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D Ź W I Ę K 
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Dźwięk 

Głośniki wykonane ze szkła 

Waterfall – głośniki ze szkła

Waterfall to francuska manufaktura od lat specjalizująca 
się ręcznej produkcji głośników częściowo wykonanych ze 
szkła. Nietypowość rozwiązania powoduje iż na rynku 
europejskim nie ma podobnych urządzeń.  

Seria Elora Seria Hurricane Seria Serio 

Głośniki o płaskich obudowach  częściowo 
wykonanych ze szkła.  Pozostała część 
obudowy dostępna w trzech kolorach: czarny, 
srebrny, biały.  Możliwość doboru kolorystki 
frontowych grilli dostępnych nawet w pięciu 
kolorach. 

Głośniki wiszące, wolnostojące

Głośniki wolnostojące

Kolorystyka , akcesoria, możliwości

Głośniki wolnostojące, część 
głównej obudowy wykonano w 
całości z hartowanego szkła.  

Seria Elora 

- Wariant montażu: ścienny, szafkowy z 
opcjonalną podstawą meblową 

-  Położenie głośnika: wariant poziomy i pionowy 

Seria Serio 

- Wariant montażu: ścienny, szafkowy z opcjonalną 
podstawą meblową, podłogowy z opcjonalnymi 
stojakami 

- Położenie głośnika: wariant poziomy i pionowy 

Seria Hurricane 

- Wariant montażu: ścienny, szafkowy z opcjonalną 
podstawą meblową, podłogowy z opcjonalnymi 
stojakami 

-  Położenie głośnika: wariant poziomy i pionowy 
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Dźwięk 

Głośniki obrazy 

Image Audio – głośniki obrazy

Każdy entuzjasta techniki audio najwyższej jakości stwierdzi, że uzyskanie 
czystego, pełnego przestrzeni i naturalnego dźwięku jest możliwe tylko dzięki 
parze dużych głośników wysokiej jakości. Obudowa została spłaszczona, w 
przetwornikach wykorzystano magnesy neodymowe, lecz rozmiary i moc 
samych przetworników pozostały bez zmian. Zgodnie z brytyjską tradycją, 
użyto najlepszych głośników wysoko tonowych i zwrotnic, aby mieć pewność, 
że całość zabrzmi świetnie.  

Głośniki można upodobnić do 
obrazu - materiałowa maskownica z 
naniesioną dowolną lub wybraną z 
katalogu grafiką pozwoli dopasować 
urządzenia do stylistyki wnętrza lub 
wprowadzić nowy element 
dekoracyjny. Z głośników Image 
Audio można stworzyć zestaw kina 
domowego. Ich rozmiary sprawiają, 
że można je ukryć za ekranem, a 
dzięki pełnowymiarowym 
przetwornikom użycie subwoofera 
nie jest konieczne. 

Głośnik IA5 

Głośnik IAC 

Głośnik IA8 

Kolorystyka , akcesoria, możliwości

Przykładowe grafiki

Dzięki swojej nietypowej budowie i 
możliwością głośniki mogą służyć jako 
stereo lub jako część systemu kina 
domowego. 
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Dźwięk 

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne 

Architettura Sonora

Architettura Sonora powstała w roku 2009. Połączenie dźwięku, designu oraz 

jednego z największych profesjonalnych liderów rynku audio B&C Speakers 

pozwoliło stworzyć jedne z najpiękniejszych głośników dostępnych na rynku. 

Rozwiązania AS stosowane są w przestrzeniach takich jak sklepy, biura, centra 

handlowe, hotele i restauracje, ogrody, parki, dworce kolejowe, lotniska, SPA 

jak również w architekturze mieszkaniowej do użytku prywatnego. Głośniki 

wykonane z kamienia, kompozytu, ceramiki przenoszą słuchacza w inny 

wymiar nie tylko dzięki wspaniałemu dźwięku ale również nietypowemu 

wyglądowi.

Głośniki wolnostojące, wielokierunkowe 
wykonane z różnych rodzaju kamienia: 
Terakota, Trawertyn, Marmur. Wszystkie 
głośniki wolnostojące mogą być 
instalowane wewnątrz jak również na 
zewnątrz. Poszczególne modele 
występują w wariancie głośnika lub 
subwoofera. 

Głośniki wiszące, kierunkowe wykonane z kompozytu. Podstawowe kolory to czarny i biały. 
Poszczególne modele występują w wariancie głośnika lub sobwoofera. Wszystkie głośniki 
wiszące mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz. 
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Obraz 

O B R A Z 
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Obraz 

Mechanizmy 

Future Automation

Future Automation to brytyjska firma powstała ponad 10 lat temu. Jej twórcy 
postanowili wypełnić niszę w rynku zautomatyzowanych rozwiązań 
montażowych. Dziś są liderem na rynku niekonwencjonalnych systemów 
automatyki i montażu nowoczesnych telewizorów i monitorów. Produkty spod 
znaku Future Automation spełniają najwyższe standardy jakości, a ich duża 
różnorodność pozwala wybrać najbardziej dopasowane do wymagań Klienta 
rozwiązanie. Możemy wybierać spośród mechanizmów podnoszących, 
uchwytów ściennych, rozsuwanych paneli z naniesioną dowolną grafiką, 
uchwytów sufitowych składanych i opuszczanych, a także układów sterujących 
i akcesoriów dodatkowych. 

Angielskie mechanizmy to precyzyjna 
technologia. Jednymi z wielu rozwiązań są 
mechanizmy ukrywania telewizorów pod 
ruchomymi grafikami, obrazami, 
panelami. 

Future Automation to 
również różnego rodzaju 
windy i mechanizmy 
chowania projektorów 
multimedialnych 

Najbardziej jednak spektakularne z oferty poza licznymi uchwytami, mechanizmami 
są windy dla telewizorów. 
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Obraz 

Projektory 

Projektory kina domowego firmy SIM2 oraz RUNCO w technologiach DLP, LED 
oraz 3D. SIM2 to włoska marka, Runco amerykańska, obie firmy od wielu lat 
specjalizują się najbardziej wyrafinowanych projektorach do zastosowań 
multimedialnych.  
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Obraz 

Ekrany 

Ekrany projekcyjne takich marek jak: Image Screens, Screen 
Reaserch, Comm-tec, Avers do różnego rodzaju zastosowań. Proste 
ekrany do sal konferencyjnych oraz do bardzo wymagających 
prywatnych sal kinowych. 

Ekrany projekcyjne elektrycznie 

opuszczane, przeznaczone do 

montażu w gips-karton. Tego typu 

produkty występują w kilku 

wariantach np.: z napinaczami, 

głośnikami, z mechanizmem 

zamykania szczeliny itp. 

Ekrany projekcyjne elektrycznie 

opuszczane lub ręcznie, montowane w 

kasecie na ścianie lub suficie. Tego 

typu produkty występują w kilku 

wariantach np.: z napinaczami, itp. 

Ekrany ramowe przeznaczone do 

montażu na stałe. Ekrany występują w 

kilku wariantach np.: z elektrycznymi 

maskami zmieniającymi format 

obrazu, typu curver, itp. 
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Obraz 

Serwery 

Amerykańskie serwery Imerge to najlepsze rozwiązania multimedialne do 

dystrybucji sygnału audio oraz video. Twoja biblioteka audio oraz video w jednym 

miejscu.  





S Y S T E M Y 
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Systemy 

Integracja i sterowanie 
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Systemy 

Oświetlenie 

Lutron to amerykański system sterowania oświetleniem i jedna z 
największych firm tego typu na świecie. Podstawową zaletą tej marki 
jest bardzo wysoki standard wykończenia i niezawodności działania. 
Lutron to rozwiązania dla każdej kieszeni i w każdym momencie 
realizacji inwestycji. Od prostych ściemniaczy po przez lokalne 
sterowniki, a kończąc na bardzo zawansowanych systemach 
potrafiących obsługiwać największe budynki na świecie. 

Rania – lokalny

ściemniacz, montowany 

w standardowej puszcze. 

Występuje w wersji 

jedno lub dwu 

obwodowej. Zapamiętuje

ulubione ustawienia oraz 

można nim sterować za 

pomocą pilota

Sterowniki GrafikEye 

pozwalają na bardzie 

wyrafinowane 

zarządzanie światłem jak 

i również roletami. Duże 

możliwość 

programowania scen 

świetlnych, sterowanie z 

pilota. Maksymalna ilość 

obwodów to 6.

HomeWorks – to najbardziej 

zaawansowany system 

oparty na procesorze i 

modułach wykonawczych. Tu 

możemy dowolnie dobierać 

klawiatury, panele czy 

sterowanie z pozycji 

iPad/iPhone. 
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Systemy 

Integracja i sterowanie 

RTI to prosty system do integracji posiadający w swojej linii produktów również 

urządzenia do wielostrefowego nagłośnienia multiroom.

RTI to również różne piloty w tym też 

do zastosowania w warunkach 

trudnych jak basen, sauna, ogród. 

Dzięki panelom, klawiaturą ściennym 

podobnie jak w przypadku pilotów 

można realizować pełne sterowanie 

wszystkimi funkcjami domu, Sali 

konferencyjnej itp.
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Systemy 

Integracja i sterowanie 








