A BÁLVÁNY PRO KFT. AJÁNLATA
Színpad-, hang-, fény- és látványtechnikai elemek, egyedi igények szerint
is. Több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk a rendezvény
kivitelezés területén. Kínálatunkban szerepelnek még faházak,
rendezvénysátor, ideiglenes elektromos és vízhálózat kiépítés, valamint
fesztiválbútorok is.

SZÍNPADTECHNIKA
A német Schnakenberg cég Nivoflex elemei a legmegbízhatóbb megoldást jelentik az állítható
magasságú, alumínium szerkezetes színpadok kivitelezésénél. Egyszerűbb igények kielégítéséhez acél,
vagy faszerkezetes színpadelemeket is használunk.
Cégünk a holland Prolyte cég termékeit használja színpadfedések és hídrendszerek kivitelezéséhez.
A hídszerkezetek mozgatásához 1 tonna teherbírású Prolyft motorokat használunk.
Eszközeink TÜV minősítéssel rendelkeznek.
A színpadok felületét igény szerint balettszőnyeg vagy padlószőnyeg borítással is ellátjuk.
(Részletes leírás a 4. oldalon)
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A BÁLVÁNY PRO KFT. AJÁNLATA
HANGTECHNIKA
Az általunk ajánlott hangtechnikai eszközpark lehetővé teszi, hogy a legmagasabb minőségi és megbízhatósági
igényeknek megfelelő rendszert kínáljunk megrendelőink részére, elérhető áron.
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LÁTVÁNYTECHNIKA
Egy rendezvény – legyen az vásár, fesztivál vagy koncert – egyediségének kiemelésére elengedhetetlen eszköz a
látványtechnika, a tér vizuális megtervezése. Az eseményen résztvevők első benyomását és véleményét az őket
érő vizuális élmény befolyásolja elsősorban.
Cégünk széleskörű szolgáltatási palettával, valamint vizuális tervek elkészítésével is foglalkozik. (Fesztiválok,
vásárok, kültéri és beltéri rendezvények látvány- és térrendezési terve)

(Részletes leírás a 4. oldalon)
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RÉSZLETES LEÍRÁSOK
SZÍNPADTECHNIKA
Fedések, alumínium hídrendszerek
Cégünk a holland Prolyte cég termékeit használja színpadfedések és hídrendszerek kivitelezéséhez.
Kínálatunkban háromszög és négyszög keresztmetszetű elemek is rendelkezésre állnak.
Motorok és színpadrendszer
A hídszerkezetek mozgatásához 1 tonna teherbírású Prolyft motorokat használunk. Minden eszköz éves
felülvizsgálaton esik át a gyártó cég szakszervizében.
A német Schnakenberg cég Nivoflex elemei a legmegbízhatóbb megoldást jelentik az állítható magasságú,
alumínium szerkezetes színpadok kivitelezésénél.
Egyszerűbb igények kielégítéséhez acél, vagy faszerkezetes színpadelemeket is használunk. A színpadok felületét
igény szerint balettszőnyeg vagy padlószőnyeg borítással is ellátjuk.

HANGTECHNIKA
Az általunk ajánlott hangtechnikai eszközpark lehetővé teszi, hogy a legmagasabb minőségi és megbízhatósági
igényeknek megfelelő rendszert kínáljunk megrendelőink részére, elérhető áron.
PA és Monitor rendszer
Cégünk az amerikai Apogee Sound International AE szériás professzionális hangfalait használja, mind a front,
mind a monitor rendszerek kiszolgálására. Ezek a hangsugárzók a világ legnagyobb zenei eseményeinek,
koncerteknek, gálaműsoroknak állandó eszközei.
Keverőpultok és digitális csoportkábel
Kínálatunkban megtalálható a Yamaha cég digitális keverőinek szinte teljes választéka, (01V96, M7CL48,
DM2000, PM5D) A Yamaha digitális keverőpultjai a legmagasabb műszaki színvonalat képviselik, a gyártó az
eszközök szolgáltatásait folyamatosan fejleszti.
A német Riedel cég a digitális médiahálózatok vezető világcége. Termékei a legmegbízhatóbb és legsokoldalúbb
hálózatok kialakítását teszik lehetővé.
SYMPHOTEC
Az évek során felgyülemlett tapasztalatainkat a műszaki fejlesztések területén is hasznosítjuk. 1999-ben kezdtük
meg egy, nemzetközi szinten is egyedülálló, speciális mikrofonrendszer fejlesztését, melyet SYMPHOTEC
márkanéven vezettünk be a szakmai piacra. A kitartó és következetes marketingmunkának köszönhetően ma
már valamennyi földrészen van márkaképviselőnk.

LÁTVÁNYTECHNIKA
Egy rendezvény – legyen az vásár, fesztivál vagy koncert – egyediségének kiemelésére elengedhetetlen eszköz a
látványtechnika, a tér vizuális megtervezése. Az eseményen résztvevők első benyomását és véleményét az őket
érő vizuális élmény befolyásolja elsősorban.
Cégünk széleskörű szolgáltatási palettával, valamint vizuális tervek elkészítésével is foglalkozik. (Fesztiválok,
vásárok, kültéri és beltéri rendezvények látvány- és térrendezési terve)
Szolgáltatásaink
-

Fénytechnika (hagyományos és intelligens világítás, színházi fényvetők és LED-es lámpatestek, füst- és
ködgépek, egyéb kiegészítők)

-

Vizuál technika (projektoros vetítővásznas kivetítés, LED falak és rácsok, plazma képernyők, fényfestés
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