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Multimediálna kocka s
multišportovou časomierou
2010 l zimný štadión Chomutov
časomiera v obraze alebo na prstenci
6-kanálový replay systém
6-kanálový videorozhodcovský systém
synchrónne riadenie kamier

LED obrazovky: 4ks SMD10-4x3m,
prstenec SMD10-20x0,8m
technika: multišportová časomiera,
kamery pre kameramanov,
pevné a diaľkovo ovládané kamery,
videoréžia, replay-systém,
videorozhodcovský systém
inštalácia: na elektrických reťazových
kladkostrojoch, AL/OC skelet, zavesenie,
kompletná kabeláž
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Prvá multimediálna kocka s
plnofarebnými obrazovkami
na Slovensku
2004-2006 l Bratislava
štadión Ondreja Nepelu

LED obrazovky: 4ks 6/12-3,6x2,4m
technika: kamery Sony, video a audio
réžia, replay-systém, vnútorná TV sieť,
časomiera hokej IIHF, 4x výsledkové
panely v rohoch, audiosústava, 8x svetelné
noviny na dolnom obvode kocky
inštalácia: na elektrických reťazových
kladkostrojoch, AL skelet, zavesenie,
kompletná kabeláž
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Multimediálna kocka s mobilnými
LED obrazovkami
2008 l zimný štadión Skalica
4 mobilné modulárne obrazovky sú zostaviteľné do
jedinej veľkej LED plochy, sú využiteľné aj mimo
štadióna, v lete v zime

LED obrazovky: 4ks 6/12-3,2x2m v
mobilnom prevedení
technika: kamery Sony a Panasonic,
videoréžia, 4-kanálový profi replay-systém,
časomiera, časomiera a 4x výsledkový
panel hokej IIHF po stranách obrazoviek
inštalácia: na elektrických reťazových
kladkostrojoch, AL-OC skelet, podsvietené
plochy a dno pre polepenie, zavesenie,
kompletná kabeláž
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Koncept pre nízke štadióny l multimediálna kocka s mobilnými LED obrazovkami

2009 l Bratislava l multimediálna kocka na štadióne Vlada Dzurillu
LED obrazovky: 4ks 6/12-3,6x2,4m v mobilnom prevedení l technika: kamery Sony, videoréžia, replay-systém, časomiera hokej IIHF, 4x výsledkové panely v rohoch l
inštalácia: na elektrických reťazových kladkostrojoch, AL-OC skelet, zavesenie na ráme „vpletenom“ do strechy, kompletná kabeláž
výška kocky len 2,6m je vhodná pre nízke štadióny l 4 mobilné modulárne obrazovky sú zostaviteľné do jedinej veľkej plochy a sú využiteľné aj mimo štadióna
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Najväčšia obrazovka
na Slovensku
obrazovka MEDIAS PROMOTION
2007 l ŠH Pasienky Bratislava
plocha obrazu 85 m²

LED obrazovka: 15/30-13x7m
inštalácia: pred fasádou na 8 konzolách
zakotvených do nosných stĺpov budovy
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Reklamné obrazovky sa nedajú prehliadnuť
LED obrazovka KOTVA
2008 l Praha
LED obrazovka: 7.5/15-8x3m
inštalácia: v okne

LED obrazovka MEDIA EVOLUTIONS
2008 l Nitra
LED obrazovka: 15/30-6x3,5m
inštalácia: na stĺpoch (videobillboard)

LED obrazovka PALLADIUM
2007 l Praha
LED obrazovka: 11/22-8,5x6,5m
inštalácia: v sklenenej fasáde

LED obrazovka FUTURE LED
2008 l Banská Bystrica
LED obrazovka: 15/30-5x2,5m
inštalácia: na fasáde
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Reklamné obrazovky oživia každé priestranstvo
LED obrazovka ERPET
2008 l Praha
LED obrazovka: 7.5/15-5x3m
inštalácia: na stĺpoch

LED obrazovka TIPOS
2009 l Bratislava
LED obrazovka: 30-25x1m
inštalácia: na plochej streche

LED obrazovka ELITE
2008 l Liptovský Mikuláš
LED obrazovka: 15/30-5x2,5m
inštalácia: na plochej streche

LED obrazovka PLAZA
2008 l Plzeň
LED obrazovka: 15/30-8x5m
inštalácia: na plochej streche
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Riešenie pre futbalový štadión l obrazovka a futbalová časomiera

LED obrazovka FC ViOn
2009 l futbalový štadión Zlaté Moravce
LED obrazovka: 8/16-5x3m
technika: futbalová časomiera, výsledkový panel futbal, kamery, replay systém
inštalácia: na samostatnej konštrukcii
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Obrazovky a výsledkové panely pre športoviská
LED obrazovka v aréne NTC
2003 l Bratislava
LED obrazovka: 11/22-4,2x2,8m
technika: časomiera TENIS v obraze
inštalácia: na lanách
obrazovka rozdeliteľná na 2 pásy,
prenášateľná v aréne NTC

4-stranná výsledková tabuľa
2006 l zimný štadión Martin
technika: časomiera a 4 výsledkové panely
hokej IIHF, audioaparatúra
inštalácia: na ručných lanových
kladkostrojoch
jedinečný design so zaoblenými stenami

4-stranná výsledková tabuľa
2005 l zimný štadión Bardejov
technika: časomiera a 4 výsledkové panely
hokej IIHF
inštalácia: na ručných lanových
kladkostrojoch
mimoriadne nízka hmotnosť 480 kg pri
rozmeroch 5x5x2m

výsledková tabuľa plávanie a vodné pólo
2005 l plaváreň Pasienky Bratislava
technika: časomiera plávanie + vodné pólo
inštalácia: na prievlakoch medzi stĺpmi
spracovanie dát z 3 rôznych meracích
systémov OMEGA Timing
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Zoznam referencií

2000 l Bratislava l LED obrazovka na OD Dunaj

2005 l Bratislava l výsledková tabuľa plávanie a vodné pólo na plavárni

LED obrazovka: 30-6x4,5m l technika: elektronické svetelné noviny, smerovaná
audiosústava l inštalácia: na fasáde
jedna z prvých LED obrazoviek na Slovensku
priame prenosy hokejových medzinárodných zápasov na námestí SNP

technika: časomiera plávanie + vodné pólo l inštalácia: pred oknom na
prievlakoch medzi nosnými stĺpmi
spracovanie dát z 3 rôznych meracích systémov OMEGA Timing

2001 l Bratislava l LED obrazovka v Auparku

technika: časomiera a 4 výsledkové panely hokej IIHF l inštalácia: na ručných
lanových kladkostrojoch
mimoriadne nízka hmotnosť 480 kg pri rozmeroch 5x5x2m

2005 l Bardejov l 4-stranná výsledková tabuľa na zimnom štadióne
LED obrazovka: 16-4x3m l inštalácia: na konzolách v átriu nákupného centra

2003 l Bratislava l LED obrazovka na centrálnom dvorci NTC
LED obrazovka: 11/22-4,2x2,8m l technika: časomiera tenis na obrazovke l
inštalácia: zo strechy na lanách
obrazovka rozdeliteľná na 2 pásy, prenášateľná v aréne NTC

2005 l České Budějovice l multimediálna kocka na zimnom štadióne
technika: subdodávka časomiery hokej IIHF a 4ks výsledkových panelov

2006 l Martin l 4-stranná výsledková tabuľa na zimnom štadióne
2004 l bránkový rozhodcovský systém na 10 zimných štadiónoch
technika: Panasonic, Elvia l inštalácia: na špeciálnych konzolách
prvý krát boli použité HDD-DVD rekordéry na štadiónoch

technika: časomiera a 4 výsledkové panely hokej IIHF, audioaparatúra l
inštalácia: na ručných lanových kladkostrojoch
jedinečný design so zaoblenými stenami

2004 l Poprad l 4-stranná výsledková tabuľa na zimnom štadióne

2006 l Ústí nad Labem l multimediálna kocka na zimnom štadióne

technika: časomiera a 4 výsledkové panely hokej IIHF l inštalácia: na ručných
lanových kladkostrojoch
mimoriadne nízka hmotnosť 600 kg pri veľkých rozmeroch 6x6x2,5m

technika: subdodávka časomiery hokej IIHF a 4ks výsledkových panelov

2006 l Zvolen l LED obrazovka
LED obrazovka: 15/30-7x1m l inštalácia: na fasáde

2004-2006 l Bratislava l multimediálna kocka na štadióne Ondreja Nepelu
LED obrazovky: 4ks 6/12-3,6x2,4m l technika: kamery, videoréžia, replay-systém,
vnútorná TV sieť, časomiera hokej IIHF, 4x výsledkové panely, audiosústava, 8x
svetelné noviny l inštalácia: na elektrických reťazových kladkostrojoch, AL-OC
skelet, zavesenie, kompletná kabeláž
prvá multimediálna kocka na Slovensku s plnofarebnými obrazovkami
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2006 l Banská Bystrica l LED obrazovka
LED obrazovka: 15/30-7x1m l inštalácia: na fasáde

2007 l Detva l LED obrazovka
LED obrazovka: 15/30-3x2m l inštalácia: na fasáde
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2007 l Bratislava l LED obrazovka na ŠH na Pasienkoch

2009 l Poprad l LED obrazovka

LED obrazovka: 15/30-13x7m l inštalácia: na fasáde na 8 konzolách zakotvených
v nosných stĺpoch stavby
85 m² l najväčšia LED obrazovka na Slovensku

LED obrazovka: 15/30-4x2m l inštalácia: na fasáde

2008 l Liptovský Mikuláš l LED obrazovka
LED obrazovka: 15/30-5x2,5m l inštalácia: na plochej streche

2008 l Košice l LED obrazovka

2009 l Bratislava l multimediálna kocka na štadióne Vlada Dzurillu
LED obrazovky: 4ks 6/12-3,6x2,4m l technika: kamery, videoréžia, replay-systém,
časomiera hokej IIHF, 4x výsledkové panely l inštalácia: na elektrických
reťazových kladkostrojoch, AL-OC skelet, zavesenie, kompletná kabeláž
4 mobilné modulárna obrazovky sú zostaviteľné do jedinej veľkej plochy a sú
využiteľné aj mimo štadióna l riešenie pre nízke haly

LED obrazovka: 15/30-5x2,5m l inštalácia: na plochej streche

2009 l Bratislava l LED obrazovka
2008 l Košice l LED obrazovka

LED obrazovka: 15/30-25x1m l inštalácia: na plochej streche

LED obrazovka: 7.5/15-6x3m l inštalácia: na stĺpe (videobillboard)

2009 l Zlaté Moravce l LED obrazovka ViOn
LED obrazovka: 15/30-5x2,5m l inštalácia: na fasáde

LED obrazovka: 16/8-5x3m l technika: futbalová časomiera, výsledkový panel
futbal, replay l inštalácia: na samostatnej konštrukcii

2008 l Skalica l multimediálna kocka na zimnom štadióne

2010 l Piešťany l LED obrazovka

LED obrazovky: 4ks 6/12-3,2x2m l technika: kamery, videoréžia, replay-systém,
časomiera, 4x výsledkový panel hokej IIHF l inštalácia: na elektrických
reťazových kladkostrojoch, AL-OC skelet, podsvietené plochy, zavesenie,
kompletná kabeláž
4 mobilné modulárna obrazovky sú zostaviteľné do jedinej veľkej plochy a sú
využiteľné aj mimo štadióna v lete v zime

LED obrazovka: 16-6x4m l inštalácia: na vnútornú stenu zimného štadióna

2008 l Banská Bystrica l LED obrazovka

2008 l Nitra l LED obrazovka
LED obrazovka: 15/30-6x3,5m l inštalácia: na stĺpoch (videobillboard)
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2010 l Chomutov l multimediálna kocka na zimnom štadióne
LED obrazovky: 4ks SMD10-4x3m, prstenec SMD10-20x0,8m l technika: kamery,
videoréžia, replay-systém, videorozhodcovský systém, multišportová časomiera l
inštalácia: na elektrických reťazových kladkostrojoch, AL/OC skelet, zavesenie na
strešnú konštrukciu, kompletná kabeláž
časomiera môže byť zobrazená na hlavných obrazovkách aj na prstenci pod
kockou l 6-kanálový replay systém l 6-kanálový videorozhodcovský systém l
synchrónne riadenie kamier l dotykové displaye

