva možnosť
zrealizovať aj veľké akcie. Skladá sa z 50x50cm modulov, vieme postaviť rôzne
tvary a rozmery.

VIDEO - LED SCREEN

Virtual P6 FULL color

VIDEO - KAMEROVÝ SYSTÉM

ATEM 4K
LIVE video strižňa 4x HDMI vstup, 4x SDI vstup,
HDMI 4K výstup

HyperDeck Studio
Umožnuje nahrávanie až na dva
disky súčastne

Panasonic 4K

Kamera s vysokým rozlíšením a
optickým zoomom. stabilizácia
obrazu

GO PRO kamera
Zmestí sa všade. Vďaka malým
rozmerom je vhodná na prenos z
pódiia a vtiahne Vás do deja .

jimmy jib
6,5 m rameno s kamerou dá nový rozmer a
dynamiku záberom z kamery

videí, vkladanie textu do projekekcie

Výroba pozadí a footage
Vyrobíme Vám graﬁcké pozadia na obrazovku v téme
danej akcie priamo na mieru, rozmery a tvar obrazoviek
alebo spoužitím Vášho loga.

Komunikácia

SRS - LIGHTING
INTERCOM komunikácia

KENWOOD proﬁ vysielačky
TK-3170
TK-3360
možnosť prislušenstva:
- slúchadlá s mikrofónom
- policajný repráčik s mikrofónom

VIDEO - VIDEOSEEVER

resolume
ARENA
Multimediálny video serverver umožňuje viac vrstvové spájanie

SAMSUNG ultraHD 75"

VIDEO - TV OBRAZOVKY

SMART LED TELEVÍZOR PREMIUM UHD TV,
Uhlopriečka 75 "(189cm), Rozlíšenie UHD
(3840 x 2160), Active Crystal Color, 10-bit
farby, HDR 1000, Precision Black

LED Panasonic
TX-65C320E
Uhlopriečka: 65"/164 cm Rozlíšenie: Full HD
1920 x 1080 Technológia LED Edge Pomer
strán 16:9 Frekvencia RMR 400 Hz
Pozorovací uhol 176°
Obsah uložený na kľúči USB možno
jednoducho prehrávať na veľkej obrazovke
televízora. Veľké množstvo funkcií
prispôsobenia umožňuje pridať sprievodnú
hudbu a efekty.

LC-60LE840E
Sencor SLE 48F10M4 Sharp
Uhlopriečka: 60"(152 cm)
Uhlopriečka 48" (122 cm)
Vysoké rozlíšenie Full HD Rozlíšenie panelu
1920 x 1080 Kontrast 1000000:1 Doba
odozvy 5 ms

Epson EB-1940W
Vysoko výkonný projektor značky Epson s
praktickými funkciami, s širokouhlou
projekciou. Pripojenie obrazového signálu
je možné cez štandardný D-Sub,
kompozitný káblom i digitálny

Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Frekvencia obrazu: 400 Hz Technológia
Active Motion Pomer strán: 16:9

Projektor Eiki LC-X71
Svietivosť 5500 ANSI lumenov Kontrast
1000:1 Kompatibilita pc-av, 16:9, HDTV,
DVI, RGB Zoom 1-1,3
Vstupy PC VGA, DVI-D (HDCP),
Komponentné video, Kompozitné video, SVideo, BNC, Stereo audio USB.

Zladenie viacerých médií umocňuje dokonalejší pocit z prezentujúcej show či je to pri
reprezentovaní vašej obchodnej značky, produktu, umeleckého vystúpenia či televízneho
programu. Veľkou výhodou je zladenie zvuku s obrazom umocnené o rôzne svetelné a
špeciálne efekty. Pri outdorových akciách dokonca vieme zladiť vašu show s pirotechnickými
efektami.
Vďaka modernej technike náš programový operátor vie zladiť viaceré technologické časti do
jednej a vďaka tzv. TIMECODE naraz spustiť pútavu show.

pozrite si video s multimediálnou show,
ktorú sme kompletne technicky zabezpečovali.
TAJOMNÁ LEVOČA

VIZUAL

SVETLO - OBAZ - ZVUK- LASER

Dekorácie
Párty stany
Dekorácie a výzdoby
Mobiliárd

Výzdoba sál
Ak organizujete slávnostnú udalosť ako napríklad svadbu alebo inú pre Vás dôležitú príležitosť a chcete
aby všetko vyzeralo jednoducho perfektne a prepychovo sme tu pre Vás. Pri týchto špeciálnych
príležitostiach Vám pomôžeme vytvoriť skutočne veľkolepé prostredie pre Váš veľký deň a spolu s našim
luxusnými mobiliárom a doplnkami premeníme ktorýkoľvek priestor na neobyčajné čarovné miesto. Našu
ponuku si môžte pozrieť v našej sekcií mobiliár. Služby poskytujeme po celej SR, stačí nás len
kontaktovať a my Vám ponúkneme to čo potrebujete.
NAŠA SPOLOČNOSŤ ZABEZPEČÍ KOMPLETNÚ VÝZDOBU A ARANŽOVANIE PRE VAŠU:
* Svadbu * Stužkovú slávnosť * Narodeninovú oslavu * Plesy * Konferencie * Firemné eventy *
Spoločenské podujatia

možnosť usadiť 10 ľudí
farebné varianty obrusov : biela, čierna

stand-by stôl
priemer 80cm
farebné varianty obrusov : biela, čierna

banketová stolička
farebné varianty návlekov : biela
možnosť farebných mašlí

stolička
CHIAVARI - biela

gaučová súprava
farebné varianty návlekov : biela, čierna

stolík malý

MOBILAÁR

okrúhly stôl
priemer 180cm

MOBILAÁR

Je stan s kovovou konštrukciou určený na usporiadanie kultúrnych akcií vo vonkajších
priestoroch. V zimnom období je možné party stan efektívne vyhriať. Vybavený party stan je
veľmi elegantný a komfortný. Veľkokapacitný párty stan je vhodný na každú akciu pod šírim
nebom ako sú napr. Firemné eventy, výstavy, veľtrhy, tanečné párty, svadby, oslavy a
spoločenské podujatia.
V našej ponuke nájdete
širokú ponuku mobiláru
na trhu. Naša ponuka je
veľmi rozsiahla, môžete
vidieť rôznorodý dizajn a
tak isto použitie rôznych
materiálov. Naše
produkty oslovujú širokú
verejnosť ale tak isto i
najnáročnejších klientov.

Z mobiliáru Vám
ponúkame sedenie (
stoličky, kreslá, gauče,
lavice, okrúhle stoly,
stand by stolíky. Ďalej
Vám ponúkame
dekoráciu interiéru
exteriéru.

PÁRTY STAN

Veľkokapacitný párty stan
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