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Více jak 11 let bohatých zkušeností na místním i zahraničním trhu. ( ČR, Německo,
Rakousko a Spojené Arabské Emiráty )
Disponujeme profesionálními laserovými systémy o celkovém výkonu okolo 100W a
výrobníky mlhy i hazery na té nejvyšší možné úrovni. Kromě laserové show vlastníme
i světelné BEAMS SPOTY, výkonné video projektory 10000-16000ANSI a taktéž
kvalitní a silné ozvučení. Celý event tedy umíme na míru technicky realizovat na klíč
včetně zvuku, inteligentních světel i videa.
Drtivá většina našich laserových systémů jsou vyrobeny v EU od výrobců jako jsou
RTI, HB LASER, KVANT nebo CITTADINI. Systémy jsou vybaveny kvalitními galvo
scan sety od prestižního amerického výrobce CAMBRIDGE TECHNOLOGIES, které
garantují vynikající parametry složité grafiky i ve větších úhlech mezi 30K-60Kpps. V
několika našich laserových projektorech jsou unikátní OPSL moduly COHERENT
TAIPAN VENOM.
Jako jedna z mála společností v ČR máme praxi v zamlžení velmi rozsáhlých prostor,
což je klíčové pro úspěšné realizace velikých laserových show pro mnoho tisíc
návštěvníků.
Snažíme se jít ruku v ruce s aktuálními trendy a technologiemi, umíme kombinovat
video s laserovými show, světelnými efekty nebo pyrotechnikou.
Jsme činorodí a produktivní, realizujeme a odbavíme úspěšně 30-50 laserových a
audiovizuálních show za rok, což dokazuje souhrn pozitivních referencí z řad
korporátní klientely, eventových agentur, produkčních společností, sportovních klubů
nebo měst a obcí.
Máme rádi firemní kulturu a ctíme náš brand, naši technici jsou pro-zákazničtí, jsou
řádně proškoleni, mají běžně 5-10 let v praxi v oboru. Většina z nich má zkušenosti
mimo jiné jako profesionální osvětlovači na té nejvyšší úrovni
Umíme vyhotovit zajímavý grafický příběh či animace i v 3D provedení pomoci
sofistikovaných softwareů jako je CINEMA 4D nebo PANGOLIN BEYOND 3D, tedy
naše show nejsou jen o samotných laserových paprscích.
Veškerá naše technika je umístěna v profesionálních nárazu vzdorných casech,
vlastníme kvalitní vozový park (profesionální dodávky). Nepřepravujeme naše
laserové systémy a techniku v papírových obalech a v rodinných vozech, jako naše
konkurence. Nepřijde nám to profesionální.
Snažíme se, aby připravované show šly vždy ruku v ruce v přesné synchronizaci na
hudební poklad.
Vždy chceme, aby plánované show kvalitně proběhlo, nechceme nic riskovat!
Chceme pro Vás fascinující výsledek, aby Vy i návštěvníci Vámi pořádaného eventu
byly maximálně spokojeni.
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