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Verze middle 
Doporučujeme spíše na dokreslení atmosféry v daném sále

Obsahuje:
Přední osvětlení: Hliníková rampa (12m), 4 ks - Led par 64 36x3W RGB, 4 ks - Moving head led 
beam 36x5W, 4 ks - Moving head beam/spot 280W
Zadní osvětlení: 2 ks - ST-132, 4 ks - Led par 64 QCL 18x 10W IR

OSVĚTLENÍ

Verze large 
Nejčastěji poptávaná verze a jak my říkáme, zlatá střední 
cesta co se osvětlení týká, používaná například v DK Metropol.

Obsahuje:
Přední osvětlení: Hliníková rampa (12m), 4 ks - Led par 64 36x3W RGB, 10 ks - Moving head led 
beam 36x5W, 4 ks - Moving head beam/spot 280W
Zadní osvětlení: 2 ks - ST-132, 4 ks -  Led par 64 QCL 18x 10W IR

Verze special
Verze určená především do velkých sálů bez jakéhokoliv 
osvětlení, například Pavilon Z, Gerbera, KKC Roháč-Třeboň.

Obsahuje:
Přední osvětlení: 4 ks - Led par 64 36x3W RGB, 10 ks - Moving head led beam 36x5W, 8 ks - 
Moving head beam/spot 280W
Zadní osvětlení: 2 ks - ST-132, 4 ks -  Led par 64 QCL 18x 10W IR

Cena: 8 500,-

Cena: 10 500,-

Cena: 16 500,-

Všechny ceny jsou konečné a jsou včetně dopravy, stavby, bourání a práce osvětlovače. 



OZVUČENÍ

PROJEKCE

Ozvučení kapely
V případě, kdy kapela nemá 
svůj zvuk. Zahrnuje ozvučení 

kapely, moderátora, odpouštění 
podkladové hudby (písně na 

šerpování, předtančení apod.), 
ozvučení diskotéky po půlnoci. 

Ozvučení mluveného 
slova a diskotéky

V případě, že kapela má svůj zvuk, 
ale nezapůjčuje ho po půlnoci. 
Zahrnuje ozvučení moderátora, 

odpouštění podkladové hudby (písně 
na šerpování, předtančení apod.), 

ozvučení diskotéky po půlnoci.

Ozvučení after party 
V případě, že se after party 

odehrává v klubu, který 
nedisponuje vlastní aparaturou.

Cena: 10 000,- Cena: 5 000,- Cena: 3 000,-

Všechny ceny jsou konečné a jsou včetně dopravy, stavby, bourání a práce zvukaře. 

Verze 1 
Obsahuje: 1x projekční plátno, 1x projektor, obsluha

Verze 2 
Obsahuje: 1x live kamera, 1x projekční plátno, 1x projektor, obsluha

Verze 3 (nejvíce poptávaná verze) 
Obsahuje: 2x projekční plátno, 2x projektor, 2x live kamera, videomix, obsluha

Verze 4 
Obsahuje: 3x projekční plátno (jedno v předsálí sálu), 3x projektor, 
2x live kamera, videomix, obsluha

LED stěna má tu výhodu, že si lze sestavit vlastní 
rozměr dle požadavků. V takovém případě 
Vám rádi sestavíme kalkulaci na míru. V tomto 
přehledu Vám ukážeme alespoň ceny u třech 
nejběžnějších variant a to: 

LED STĚNY

3 000,-

6 500 ,-

9 800 ,-

12 000 ,-

Všechny ceny jsou konečné a jsou včetně dopravy, stavby, bourání a práce technika. 

Varianta 3x2 metry 

Varianta 4x3 metry

Varianta 8x3 metry

9 300,-

13 000,-

20 200,-

Cena u každé verze je včetně live kamer, obsluhy, stavy a bourání, dopravy a práce technika 

Oblíbená
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