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TECHNIKA 
SCENICZNA
OŚWIETLENIE  NAGŁOŚNIENIE  SCENA



Zestaw I
Moc: 
1000W (ok. 500W na stronę)

W zestawie: 
• 2 głośniki firmy 
• LDM/Electro-Voice 
• mikser
• mikrofony (Shure)

Zastosowanie: 
(eventy do 100 osób)
prezentacje, szkolenia

Zestaw II
Moc: 
3500W (ok. 1750W na stronę)

W zestawie: 
• 4 głośniki firmy  

Electro-Voice
• mikser
• mikrofony (Shure)

Zastosowanie: 
(eventy do 200-300 osób) 
prezentacje, szkolenia, 
występy artystyczne
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Zestaw III
Moc: 
7000W (ok. 3500W na stronę)

W zestawie: 
• 8 głośników firmy  

Electro-Voice
• mikser
• mikrofony (Shure)
• monitory 

Zastosowanie: 
(eventy do 500-700 osób) 
prezentacje, szkolenia, występy 
artystyczne, małe koncerty

Zestaw IV
Moc: 
10 000W (ok. 5000W na stronę)

W zestawie: 
• 12 głośników firmy  

Electro-Voice
• mikser
• mikrofony (Shure)
• monitory

Zastosowanie: 
(eventy do 1000-1500 osób) 
prezentacje, szkolenia, 
występy artystyczne, koncerty 
średniej i dużej wielkości

NAGŁOŚNIENIE  |  TEATR AVATAR            2



Oświetlenie:

• „ruchome głowy”
• reflektory typu PC, Fresnel
• reflektory LED PAR RGB
• reflektory UV
• reflektory efektowe
• naświetlacze, stroboskopy
• sterowniki 
   + więcej

Techniczne:

• kratownice
• statywy
• kurtyny
• najazdy
• rozdzielnie prądowe
• dimmery
   + więcej

Każde wydarzenie jest wyjątkowe. 
Jego atmosfera, temat oraz specyfikacja przestrzeni 
wymagają indywidualnie dobranego oświetlenia.

Zalecamy wcześniejszy kontakt w celu 
zarekomendowania satysfakcjonujących efektów.

Barwy i nasycenie 
światła nadają 
charakter wydarzeniu, 
podkreślają emocje, 
uwidaczniają intencje. 
Grają na scenie, 
tworzą magię.
Bez światła 
inscenizacja 
nie jest możliwa.

Oferujemy oświetlenie:
• eventowe
• teatralne
• architektoniczne
      (dekoracyjne)

3            OŚWIETLENIE  |  TEATR AVATAR

O
ŚWIE

TLE
NIE

OŚWIETLENIE



Dekoracja światłem:

• reflektory LED RGB
• listwy typu LED BAR RGB
• wytwornice dymu lodowego

Efekty specjalne:

• wytwornice dymu ciężkiego 
(lodowego)
• wytwornice baniek
• wytwornice wiatru
• wyrzutnie konfetti
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Estrada mobilna 
to profesjonalna, 
zadaszona scena 
zaprojektowana z myślą 
o imprezach plenerowych.
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Prosta i łatwa w montażu konstrukcja 
(ok. 2 -3 godz. przy zaangażowaniu 2 osób). 

Możliwość szybkiego zainstalowania 
nagłośnienia i oświetlenia to tylko niektóre 
zalety naszego produktu. 

Posiadamy wszystkie
wymagane atesty i certyfikaty.

Wielkość sceny: 45m2 
(szerokość 7,5m
głębokość 6m) 
+ 2x2m2 
(podesty pod nagłośnienie)

Łączna długość 
ze skrzydłami: 11m

Wysokość: 5,1m 
Wysokość podestów: 1m
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http://art.teatravatar.pl/
http://art.teatravatar.pl/
https://www.facebook.com/teatravatar/
https://www.instagram.com/teatravatar/

