
ESTRADY – NAGŁOŚNIENIE – OŚWIETLENIE



Szanowni PańStwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz kolejny katalog. 
Zdobywamy doświadczenie na polskim i zagranicznym rynku od 1997 roku. 
Staramy się nadążać za zmieniającymi się trendami, a przede wszystkim 
za potrzebami naszych klientów. Przedstawiamy Państwu linię produktów 
i usług, które pomogą zorganizować niemalże każdą imprezę.

w ofercie znajdą PańStwo:

�� Podesty sceniczne
�� Estrady
�� Nagłośnienie
�� Oświetlenie
�� Ekrany LED



Estrady
Podium estrady wykonane jest z antypoślizgowych podestów scenicznych 
budowanych na bazie lekkich profili aluminiowych.

Zadaszenie stanowią kratownice aluminiowe pokryte atestowanym materiałem 
plandekowym PCV.

eStrada 6 x 4 m

Zadaszenie dwuspadowe.

Wymiary Estrady 6 x 4 m:
�� Szerokość: 6 m
�� Głębokość: 4 m

eStrada 8 x 6 m

Zadaszenie dwuspadowe.

Wymiary Estrady 8 x 6 m:
�� Szerokość : 8 m
�� Głębokość: 6 m
��Wysokość słupa: 6 m

Qlture Events



Estrady
eStrada 10,5 x 8 m

Zadaszenie jednospadowe

Wymiary Estrady 10,5 x 8 m :
�� Szerokość zewnętrzna: 12,6 m
�� Głębokość zewnętrzna: 10,9 m
��Wysokość słupa: 8,4 m
�� Szerokość wewnętrzna: 10,1 m
�� Głębokość wewnętrzna: 8,5 m

eStrada 10,5 x 8 m

Zadaszenie dwuspadowe

Wymiary Estrady 10,5 x 8 m :
�� Szerokość zewnętrzna: 13,3 m
�� Głębokość zewnętrzna: 10,1 m
��Wysokość słupa: 8,4 m
�� Szerokość wewnętrzna: 10,6 m
�� Głębokość wewnętrzna: 8,1 m

eStrada 12 x 10,5 m

Zadaszenie dwuspadowe

Wymiary Estrady 12 x 10,5 m :
�� Szerokość zewnętrzna: 14,8 m
�� Głębokość zewnętrzna: 13,3 m
��Wysokość słupa: 8,4 m
�� Szerokość wewnętrzna: 12,1 m
�� Głębokość wewnętrzna: 10,6 m



Dysponujemy własnym sprzętem renomowanych firm takich jak MEYER SOUND, 
YAMAHA, DIGICO, SOUNDCRAFT, D&B, KLARK TEKNIK, MIDAS, LEXICON, 
NEUMANN, SENNHEISER, BSS, DRAWMER.

Nasz sprzęt gwarantuje osiągnięcie znakomitych walorów jakościowych 
i muzycznych.

Istnieje możliwość wynajęcia pojedynczych elementów nagłośnienia.

Posiadamy referencje wielu czołowych artystów sceny polskiej i zagranicznej.

NagłośNieNie
Qlture Events Qlture Events

Qlture Events



Posiadamy własny sprzęt oświetleniowy, który jesteśmy w stanie dopasować 
zarówno do dużych scen plenerowych jak i kameralnych wydarzeń.

W skład oświetlenia wchodzą urządzenia firm:
MA Lighting, Avolites, Claypack, ROBE, Martin, Robert Juliat, SGM

oświetlenie



Modułowy podest sceniczny jest produktem bazowym do tworzenia scen, wybiegów na pokazy 
mody oraz podiów na konferencje. Dzięki aluminiowym profilom jesteśmy w stanie łączyć 
podesty w kształt, który chcemy uzyskać. Blat wykonany jest z antypoślizgowego materiału.

Podesty
sceniczne

Qlture Events

Qlture Events

Qlture Events

Qlture Events



Na życzenie klienta możemy pokryć powierzchnię podestów płytą hips lub wykładziną w dowolnym kolorze. 
Podesty mogą być osadzone na nogach stałych lub teleskopowych, które pozwalają na płynną i precyzyjną regulację 
wysokości. Ich konstrukcja sprawia, że przystosowany jest do montażu na zewnątrz przy bardzo zróżnicowanym terenie 
jak i wewnątrz budynków.

sceny

Qlture EventsQlture Events

Qlture Events Qlture EventsQlture Events



Proponujemy ekrany LED o bardzo dobrych parametrach: wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście. 
Mogą służyć do tworzenia nowoczesnej scenografii, prezentującej transmitowany obraz z kamer, zdjęcia, 
filmy czy logo sponsorów i organizatorów. Ekrany w przeciwieństwie do rzutników, zapewniają doskonałą 
widoczność również przy dużym naświetleniu.

ekrany led

Qlture Events

Qlture Events

Qlture Events

Qlture Events



Oświetlenie 
architektOniczne
Oświetlenie architektoniczne pozwala uzyskać wspaniałe efekty estetyczne na obiektach lub wybranych częściach elewacji. 
Stosując dostępne rozwiązania, możemy stworzyć niezwykły charakter budowli, podkreślając najciekawsze jej części. 
Dysponujemy również projektorami które pozwalają wyświetlić logo firm, co często stosuje się na eventach marketingowych.

Inne
realIzacje

VIZUAL Technika Świetlna



eStrada rYBnicKa Sp. z o.o.
ul. Wolna 242, 44-251 Rybnik

tel. 32 42 18 858
32 44 90 444
604 130 750
728 489 210

zk@estrada.rybnik.pl
biuro@estrada.rybnik.pl

www.estrada.rybnik.pl
www.hale-wynajem.pl


