
                                    
GRUPA SILVERETTA

Zaplecze imprez plenerowych - propozycja

• TECHNIKA ESTRADOWA  -  Realizujemy koncerty,  widowiska plenerowe z udziałem 
szerokiej widowni. Zajmujemy się kompleksową obsługą imprez w zakresie budowy scen 
wraz z zadaszeniem jak i nagłośnieniem i oświetleniem. Różnorodność sprzętu pozwala 
na  sprostanie  najwyższym  wymaganiom  polskich  jak  i  zachodnich  artystów  muzyki 
każdego gatunku.

• POKAZY  LASERÓW  PRZESTRZENNYCH - w specjalnie  do  tego  celu  wytworzonej 
"mgle"  pojawiają  się  kolorowe promienie  lasera,  tworzące w synchronizacji  z  muzyką 
ruchome konstelacje  przestrzenne.  Animacja  laserowa  jest  techniką,  dzięki  której  na 
niewidocznym  dla  widza  ekranie  można  wyświetlać  kolorowe  ruchome  obrazy. 
Specyficzność obrazu polega na tym, iż nie jest on w formie zdjęcia lub innego wiernego 
wizerunku  rzeczywistości  tylko  w  formie  szkicu,  a  stopień  szczegółowości  zależy  od 
liczby  punktów obsługiwanych  przez  urządzenie  projekcyjne.  Specyfika  ruchu obrazu 
polega  na  możliwości  płynnego  przekształcenia  jednego  układu  punktów  w  drugi  
(np. rysunku w literę lub układ liter i odwrotnie) jak również przestrzennego obracania 
napisów,  logosów lub innych wizerunków wokół  swojej  osi,  zarówno w poziomie  jak  
i w pionie. Całość animacji jest zsynchronizowana z muzyką.

• REFLEKTORY typu SKY KILLER - widoczne z odległości kilku kilometrów

• CATERING  - Organizujemy akcje cateringowe zarówno na imprezach zamkniętych jak 
i  w  plenerze.  Posiadamy  niezbędne  do  organizacji  tego  typu  imprez  zaplecze 
gastronomiczne jak: stoły , ławy,  parasole i  namioty,  zastawę,  nakrycia stołów wraz  
z dekoracjami, rollbary, grille i inny sprzęt specjalistyczny.

• URZĄDZENIA REKREACYJNO - SPORTOWE - Nasza firma oferuję modne i cieszące 
się  dużym  powodzeniem  urządzenia  rekreacyjno-sportowe,  które  ze  względu  na 
perfekcję i estetykę wykonania uatrakcyjnią wszelkie imprezy okolicznościowe. Polecamy 
Państwu: eurobangi (urządzenie sportowo - rekreacyjne do wykonywania asekurowanych 
ewolucji w powietrzu), boks, byka mechanicznego, zjeżdżalnie dmuchane mini, średnie 
(Fala, Aladyn, Lodowiec oraz szereg innych) i duże typu „Gigant”, zjeżdżalnie ruchome 
(Krokodyl,  Rekin;  na ruchomych paszczach znajdują się  drabinki  do wspinania,  zjazd 
spadem w tył urządzenia), GĄSIENICA (tunel z dużą ilością przeszkód, niespodzianek 
i  mini  zjeżdżalnią),  dmuchane  zamki  (Aladyn,  Statek),  suche  baseny  z  piłeczkami, 
piłkarzyki, dmuchane boisko piłkarskie, sumo, gladiatorów, bangi run,  „Latające rowery” 
(jazda do góry nogami), KURA (urządzenie z podwójnym wejściem, wysokim ślizgiem i 
podświetlaną głową:  atrakcyjną kształty,  kolory i  wielkość  „Kury”  warunkują  wspaniała 
zabawę dla  dzieci),  sztuczna ściana wspinaczkowa,  jazda konna. Posiadamy atesty 
bezpieczeństwa. 

• OPRAWA  TECHNICZNA  IMPREZY  -  Koordynacja  działań,  koszty  organizacyjne, 
wynajem i zabezpieczenie terenu, identyfikatory, zezwolenia itp.


