Home Theater Systems & AV Solutions

Media/living room Packages
Naše balíky kino systémov sú navrhnuté pre rôzne rozpočty a veľkosti miestností s ohľadom na vysokú výkonnostnú a kvalitatívnu hodnotu.
Vďaka naším skúsenostiam sa nám podarilo nakombinovať tie najlepšie
produkty tak aby tvorili optimalizovaný funkčný celok.
Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý z balíkov je pre Vás ten správny,
zavolajte nám. Radi Vám poradíme.

Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu, pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

SMALL CINEMA
LED 4K & DOLBY Surround 5.1
• TV 55” LED 4K (podľa aktualnej ponuky)
• Nástenný držiak TV
• AV Receiver Integra DSX-3 (4K/HDR, Premium
Sound CIRRUS 32-Bit DSP Engine…)
• Stropné repro RBH VA615 In Ceiling 5ks
• Subwoofer RBH S8 8”
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia systému
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 4.900,- +DPH
NAŠA CENA: 4.300,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

55”

Určenie zostavy
Základný systém určený pre viacúčelové použitie
od hrania hier po sledovanie filmov. Systém je
optimalizovaný pre menšie priestory so stropným
priestorovým ozvučením, ktorý však poskytne
detailný zvuk s pevnými basmi a obraz vo vysokom rozlíšení. Ideálny pre užívateľov s menšími
nárokmi.

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

SMALL CINEMA +
4K UHD 65” + DOLBY Surround 5.1
• TV 65” UHD 4K (podľa aktualnej ponuky)
• Nástenný držiak TV
• AV Receiver Integra DSX-3 (4K/HDR, CIRRUS
32-Bit DSP Engine Premium Sound…)
• Stropné repro RBH VA615 In Ceiling 5ks
• Subwoofer RBH S10 10”
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia systému
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 6.500,- +DPH
NAŠA CENA: 5.800,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

65”

Určenie zostavy
Náš základný systém s väčšou 65” UHD 4K TV
a silnejšími basmi. Systém je optimalizovaný
pre menšie priestory so stropným priestorovým
ozvučením, ktorý však poskytne detailný zvuk
s pevnými basmi a obraz vo vysokom rozlíšení.
Ideálny pre užívateľov, ktorí majú radi vačší obraz
a mohutné basy.

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

MEDIUM CINEMA
4K UHD 65” + DOLBY Surround 3.1
• TV 65” UHD 4K (podľa aktuálnej ponuky)
• Nástenný držiak TV
• AV Receiver Integra DRX-2.1 (4K/HDR, 7.2,
Dolby Atmos, Premium DAC, AirPlay,
Bluetooth…)
• Soundbar Leon Speakers Hz33 LRC Fit To
TV
• Subwoofer Leon Speakers A8-200 1ks
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 8.500,- +DPH
NAŠA CENA: 7.590,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

65”

Určenie zostavy
Tento systém patrí do vyššej strednej triedy. Je
ideálny do stredne veľkých miestností a ocenia ho
všetci, ktorí hľadajú jednoduché riešenie s vysokou
kvalitou. Systém Vám poskytne dokonalý obraz
v 4K rozlíšení o veľkosti 65” a vysoko kvalitný,
presný a vyrovnaný zvuk s množstvom detailov.
Systém je určený pre posluch hudby, pozeranie
filmov a hranie hier.

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

MEDIUM CINEMA +
4K UHD 65” + DOLBY ATMOS 5.2.2
• TV 65” UHD 4K (podľa aktualnej ponuky)
• Nástenný držiak TV
• AV Receiver Integra DRX-2.1 (4K/HDR, 7.2, Dolby Atmos, Premium DAC, AirPlay, Bluetooth)
• Soundbar Leon Speakers Hz33 LRC Fit To TV
• Atmos repro Leon Speakers AxV60 In-Ceiling
4ks
• Subwoofer Leon Speakers A8-200 2ks
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Control system (jednotné ovládanie systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 12.890,- +DPH
NAŠA CENA: 10.990,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

65”

Určenie zostavy
Dokonalá stredná trieda! Medium Cinema Plus je
balík s Dolby Atmos zvukom a dvoma basovými
jednotkami. Tento skvelý systém Vám poskytne
ohromujúci a priestorový zvuk a perfektný obraz.
Navyše doplnený o jednotný riadiaci systém pre
komfortné ovládanie, ktoré hravo zvládne celá rodina. Tento najpredávanejší balík Vás jednoducho
dostane!

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

LARGE CINEMA
DOLBY ATMOS 5.2.4
• Projektor Wolf Cinema Pro 215
• Stropný držiak projektor
• Rámové plátno SI Zero Edge Pure Gray 110”
• AV Receiver Integra DRX-3.2 (4K/HDR, 9.2,
Dolby Atmos, AirPlay, SONOS, DTS-PlayFi)
• Predné repro Leon Speakers Pr44-MC LRC 2ks
• Surround repro Leon Speakers Ds44 2ks
• Atmos repro Leon Speakers AxV60 In Ceiling 4ks
• Subwoofer Leon Speakers A8-200 2ks
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 18.900,- +DPH
NAŠA CENA: 16.190,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

Určenie zostavy
Systém domáceho kina z kategórie High End. V
tomto balíku sme klasickú TV nahradili rámovým
plátnom Zero Edge vhodný do obývacích priestorov doplnený Full HD projektorom. Dokonalý obraz
o veľkosti 110” a skvelý zvuk vo formáte DOLBY
ATMOS 5.2.4 s dvoma basovými jednotkami sa
postará o úžasné a realistické kino zážitky v pohodlí Vášho domova! Systém je ideálny do stredne
veľkých až väčších priestorov s požiadavkou na
vysokokvalitné domáce kino riešenie.

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

LARGE CINEMA +
4K- DOLBY ATMOS 5.2.4
• Projektor Wolf Cinema TXF-500 4K UHD
• Stropný držiak projektor
• Rámové plátno SI Zero Edge Pure Gray 120”
• AV Receiver Integra DRX-3.2 (4K/HDR, 9.2, Dolby
Atmos, AirPlay, SONOS, DTS-DTS-PlayFi…)
• Predné repro Leon Speakers Pr44-MC LRC 2ks
• Surround repro Leon Speakers Ds44 2ks
• Atmos repro Leon Speakers AxV60 In Ceiling 4ks
• Subwoofer Leon Speakers A8-200 2ks
• Apple TV
• Surge Protection (ochrana vášho systému)
• Control system (jednotné ovládanie systému)
• Certifikovaná prep. kabeláž (do 2m)
• Inštalácia
• Oživenie a kalibrácia
• Spotrebný materiál
• Doprava

Predajná cena: 22.550,- +DPH
NAŠA CENA: 19.500,- + DPH
na kľúč vrátane inštalácie

4K

Určenie zostavy
Systém domáceho kina z kategórie High End
Doplnený o 4K UHD DLP projektor a 120” plátno.
Je to vylepšená verzia nášho Large Cinema balíka.
Navyše sme ho doplnili riadiacim systémom pre
komfortné jednotné ovládanie. Systém je vhodný
do stredne veľkých až väčších priestorov. Ideálna voľba pre náročných užívateľov a filmových
nadšencov.

Všetky naše návrhy počítajú s pripravenými káblovými rozvodmi primeranej kvality.
Pokiaľ je Vaša miestnosť v štádiu stavby alebo rekonštrukcie a potrebujete zrealizovať
káblovú prípravu, kontaktujte nás. Radi Vám urobíme cenovú ponuku.
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Cinema Design s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu,
pokiaľ dôjde k zmene na strane výrobcu alebo dodávateľa.

