WITAMY W NASZYM
TECHNOLOGICZNYM `
SWIECIE

TSE Grupa
Ponad 20 lat doświadczenia, rocznie przeszło 500
produkcji na najwyższym poziomie, pozycja lidera
w branży.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania
audiowizualne. Specjalizujemy się w oświetleniu,
multimediach, nagłośnieniu, konstrukcjach
scenicznych.

2400 m2

Obsługujemy konferencje, wydarzenia specjalne,
pokazy mody, koncerty, plenerowe
festiwale oraz programy telewizyjne.
Do każdej produkcji podchodzimy indywidualnie
i z zaangażowaniem. Inwestujemy w ludzi,
technologie i sprzęt.
Jesteśmy kreatywnym i niezawodnym,
technologicznym partnerem podczas każdego
eventu.
Adres:
ul. Domaniewska 18, 05-800 Pruszków
tel: +48 (22) 110 00 17, fax: +48 (22) 728 63 88
biuro@tse.com.pl, www.tse.com.pl
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KINEX
SYSTEM KREOWANIA
PRZESTRZENI

Kinex umożliwia tworzenie statycznych
i dynamicznych efektów wizualnych w przestrzeni
eventu. Płynne, zsynchronizowane przemieszczanie
się świetlistych obiektów względem siebie tworzy
przestrzenne animacje i płaszczyzny, które
hipnotyzują.
System składa się z dwóch części, z wyciągarki oraz
przymocowanego do niej świecącego przedmiotu,
(np. kuli) który porusza się w górę lub w dół.
Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się wtedy kiedy
poruszających się przedmiotów jest większa ilość
— im więcej tym ciekawiej.

Sterowanie Kinexem odbywa się z konsolety
oświetleniowej lub z media serwera.
Kinex znakomicie współgra z systemem BlackTrax.
System można zamontować nad każdą strefą
lub obiektem, którą/który chcemy wyróżnić
w trakcie eventu: nad sceną, nad publicznością,
nad parkietem, nad stoiskiem targowym, nad
samochodem, nad wystawą.

Dostępne rodzaje kształtów do podwieszenia:
ŨƑ¡Ë£Ū
ŨƑÀ¯¹£Ū
ŨƑãr¼°Õ¡ƑÀ¯©rŪ
ŨƑ¹¯à¯¨ƑÆ¼° ¡yÆÛŪ
ŨƑÆË£¯ÕƑ¼r¨¡Ū
ŨƑ¡rãÛƑ©©ÛŪƑ£¡¡Ƒ£¨©ÆƑÀ~©¯¼rů

Kinex może stanowić część spektaklu
multimedialnego. Umożliwia wyjście z płaskich
animacji realizowanych na ekranie w przestrzeń
eventu.
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MULTIMEDIA

`

Profesjonalne rozwiazania multimedialne
Oprawa multimedialna realizowana na wszelkiego
rodzaju nośnikach, za pomocą różnych urządzeń
i systemów, jest podstawowym elementem, który
obecnie, stanowi o atrakcyjności każdego
wydarzenia.
Posiadamy kreatywnych specjalistów oraz
najnowocześniejsze urządzenia i systemy do
tworzenia i realizowania spektakularnych efektów
wizualnych na każdym evencie.
Nasze możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia.
Technologia nie stanowi ograniczeń. Najbardziej
skomplikowany koncept kreatywny jesteśmy
w stanie, zaplanować i z sukcesem zrealizować.

Sprzęt i systemy, którymi dysponujemy:
ŨƑ¡¼r©ÛƑ£¯Õ
ŨƑ¡¼rÆÛÕ©Ƒ¡¼r©ÛƑ£¯Õ
ŨƑ¡¼r©ÛƑ£¯ÕƑÕƑ¼°ã©Û~Ƒ¡ÀàÆr§Ær~
ŨƑÆ¼r©À¹r¼©Æ©Ƒ¡¼r©ÛƑ£¯ÕƑ
ŨƑË£Æ¼r~©¡Ƒ¹rÀ¡Ƒ£ƑŻG¼¯a¯NÆ~¡ż
ŨƑ¹¯§¯Ƒ£¯Õ
ŨƑ¹¼¯ ¡Æ¯¼Û
ŨƑ¹¼¯ ¡Æ¯¼ÛƑ£rÀ¼¯ÕƑŻŞ/ż
ŨƑÀÛÀÆ¨ÛƑ¼r£àr~ Ƒ$ƑƑŞ/
ŨƑ¡¼r©ÛƑ¹¼¯ ¡~Û ©
ŨƑ¨¯©Æ¯¼ÛƑ1 ŪƑ1
ŨƑr¡~À¯¼rƑ¨Ë£Æ¨r£©
ŨƑÀËÀ
ŨƑ7¯Æ~
ŨƑ £r~¡S¼rÚ

Efekty, które tworzymy to:
ŨƑÀ~©¯¼rrƑ¨Ë£Æ¨r£©r
ŨƑ¨r¹¹©Ƒŝ
ŨƑ¨r¹¹©Ƒ©rƑ¼Ë~¯¨Û~Ƒ¹¼à¨¯Ær~
ŨƑ¹¼¯ ¡~ ƑÕ£¡¯¯¼¨rÆ¯Õ
ŨƑà§Ëà©Ƒ¹¼À¹¡ÆÛÕÛƑŝ
ŨƑ¹¼¯ ¡~ rƑŞ/
ŨƑÕ¯ƑNÆ¼r¨©
ŨƑ¼r£àr~ rƑàƑ¡r¨¼ŪƑ©rƑãÛÕ¯
ŨƑ¡¯©Æ©ÆƑÕàËr£©Û
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`
OSWIETLENIE

Oswietlenie
to nasza pasja
`
Jesteśmy jedną z najdłużej działających na polskim
rynku firm wyspecjalizowanych w profesjonalnym
oświetleniu scenicznym i telewizyjnym. Od początku
pozostajemy liderami w branży.

Z jednakową starannością wykonujemy oświetlenie
w trakcie koncertów i festiwali, co konferencji, bali
i pokazów mody. Przygotowujemy spektakularne
pokazy świateł, na potrzeby między innymi premier
lub prezentacji nowego produktu.

Posiadamy sprzęt z najwyższej półki.
/rãƑË¼àyà©ƑƑ ÀÆƑËƑ©rÀƑ¯ÀÆ¹©ƑÕƑ~¯Ƒ
najmniej kilku egzemplarzach. Po 20 latach możemy
poszczycić się tysiącami prestiżowych realizacji.
Współpracujemy z najlepszymi light designerami
w Polsce.

mrƑ¹¯¨¯~yƑÀÛÆ¨ËƑ £r~¡S¼rÚƑ¼r£àË ¨Û
śledzenie światłem, ruchomych obiektów
w czasie rzeczywistym.
Współpracujemy z takimi producentami jak:
£rÛƑGr¡ÛŪƑJ¯}ŪƑÛ¼Æ¯©ƑƑ©©ůƑ

Używamy profesjonalnego narzędzia do
projektowania oświetlenia WYSIWYG.
Przygotowujemy projekt rozmieszczenia urządzeń
oraz komputerową wizualizację oświetlenia
uwzględniającą m.in. kąt świecenia, moc lampy,
wagę i inne parametry.
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`
W naszej ofercie znajdują się systemy nagłośnienia
o różnej mocy i wielkości.
Dysponujemy specjalistyczną wiedzą oraz
najwyższej klasy urządzeniami technologii
nagłośnieniowej, co pozwala nam zagwarantować
profesjonalną obsługę podczas każdego rodzaju
eventów.
Oferujemy urządzenia i systemy nagłośnieniowe
firmy L’acoustics.
Urządzenia spod znaku tej firmy są cenione przez
wszystkich realizatorów dźwięku na świecie.

Są idealne do nagłośnienia zarówno spotkań
w hotelach, koncertów w halach jak również
imprez plenorowych.

Te niewielkie, aktywne głośniki są idealnym
rozwiązaniem podczas organizacji wszelkiego
rodzaju kongresów i konferencji.

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje liniowych
systemów tej firmy: Kara oraz Kiva II, niskoprofilowy
system monitorowy X12, oraz inne.

Oczywiście same głośniki to nie wszystko,
dlatego dysponujemy całym wachlarzem peryferii,
od konsolet Yamaha i Midas, poprzez mikrofony
Shure i Sennheiser, splitery firmy Klotz, aż po
¯£}¼àÛ¨yƑ£¯ÁƑ¹¼ÀÀƑ}¯Ú°Õů

Wszędzie tam gdzie potrzebne jest czytelne,
wielopunktowe nagłośnienie proponujemy
natomiast aktywne systemy nagłośnieniowe QSC,
które znane są z dobrego brzmienia i wysokiej
jakości wykonania.
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KONSTRUKCJE SCENICZNE

0TSXYWZPHOJ_FIFX_JSNFFZYTRFY^PFXHJSNH_SF
ÕÕ©Æ¼à©Û~ƑŜŞƑ¨ƑÚƑśŢƑ¨ƑƑ~r§¡¯ÕÆ
powierzchni sceny ponad 600 m 2.

ŨƑƑÀÛÀÆ¨Ƒ£rÛ¼Ƒr££r¼¯Ë©Ƒ¯Ƒ}Ë¯ÕÛƑÕÛÀ¯¡~ƑÀ~©Ū
ŨƑÀÛÀÆ¨Ƒ¼Ë~¯¨Û~ƑÕÛ~yr¼¡ůƑ

Posiadamy kompletną gamę zadaszeń estradowych
z pełnym wyposażeniem: stanowiskiem =$ŪƑ
stanowiskiem monitorowym oraz workwingami
o modułowych wymiarach.

Poza tym dysponujemy pełnym zestawem
konstrukcji aluminiowych (krat) w kolorze:
aluminium i czarnym, włącznie z gamą kół
aluminiowych o średnicy
¯ƑŝƑ¯ƑŜŚƑ¨ů

Jr£àË ¨ÛƑ¼°Õ©ãƑ¹¼¯ ¡ÆÛƑàƑàrrÕr©À¯Õr©yƑ
mechaniką sceniczną, przy budowie nowoczesnych
scenografii multimedialnych wykorzystując różne
dostępne na rynku technologie.

Proponujemy: konstrukcje kopułowe, standardowe
r~ÛƑ¯ƑÕÛ¨r¼r~ũƑśŜƑ¨ƑÚƑśŚƑ¨Ƒ£Ë}ƑśşƑ¨ƑÚƑśŜƑ¨ŪƑ
oraz największe w Polsce zadaszenia bazujące na
konstrukcji aluminiowej Superbeam o wymiarach

Ponadto oferujemy:
ŨƑƑÕÛ~yr¼¡Ū
ŨƑƑ¨¯Ë§¯ÕƑ¹¯ÀÆÛƑÀ~©~à©Ƒ¯ƑÕÛ¨r¼r~Ƒ¨¯Ë§ËƑ
1 m na 2 m,

Uzupełnieniem naszej oferty są sceny, podesty,
systemy zadaszeń, systemy wykorzystywane
do mechaniki scenicznej.

Zawsze dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa
zarówno naszych pracowników jak również
uczestników wydarzeń, które realizujemy.
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AKCESORIA SCENICZNE

*XYJY^PFYJHMSNPNXHJSNH_SJO
ÀÆÆÛ¡rƑÆ~©¡ƑÀÆ¼r¯Õ Ƒ¨rƑ¯¼¯¨©Ƒ
znaczenie. Technologia estradowa doskonale
sprawdza się podczas dużych widowisk muzycznych,
wydarzeń plenerowych, spektakli, koncertów
i festiwali. Przeniesiona do nowoczesnych sal
konferencyjnych, eleganckich sal hotelowych czy do
sal w zabytkowych budynkach wymaga
odpowiedniej oprawy.

Oferujemy:
ŨƑƑ¯¡§rà©ÛƑ¹¯ÀÆ°ÕƑÀ~©~à©Û~ƑÕÛ¡¯©r©Û~Ƒ
z różnych materiałów, w różnych kolorach oraz
schody, poręcze i balustrady
ŨƑƑ¨}£ƑÀ~©~à©ƑÆÛ¹ËũƑ¨°Õ©~rŪƑ¨r§ƑÀÆ¯£¡ŪƑ¯Æ£ŪƑ
kanapy i inne
ŨƑƑàrÀÆrÕ¡ƑÀ~©¯¼r~à©ƑÕÛ¡¯©r©Ƒ¼°ã©yƑÆ~©¡y
z możliwością nadruku grafiki

Dysponujemy całą gamą usług i rozwiązań
scenograficznych, które umożliwiają estetyczne
i eleganckie zrealizowanie techniki eventowej
podczas gal, konferencji, kongresów oraz innych
wyjątkowych uroczystości.

Dysponujemy całym wachlarzem wysłon, kotar
i horyzontów umożliwiających w łatwy i estetyczny
sposób zaaranżować przestrzeń eventu, zasłonić
ściany, wydzielić kulisy sceny czy garderoby.

Posiadamy systemy ruchomych kurtyn, system
zdalnego zrzucania kurtyn (kabuki drop) oraz
mobilny system lekkich aluminiowych rurek
umożliwiający budowanie konstrukcji do mocowania
wysłon w każdej przestrzeni (pipe&drape).
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BLACKTRAX
SYSTEM `
SLEDZENIA OBIEKTÓW
W CZASIE RZECZYWISTYM

UW_JXZ\FR^LWFSNHJ\^TGWF_SN
`
System BlackTrax umożliwia śledzenie obiektów
ÕƑ~àrÀƑ¼à~àÛÕÀÆÛ¨Ƒ¯¼ràƑ¨r¹¹©ƑŝƑ©rƑ
ruchomych obiektach.
BlackTrax daje możliwość definiowania stref
w przestrzeni wirtualnej, którą potem możemy
odwzorowywać w rzeczywistości.
System BlackTrax to znaczniki i kamery, które
działają w podczerwieni, wspomagając się
komunikacją radiową. Za pomocą systemu
precyzyjnie definiowane jest położenie i ruch
obiektu, a następnie ta informacja wykorzystywana
jest do kontroli różnorodnych urządzeń i innych
systemów: nagłośnienia, oświetlenia, media

serwerów, projekcji wideo oraz kamer – wszystko
dzieje się w czasie rzeczywistym! Otwarty protokół
wymiany danych pozwala również na użycie systemu
BlackTrax do sterowania systemami automatyki
scenicznej.
BlackTrax usprawnia przygotowanie i realizację
najbardziej wymagających widowisk oświetleniowomultimedialnych oraz umożliwia uzyskanie efektów
dotąd niespotykanych na przykład: realizację
¨r¹¹©ËƑŝŠŚƷƑ©rƑ¯}¡Ær~Ƒ¼Ë~¯¨Û~Ƒ~àÛƑ
dynamiczną interakcję aktora z obrazem.
Wykonawcy na scenie (aktor, tancerz, prowadzący,
muzyk, mówca) stają się częścią systemu BlackTrax.

Od ich świadomych działań na scenie oraz
umiejętności współpracy z nim, zależy efekt
widowiska.
System jest mobilny, elastyczny i łatwy w obsłudze
dlatego doskonale nadaje się również do mniejszych
produkcji.
SNƑ ¼Ë¹rƑ ÀÆƑ Û©yƑ¼¨yƑÕƑG¯£À~Ƒ¹¯Àrr y~yƑ
to urządzenie do realizacji wydarzeń specjalnych
i wynajmu. System BlackTrax został zakupiony od
firmy Prolight Polska Sp.zo.o
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)NXLZNXJ3TYHMXUW_^RNJW_JÏH^\WJFQN_FHON
XUJPYFPZQFWS^HMJ[JSYµ\
Oferujemy przygotowanie eventów z udziałem media
serwera Disguise jako jedna z kilku firm w Polsce.
Wykorzystanie go w trakcie realizacji multimedialnej
pozwala na jednoczesną pracę z wieloma pikami
o wysokich rozdzielczościach, a co za tym idzie, na
tworzenie niepowtarzalnych efektów wizualnych
w dużo krótszym czasie niż dotychczas. Dzięki
serwerom Disguise możemy odwzorować obiekt,
w którym odbywa się widowisko, dodać projektory
wraz z ekranami, zaprogramować przebieg

Ƒ¯¡¯©rƑ¹§© ƑÕàËr£àr~ ƑŝƑ©rÀà Ƒ¼r£àr~ Ƒ}àƑ
długotrwałego renderowania. A potem odtworzyć
ją w świecie rzeczywistym z prawie stuprocentową
dokładnością.

Tworzone są w ten sposób między innymi efekty:
interaktywnej wody, ognia, mgły i inne.
Notch doskonale współpracuje z serwerami
Disguise i BlackTraxem.

Notch to oprogramowanie do tworzenia treści
wideo w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie go
podczas widowiska zapewnia wysokiej jakości
efekty wizualne. Ich mechanizm oparty jest na bazie
śledzenia poruszających się wykonawców na scenie.
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PRO VIDEO STICK
ULTRA CIENKIE LISTWY LED

PVS to ultracienkie listwy led. Zostały
zaprojektowane przez nas na bazie produktów
firmy Xeos. Pro Video Sticks służą do niebanalnego
wyświetlania wideo i animacji. Można je stosować
na wiele sposobów. Intuicyjny system sterowania
pozwala szybko zrealizować zakładane efekty.
PVC mogą podkreślać scenografię, stanowić
przedłużenie ścian diodowych i elementów sceny,
a także tworzyć animacje w przestrzeni. Dzięki

nim można wyjść z projekcją wideo poza płaski
¡¼r©Ƒ£¯ÕÛƑƑÆÕ¯¼àÛƑ¯¼¨ÛƑŜƑƑŝůƑ¯rÆ¡¯Õ¯ŪƑ
diody zastosowane w PVS są na tyle mocne, że
mogą podświetlać elementy scenograficzne lub
dmuchane.
PVS ÀyƑ~©¡ƑŻŜŚƑ¨¨ƑÚƑŜŜƑ¨¨żƑƑ£¡¡Ƒ
– dzięki temu łatwe i szybkie w montażu.
Pozostają przy tym mocne konstrukcyjnie
i – co najważniejsze – samonośne. Urządzenia

zostały tak skonstruowane, aby okablowanie było
ukryte, same diody natomiast znajdują się pod
specjalnie zaprojektowanym, zadymionym kloszem,
dzięki czemu stają się niewidoczne, kiedy nie świecą.
Jest to unowocześniona, łatwiejsza i lżejsza wersja
podobnych urządzeń, które funkcjonują na rynku.
SNƑ¹¼¯¹¯©Ë Ƒ£ÀÆÕÛ PVS w bardzo konkurencyjnej
cenie.
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RENTAL
LOGISTYKA
TRANSPORT

3T\TH_JXS^NXUWF\S^XUW_JY_F\X_JSFH_FX
e-rental to pierwsza wypożyczalnia sprzętu
estradowego na polskim rynku. Nasze zasoby
sprzętowe pozwalają nam bez szwanku dla
działalności podstawowej, którą jest usługa
kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń
specjalnych, wypożyczać je na zewnątrz. Dbamy
przy tym by sprzęt, który wypożyczamy, był nie
tylko sprawny i właściwie serwisowany, ale również
czysty i niezniszczony. W tym celu opracowaliśmy
szereg standardów magazynowania urządzeń oraz

procedur serwisowania, czyszczenia, wypożyczania
i zwracania.

z magazynem i logistyką. W naszej działalności
nie ma przypadkowości.

1¯ÀÆÛ¡rƑÆ¯ƑÀ¼~Ƒ©rÀà Ƒ¼¨ÛůƑN¹¼rÕ©Ƒ
zarządzanie sprzętem, transportem i ludźmi pozwala
nam, bezbłędnie, wykonać kilka zleceń jednocześnie
©ƑÆÛ£¡¯Ƒ©rƑÆ¼©Ƒ©rÀà¯Ƒ¡¼r ËůƑ/¯¼àÛÀÆr¨Û
z wielu narzędzi informatycznych stworzonych tylko
dla nas, między innymi wykorzystujemy program do
zarządzania ofertami, który współpracuje

Własny transport to bezpieczeństwo, że sprzęt
dojedzie zawsze i wszędzie na czas.
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PRZEWAGA TSE

)TX\NFIH_JSNJQZI_NJXUW_JYPTRUQJPXT\F
`
ZXÍZLFUWTOJPYUQFST\FSNJ
Kompleksowa usługa
SNƑÆ¯Ƒ ©ƑÕÛ¡¯©rÕ~rƑ¯ƑÕ£ËƑàrrªůƑ7rÀàrƑ
firma świadczy usługę kompleksowej obsługi
technicznej wydarzeń. Można u nas zamówić
zarówno oświetlenie, multimedia, jak również
nagłośnienie, konstrukcje sceniczne, elementy
scenograficzne i automatykę sceny. Przy takich
komplementarnych zamówieniach obowiązek
zaplanowania i skoordynowanie całej produkcji
technicznej, w tym transportów, rozładunków,
montaży i demontaży, jest po naszej stronie.

Usprawnia i ułatwia to pracę, zmniejsza ryzyko
kolizji ekip a tym samym, zwiększa bezpieczeństwo
i komfort pracy naszego partnera.

Doświadczony zespół

Największy magazyn sprzętu w Polsce
Nasz sprzęt jest nowoczesny i niezawodny.
Stale uzupełniamy magazyn nowymi, markowymi
urządzeniami. Możemy zrealizować kilka wydarzeń
w tym samym czasie. Zawsze mamy, gotowy sprzęt
w zapasie.

Mamy blisko sześćdziesięciu stałych
współpracowników, z dużym doświadczeniem
w realizacji eventów. Niska rotacja, ciągłe szkolenia
oraz liczba zrealizowanych projektów sprawia, że to
oni tworzą sukces naszej firmy.
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IMPREZY FIRMOWE

.
*KJPYì\T\ëSFPF_IJONRUWJ_NJ
Uczestnicy imprez firmowych lubią być zaskakiwani
dlatego, staramy się wspomagać ich organizatorów
szeregiem nowatorskich rozwiązań. Stale
podążamy za trendami, aby móc zaproponować
najnowocześniejsze rozwiązania oświetleniowe,
multimedialne i nagłośnieniowe, umożliwiające
kreowanie oryginalnych i efektownych realizacji.

multimedialnych i typu projekcji w celu uzyskania
najlepszej jakości merytorycznych prezentacji
przygotowywanych przez klienta, zapewnienia
odpowiedniej ilości i typu urządzeń
nagłośnieniowych do realizacji dźwięku.
Jesteśmy sprawdzonym partnerem technicznym
dla wielu firm i agencji.

Służymy wsparciem w zakresie: tworzenia
scenografii multimedialnej i oświetleniowej
dopasowanej stylistycznie do tematu wydarzenia,
wyboru urządzeń
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KONFERENCJE I KONGRESY

5TISTXNR^\FQTW^UW_JPF_Z
RJW^YTW^H_SJLT
Od lat zapewniamy obsługę techniczną kongresów
i konferencji. To bardzo szczególny typ wydarzeń,
w trakcie których zadaniem techniki jest podnieść
walory przekazu merytorycznego, bo to on jest
najważniejszy.
Podczas realizacji konferencji czy kongresów
ważne są najdrobniejsze szczegóły dlatego zawsze
zwracamy szczególna uwagę na:
a) równomierne oświetlenie osób występujących
na scenie tak by zdjęcia i materiały wideo
z konferencji i kongresów były zachwycające,

b) eleganckie, nieprzytłaczające multimedia,
~żƑƑ¹¼¯¹¯©Ë ¨ÛƑÕÛÀ¯¡ Ƒ r¡¯Á~Ƒ¹¼¯ ¡~ ƑŞ/
przy wykorzystaniu laserowych projektorów,
d) dopasowujemy odpowiedni rodzaj nagłośnienia,
e) proponujemy systemy do tłumaczeń
symultanicznych.
r¼à¯ƑÕrã©Û¨ƑrÀ¹¡Æ¨Ƒ¹¼àÛƑ¼r£àr~ ƑÆÛ~Ƒ
wydarzeń jest kultura osobista oraz zadbany wygląd
pracowników, bezpieczeństwo oraz estetyka pracy.
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PRODUKCJE TELEWIZYJNE

5WTIZPHOJ
telewizyjne
Produkcje telewizyjne realizowane są obecnie
w oparciu o najnowsze rozwiązania oświetleniowe
i multimedialne. Specyfika pracy na planie” wymaga
”
stuprocentowej sprawności sprzętu i sprawnej
ekipy technicznej. Do tej pory wspomagaliśmy
takie produkcje jak: Ale Mądrale”, /¯~r¨Ƒ Ƒ
”
”
Polsko”, Postaw na Milion”. Współpracujemy
”
również ze stacjami telewizyjnymi przy realizacji
wielu muzycznych i sportowych wydarzeń, które
relacjonowane lub transmitowane są na żywo.
Do ostatnich należy trasa koncertowa 1rÆ¯ŪƑÕr¡r~ Ƒ
”
zabaw. Muzyczna scena Dwójki” czy Ë¼¯Õà rƉ
”
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GALE I PREMIERY

Gale i premiery
Stale podążamy za trendami aby móc zaproponować
najnowocześniejsze rozwiązania oświetleniowe,
multimedialne i nagłośnieniowe, umożliwiające
kreowanie oryginalnych i efektownych realizacji.
Dzięki ciągłym inwestycjom w sprzęt, jesteśmy
w stanie zaproponować twórcom wydarzenia
wiele możliwości. W naszej ofercie znajdują się
nowoczesne oraz wysokiej klasy ekrany led, kurtyny
diodowe, systemy multimedialne i oświetleniowe,
dzięki którym tworzymy unikatowe widowiska.
Jr£àË ¨ÛƑË¼¯~àÛÀÆƑr£Ƒ©rƑ©¯Õ¯~àÀ©Û~Ƒ
mediaserwerach Disguise, wykorzystując system
BlackTrax czy możliwości programowe Notcha.
Nasze sprzętowe nowości zapewnią efekt wow”
”
na każdej imprezie.
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FESTIWALE I KONCERTY

+JXYN\FQJNPTSHJWY^
/¯©~¼ÆƑÆ¯Ƒ ËãƑ©ƑÆÛ£¡¯ƑÕràrƑƑ  Ƒ¨ËàÛ¡r
– obecnie to wielkie show. Doskonały dźwięk oraz
niepowtarzalna gra świateł – to ważne elementy
udanego koncertu. Spełniamy ridery techniczne
największych światowych gwiazd. Dostarczamy
na koncerty również całą zabudowę sceniczną
i zadaszenia plenerowe. Sprawna ekipa gwarantuje
szybki i bezpieczny montaż i demontaż sprzętu
w ograniczonym czasie przy pełnej współpracy
z ekipą techniczną gwiazdy. Przygotowywaliśmy

sceny oraz ich wyposażenie w multimedia,
nagłośnienie, oświetlenie dla wielu artystów na
À~©r~ƑÕƑG¯£À~ƑƑàrƑ¼r©~yŪƑ¨ů©ůƑ£Æ¯©Ƒ.¯©ŪƑ
NÆ©ŪƑ £r~¡ƑÛƑGrÀŪƑIË©ƑƱƑr¨Ƒ1r¨}¼ÆŪƑ
.¯Ƒ ¯~¼ŪƑN~¯¼¹¯©ÀŪƑ¼¨©Ƒar©Ƒ Ë¼©ŪƑrÆƑGË©¡ŪƑ
©¼rƑ ¯~££ŪƑrÔƑ ËÆÆrůƑJr£àË ¨ÛƑÕ£Ƒ
cyklicznych wydarzeń festiwalowych min.: Festiwal
6ËàÛ¡Ƒ£¨¯Õ ƑÕƑ/¼r¡¯ÕŪƑ=ÁÕ~¨Ƒ1ÔƑÀÆÕr£ŪƑ
NË©JÀƑÀÆÕr£ŪƑ¼ rÆ=©ƑÀÆÔr£ƑƑÕ£Ƒ©©Û~ů
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POKAZY MODY

5TPF_^RTI^
To wykwintne show, które musi być przygotowane
z ogromną dbałością o szczegóły. Oświetlenie, które
wydaje się nieskomplikowane na pierwszy rzut oka,
wymaga ogromnej precyzji w ustawieniu i realizacji,
tak by prezentowane kolekcje przedstawiały się jak
najlepiej zgromadzonej publiczności i w obiektywach
fotoreporterów.
Organizowaliśmy od strony technicznej zarówno
pokazy dla znanych marek jak i widowiska
z udziałem kilkuset modelek np. wybory Miss.
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TARGI I EKSPOZYCJE

Targi
NJPXUT_^HOJ
/¼rÆÛÕ©ƑÕÛ¡¯¼àÛÀÆÛÕr©ƑÆ~©¯£¯ƑÔ©Æ¯Õ ƑƑ
przyczynia się do niepowtarzalnego charakteru
każdego stoiska targowego. Dostarczymy na
stoisko zarówno podstawowe wyposażenie, takie
jak kratownice aluminiowe, wyciągarki, oświetlenie
i nagłośnienie jak i również multimedialne atrakcje,
np. podłogi ledowe, ekrany wysokiej rozdzielczości,
dotykowe ekrany oraz wiele ciekawych
interaktywnych rozwiązań multimedialnych.
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WYDARZENIA SPORTOWE

Wydarzenia
sportowe
mr¼°Õ©¯ƑÆƑÕ£¡ƑŻ©¹ůƑ£rƑJƑ Ë££Ƒ~àÛƑ7&¡ż
jak i mniejsze, są przez nas traktowane jako
najważniejsze i jedyne w swoim rodzaju. To bardzo
specyficzne realizacje, gdzie z jednej strony
technika musi pozostać w cieniu i nie przeszkadzać
sportowcom, a z drugiej strony musi zapewnić
doskonały odbiór dla zgromadzonej widowni
i widzów przed telewizorami.
Jr£àË ¨ÛƑ©ƑÆÛ£¡¯Ƒ¯}À§ËƑ¯ÁÕÆ£©rŪƑ
nagłośnienia, czy nowoczesnych multimediów,
ale proponujemy również relacje live i streaming
z tych wydarzeń.
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WIDOWISKA I WYDARZENIA SPECJALNE

<NIT\NXPF
i wydarzenia
XUJHOFQSJ
Sylwester? Szczyt polityczny?
6r¹¹©ƑŝƑ£Ë}Ƒ¹¯Ƒ¹¯Ƒ¹¼¯ÀÆËƑN¹¯Æ¡r©rƑSrÆ¼r£©ŰƑ
Zadaj nam pytanie
– dostosujemy się do Twoich potrzeb!
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TABLED

9&'1*)åST\TH_JXS^X^XYJRTX\NJYQJSNFXYTÍµ\
`
TABLED to nowoczesny, bezprzewodowy, prosty
w obsłudze system oświetlenia stołów podczas
eventów.
Najważniejszym atutem systemu lamp stolikowych
TABLED jest sterowanie za pomocą sygnału DMX
lub dedykowanego pilota oraz bezinwazyjny, łatwy
montaż, który sprawia, że system nadaje się do
samodzielnego użycie przez klienta. Ogromną
zaletą TABLED jest możliwość oświetlenia stołu
bankietowego, mocnym światłem, nie zaburzając
przy tym koncepcji oświetleniowej a tym
samym atmosfery całego wydarzenia. System
oświetlenia TABLED dzięki sterowaniu za pomocą

bezprzewodowego systemu DMX może działać
jako samodzielne oświetlenie stołowe lub stanowić
wyreżyserowaną część spektakularnego oświetlenia
całego wydarzenia.
Oświetlenie TABLED przeznaczone jest do
standardowych okrągłych stołów gastronomicznych
¯ƑÁ¼©~ÛƑśŠŚſśŢŚƑ~¨ŪƑr£Ƒ©ƑÆÛ£¡¯ů

do metalowej podstawy, którą łatwo przykryć
obrusem. Źródło światła zastosowane w TABLED
Æ¯Ƒ¡¯£¯¼¯ÕƑ¯ÛƑ1ƑJ bƑàƑàrÀ¨ƑŝŠŚƑÀÆ¯¹©ůƑ
Urządzenia zasilane są za pomocą akumulatora.
àrÀƑ¹¼r~ÛƑr¡Ë¨Ë£rÆ¯¼rƑÕƑ¹§©Û¨ƑÆ¼Û}ƑÆ¯ƑţƑ
¯à©ůƑ àrÀƑ§r¯Õr©Ƒr¡Ë¨Ë£rÆ¯¼°ÕƑÆ¯ƑŞƑ¯à©ÛůƑ
bÛ¨r¼ÛƑŻNÚbÚ żũƑśŞŚÚŝŚšÚŜŜŚ¨¨ů
brrũƑśŪśŢƑ¡ů

TABLED-y wraz z akcesoriami pakowane są
w specjalne TABLEDPAKI. Umożliwia to ich łatwe
przechowywanie i przewożenie.
/rãÛƑTABLED wyposażony jest w magnes
neodymowy wbudowany w nóżkę i jest mocowany
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FLYPIX360

.
+1>5.=åST\JRT_QN\TXHN\Y\TW_JSNZ
`
XHJSTLWFąNRZQYNRJINFQSJO
Flypix 360ƑÆ¯ƑG&/N1ƑÀÆÕ¯¼à¯©ÛƑàƑ¡£¡ËƑ¯Ƒ1ŪƑ
zamkniętych w mlecznej kuli o średnicy 50 mm.
Użyty w większej ilości służy do wyświetlania
r©¨r~ Ƒ¼r~à©Û~ƑƑÕ¯ůƑ£ÛGÚƑ¨ÆË ƑÁÕrÆ§¯Ƒ
ŝŠŚƑÀÆ¯¹©Ƒ~¯ƑË¨¯ã£ÕrƑÆÕ¯¼à©Ƒ¨r~à©Û~Ƒ
¡Æ°ÕƑŝůƑ1hG&gƑÀyƑ¨¯~¯Õr©Ƒ©rƑÀà©Ë¼r~ŪƑ¹¯ƑŜŚƑ
sztuk, w odstępach co 12 cm.
Z FlyPix360 możemy tworzyć niecodzienne ekrany
1Ƒ¯ƑÕÛÁÕÆ£r©rƑ¼r¡ŪƑr©¨r~ ƑƑ£¨°ÕƑÆÛ~Ƒ
samych co na konwencjonalnych ekranach
ƑÁ~r©r~Ƒ1ůƑ

który pozwala szybko osiągnąć zakładane cele.
Zintegrowany z innymi systemami staje się częścią
wyreżyserowanego, multimedialnego show.

FlyPix360 otwiera nowe możliwości w tworzeniu
scenografii multimedialnej. Umożliwia wyjście
z multimedialnymi elementami poza scenę.
Można z nich tworzyć przedłużenie ścian
ledowych, aranżować przestrzeń eventu, tworzyć
wideo-dekoracje. Nietypowe formy przestrzenne
zbudowane z Flypix360 można wieszać również
nad widownią bo są lekkie i elastyczne.

FlyPix360 są wodoodporne (IP 65) i mogą być
używane na zewnątrz budynków.
Dostępny w dużej ilości.

NÛÀÆ¨Ƒ ÀÆƑ§rÆÕÛƑÕƑ¨¯©ÆrãËůƑNà©Ë¼ÛƑàƑ£Û¹ÚƑ¨¯ã©rƑ
àƑÀ¯}yƑ§y~àÛůƑ6©¨r£©rƑ§Ë¯ÁƑÀà©Ë¼rƑ£Û¹ÚƑ
Æ¯ƑŝƑ¨ůƑƑ£ÛGÚƑ¨rƑ©ÆË~Û ©ÛƑÀÛÀÆ¨ƑÀÆ¼¯Õr©rŪƑ
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