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O nás & Naša práca
O

n á s

&

N a š a

p r á c a

Naša firma bola založená v roku 1998. Počas rokov pôsobenia na slovenskom trhu sa z malej firmy
pretransformovala na stabilnú, renomovanú spoločnosť.

Našim klientom a partnerom vždy ponúkame najkvalitnejšiu možnú techniku a preto používame
výhradne techniku od špičkových svetových výrobcov.

Predpokladom dobrého výsledku v našom úsilí je logistika a práca odvedená kvalitným
personálom. V oblasti personálneho zabezpečenia dbáme o to, aby naši zamestnanci dôstojne
reprezentovali tak našu firmu, ako aj našich klientov a aby to boli odborníci s dostatkom skúseností
v oblasti, v ktorej pracujú.

Počas rokov nášho pôsobenia na trhu v oblasti poskytovania profesionálneho technického
zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí sa naše portfólio rozšírilo až do dnešnej
podoby.

Zabezpečujeme podujatia všetkých druhov od malých seminárov pre niekoľko poslucháčov až po
koncerty, festivaly, či veľké firemné večierky pre niekoľko tisíc návštevníkov.

Rovnaký dôraz kladieme na kvalitne a do detailov zabezpečenú zákazku pre všetkých našich
klientov bez rozdielu.
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Služby zákazníkom
S l u ž b y

z á k a z n í k o m

Pre lepšiu a jednoduchšiu spoluprácu s klientom reprezentuje našu firmu event manažér. Od
prvého kontaktu je jeho úlohou riešiť všetky zadania a požiadavky klienta a dohliadnuť na realizáciu
zákazky. Je jednoduchým spojovacím článkom medzi klientom a všetkými zložkami, ktoré sa
podieľajú na realizácii.

Náš personál tvoria svedomití ľudia, ktorí svojimi skúsenosťami a neustálym rozširovaním
vedomostí vedia pružne reagovať na rôzne požiadavky. Za zmienku stojí aj to, že náš personál vždy
vhodne reprezentuje aj svojim zovňajškom čím sa pre návštevníkov stáva súčasťou podujatia a nie
rušivým elementom.

V detailoch sa skrýva úspech. Sú to práve detaily, ktoré odlišujú kvalitné firmy od ostatných. Nie
vždy je zárukou dobrého výsledku len kvalitná technika alebo personál, často sú to práve detaily,
ktoré zmenia celkovú atmosféru.
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Zvuková technika
Z v u k o v á

t e c h n i k a

Aj keď filozofiou našej firmy nie je byť ”najväčší„ ani ”najdrahší ale najlepší„, snažíme sa vyniknúť
najmä v tom, že našim klientom dodávame vždy najkvalitnejšiu a najlepšiu technológiu.
Midas PRO6 patrí do série TOP svetovo uznávaných Live mixážnych pultov. Za veľmi krátke
obdobie na trhu sa dostal na zoznam tzv. ”riderových pultov„, čo znamená, že ho uznávajú a preferujú
mnohé zahraničné kapely.
Naša firma od svojich začiatkov používa značku Electrovoice. Rozhodnutie pre túto značku sme
nikdy neoľutovali, pretože je to spoľahlivý renomovaný výrobca ozvučovacích systémov.
Pri väčších eventoch, koncertoch a festivaloch používame line array značky Electrovoice zo série
X-Line – XLC127DVX. Dobrý zákaznícky servis zo strany distribútora tejto značky, ako aj jej
rozšírenosť v strednej Európe sú zárukou, že dokážeme pokryť akékoľvek požiadavky.
Pre stredne veľké podujatia v hoteloch, či firemné teambuildingové podujatia používame
nenápadnejší systém RX115+RX118, ktorý je vhodný do hotelov, ale zároveň dostatočne výkonný
na ozvučenie kapiel v menších priestoroch.
Menšou alternatívou je ZX5, ktorý sa používa aj ako pódiový monitor, ale zároveň je vhodný aj na
ozvučenie malých priestorov.
Najmenšie aplikácie, ako sú konferencie, či mítingy, kde sa kladie najväčší dôraz na zrozumiteľnosť
používame rozmerovo malé aktívne reproduktory ZX1A, čo v mnohých prípadoch znamená, že pre
dosiahnutie želaného výsledku vám postačí minimum techniky a času potrebného na montáž.
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Svetelná technika
S v e t e l n á

t e c h n i k a

Vhodná voľba osvetlenia dokáže premeniť aj sivú tmavú miestnosť na príjemné útulné miesto na
konanie večierku, alebo koncertu. Dnešné technológie ponúkajú rôzne svetelné zdroje s vysokým
výkonom. Naša firma preferuje inteligentné svetlá značky MARTIN, ktoré patria k najrozšírenejším
na rôznych svetových podujatiach a koncertoch.
Svetelné zdroje môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:
Bodové svetlá označované „spot“ majú tú výhodu v tom, že popri možnosti zmeny farby dokážu
aj vykresľovať rôzne tvary a zároveň do nich možno vkladať aj plnofarebné gobá (šablóny) podľa
želania zákazníka, napríklad firemné logo. Z nášho sortimentu sem patria: MAC2000 Profile,
MAC700, MAC550, MAC575 Krypton, MAC250
Plošné svetlá označované „wash“ sú určené na plošné nasvietenie čo najväčšieho priestoru
s možnosťou zmeny farby. Tieto svetlá môžu byť pohyblivé, diaľkovo riadené rotačné hlavy:
MAC2000 Wash, MAC600 Wash; alebo statické svetelné zdroje s fixnými farebnými filtrami.
V našej ponuke nájdete Idea Moving head LED - wireless. Ide o málo energeticky náročné
inteligentné svetlo, ktoré sa riadi bezdrôtovo, k jeho chodu je teda potrebný len minimálny počet
káblov, čo je výhoda hlavne na interiérových podujatiach v hoteloch a pod.
Samostatnú skupinu tvoria LED svetelné zdroje, ktoré sa už vyvinuli do takej kvality, že svojím
výkonom dokážu konkurovať konvenčným svetlám. Ich najväčšou výhodou je minimálna spotreba
energie.
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Hliníkové konštrukcie
H l i n í k o v é

k o n š t r u k c i e

Ground support je anglický odborný výraz pre konštrukciu, ktorá sa používa na zavesenie
techniky a scén. Jednotlivé dielce (Truss) ground supportu sú vyrobené zo špeciálnych
vytvrdených hliníkových zliatin. Všetky sú homologované a certifikované. Disponujeme
sortimentom konštrukcií značiek A.T.C. a Alur solutions.

Od firmy Alur solutions používame rad Slick, ktorý sa vyznačuje vysokou nosnosťou a pevnosťou.
Jeho konštrukčné vlastnosti ho predurčujú na použitie pri väčších aplikáciách, kde sa vyžaduje
vysoká záťaž v kombinácii s veľkým rozpätím. Napríklad pri 24 metroch je nosnosť 1368 kg. Táto
certifikovaná hodnota hovorí sama za seba.

Pre stredné a menšie interiérové podujatia máme v ponuke konštrukčný systém od firmy A.T.C.
Preferujeme quatro systém s roztečou 40 x 40 cm. Výhodou je veľká variabilita komponentov
so stredne vysokým zaťažením.
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Strešné systémy
S t r e š n é

Alur solutions
Najväčší strešný systém z nášho produktového radu. Strecha je špecifická svojou
variabilitou, pretože sa dá rozširovať po 3
metroch z rozmeru 14 x 9,5m až na 18,5 x 14m.
K nej sa pridáva na bokoch konštrukcia, na
ktorú sa zavesí ozvučenie, tzv. P.A.Wings.
Nosnosť tohto systému je 6 ton.

1

2

3

4

1

Variant 18,5m x 14m:
Vonkajšie rozmery: 18,5 m x 14m
Vonkajšie rozmery s PA wings: 25m x 14m
Prestrešená plocha: 17,5m x 13m
Výška prekladu: 8m

2

Variant 15,5m x 14m:
Vonkajšie rozmery: 15,5m x 14m
Vonkajšie rozmery s PA wings: 22m x 14m
Prestrešená plocha: 14,5m x 13m
Výška prekladu: 8m

3

Variant 14m x 12,5m:
Vonkajšie rozmery: 14m x 12,5m
Vonkajšie rozmery s PA wings: 20,5m x 12,5m
Prestrešená plocha: 13m x 11,5m
Výška prekladu: 8m

4

s y s t é m y

Variant 14m x 9,5m:
Vonkajšie rozmery: 14m x 9,5m
Vonkajšie rozmery s PA wings: 20,5m x 9,5m
Prestrešená plocha: 13m x 8,5m
Výška prekladu: 8m

A.T.C.
Ide o typickú sedlovú strechu postavenú
z traverz A.T.C. SB40-4. Nosnosť tohto
systému sú 3 tony.
5

Variant 9m x 7m:
Vonkajšie rozmery: 9 m x 7m
Prestrešená plocha: 8m x 6m
Výška prekladu: 5m

6

Variant 7m x 5m:
Vonkajšie rozmery: 7m x 5m
Prestrešená plocha: 6m x 4m
Výška prekladu: 3m
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Projekčná technika
P r o j e k č n á

t e c h n i k a

Projekcia na plátno sa stala neoddeliteľnou súčasťou podujatí od konferencií až po veľké
korporátne eventy. Projekcia je vhodná do uzavretých priestorov, kde možno regulovať množstvo
ambientného svetla či už z domáceho osvetlenia sály, alebo dopadajúceho zvonka.
Ponúkame tieto typy projekcií:
" HD
" Panoramatická
" Multi-obrazová
" Veľkoplošná
" Video/data

LED steny sa stali moderným zobrazovacím médiom. Sú vhodné pre projekcie určené väčšiemu
počtu divákov a ich hlavnou prednosťou je kvalitný a kontrastný obraz aj v exteriéri počas priameho
slnečného svetla. Skladajú sa z modulov, pomocou ktorých sa dajú zostaviť tvary obrazovej plochy
ako napríklad pásy, štvorce, stĺpy. Štandardné rozmery sú 2 x 3m, 4 x 3m, 6 x 4m.

Plazmy sú určené najmä pre podujatia, kde sa kladie vysoký dôraz na dizajn, pretože ľahko
zapadnú do priestoru. Štandardne používame rozmer uhlopriečky 42 a 50 palcov.

Bezrámové plazmy možno rovnako ako LED steny skladať do veľkých celkov a môžu tak
napríklad tvoriť multimediálnu deliacu rovinu medzi jednotlivými časťami, kde sa podujatie koná
alebo plniť úlohu informačných panelov.
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Konferenčná technika
K o n f e r e n č n á

t e c h n i k a

Využíva sa pre zabezpečenie hladkého a rýchleho priebehu stretnutia pre neobmedzený počet
účastníkov. Systémy pozostávajú z mikrofónnej jednotky, ktorá je vždy vybavená vstavaným
reproduktorom pre zaistenie dokonalej zrozumiteľnosti v rôznych akustických podmienkach.
Podľa požiadaviek klienta je možné dodať mikrofónne jednotky s ďalšou voliteľnou výbavou.
Riadiace jednotky konferenčných systémov umožňujú prepojenie s ďalšími systémami, ako napríklad
nahrávanie priebehu konferencie, prenos audio signálu do priľahlých miestností a sál, pripojenie
tlmočníckych jednotiek a distribúciu tlmočených jazykov.

Tlmočnícke systémy
Sú samostatnou časťou konferenčných systémov, môžu však byť vzájomne prepojené s konferenčnými systémami. Systémy sa vytvárajú pre:
bezdrôtový IR prenos tlmočených jazykov - tento systém je najpoužívanejším systémom pre
zaistenie simultánneho prekladu a jeho následnej distribúcie k poslucháčom. IR vysielač a IR žiarič
pokrývajú signálom priestor miestnosti s poslucháčmi. Každý z účastníkov je vybavený IR prijímačom
a slúchadlami.
"

systémový prenos tlmočených jazykov – využíva sa tam, kde sa konferencie nezúčastnia iba
pasívni účastníci. Všetci účastníci sú vybavení delegátskymi jednotkami.
"

Interaktívne plochy
Interaktívna projekcia je veľká zobrazovacia plocha reagujúca na dotyk alebo pohyb, prepojená
s počítačom, vybaveným príslušným softvérom. Obraz z počítača sa pomocou videoprojektora
prenáša na tabuľu alebo podlahu a dotykom alebo pohybom možno jednoducho ovládať
počítačové aplikácie, písať poznámky, či kresliť.
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Pódiový systém NivTec
P ó d i o v ý

s y s t é m

N i v T e c

Variabilný pódiový systém NivTec sa skladá s dielcov s rozmerom 200 x 100cm (môže mať aj iné
rozmery) s protišmykovou úpravou.
Nosnosť pódiového systému je 750kg/m2. Táto skutočnosť umožňuje nášmu zákazníkovi
umiestniť na pódium napríklad aj automobil.
Pódium sa môže dodávať aj s plexi segmentmi, ktoré sú priesvitné, a tak možno osobnosti alebo
predmety na pódiu zvýrazniť ešte viac.
V prípadoch. keď si to vyžaduje priestor alebo architekt scény, môžeme dodať aj pódium
atypického tvaru prispôsobené podmienkam.
Nerovnosti podkladu pod pódiom nie sú komplikáciou, nakoľko nohy, na ktorých systém stojí
majú rôzne dĺžky a nastaviteľnú pätku.
Kaskádové osadenie segmentov vytvorí z pódiového systému tribúnu na sedenie alebo státie.

Zábrany
Pre bezpečnosť účinkujúcich, ale aj divákov dodávame dva základné druhy zábran:
Nášľapné bariéry sú konštruované nielen na tlak, ale hlavne s ohľadom na najvyšší stupeň
bezpečnosti. Ich výška je 100cm, aby vznikajúci tlak neohrozil diváka na živote a aby ho v najkritickejšom prípade tlačil na mäkké časti brušnej dutiny a nie na hrudný kôš, kde tlak na bránicu
môže spôsobiť zastavenie dýchania.
Mobilné zábrany majú rozmery 200 x 100cm. Pomocou nich možno ľahko a rýchlo vytvoriť
koridory, vymedziť požadovaný priestor, atď. Nie sú vhodné na miesta, kde sa kladú nároky na vyšší
tlak.
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Laser & Špeciálne efekty
L a s e r

&

Š p e c i á l n e

e f e k t y

Laser show patrí ku každej lepšej show. Pre úplnú spokojnosť klienta ponúkame nasledovné
možnosti vykresľovania:
"
"
"
"
"

priestorová show / beem show/
animačná show na sieťku od 4 x 3m až po 22 x 18m
animačná show na vodnú stenu od 4,5 x 5m až po 12 x 10m
animačná show na vodnú stenu v kombinácii s fontánami
3D animačná show, ktorá vtiahne diváka do deja

Špeciálne efekty sú súčasťou skoro každého väčšieho podujatia. Pomocou time codu dokážeme
zabezpečíme 100%-nú synchronizáciu viacerých laserov s hudbou, vodnými fontánami a s možnosťou odpaľovania pyrotechnických efektov, atď. Ponúkame tieto typy efektov:
"
"
"
"

Vodná show
Plazivý dym
Sneh
Konfety
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Stany & Mobiliár
S t a n y

&

M o b i l i á r

Neoddeliteľnou súčasťou každého eventu, konajúceho sa v exteriéri sú stany. Stany možno voľne
kombinovať, a tým ešte zväčšiť prekrytú plochu. Ako príslušenstvo k stanom ponúkame napríklad
vykurovanie, stoly, stoličky a iné príslušenstvo.
Ponúkame tieto typy stanov:
" Veľkokapacitné - šírka 30m, 20m, 15m s dĺžkou kombinovateľnou po 5m
" Párty - šírka 10m, 8m, 6m s dĺžkou kombinovateľnou po 5m
" Pagoda - 5 x 5m
" Rýchlo rozkladacie - 6 x 6m a 6 x 3m
Špeciálny druh stanu z našej ponuky je stan s priehľadnými stenami. Je vhodný, pokiaľ chcete
ostať v kontakte s okolím, ale napriek tomu byť chránení pred rozmarmi počasia.
Pokiaľ hostíte väčšie množstvo návštevníkov, ale obmedzuje Vás priestor, môžeme pre vás postaviť
dvojposchodový stan.

Mobiliár
Samozrejmosťou k dodávaným stanom je ich vybavenie, ako stand-by stolíky, stoličky, stoly,
podsvietené rautové stoly, šatňa a vešiaky pre hostí, podlaha s kobercom rôznych farieb a pod.
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Referencie
R e f e r e n c i e

Konferencie: IBM, Adidas, Tesco, Electrolux,
Whirpool ...

Oslavy 65. výročia SNP v BB - priamy prenos,
DOD - STV, Benefičný vianočný koncert STV ...

Eventy: Oriflame, BGS, Eurovea, Zipfer, EON,
Tatra banka, BMW, Tempest, Nafta, Slovanet,
ZOH-Slovak representative house Vancouver,
Unibanka, Whirpool, O2 ...

Koncerty: Bloodhound Gang, Buena Vista,
Nightwish, Alexandrovci Tour, Apocaliptica,
Demis Roussos, Projekt ”Na kolesách proti
rakovine„, Kool & The Gang, 100-členný
orchester ...

Teambuilding: IBM, Deň otvorených dverí VW
Slovakia, Hry komunikácie, Nike, Adidas ...
Modne prehliadky: Alizé, Ferre, Supermodel
of the World Slovakia, Bratislavské dni módy,
Dana Kleinert, Marco Mirelli ...
Televízia: A just..., Orange reklamný spot,

Party: Amnesia Ibiza - People from Ibiza, DJ
Paul Oakenfold, Väth, DJ Sven, DJ Tiesto ...
Fetivaly: Summerbeach Rudava, Junifest,
Festival národnostných menšín, Open Jazz
Fest, ArtFest, Pohoda - Radio FM stage ...

