
a)

9 900 Kč

b)

3 800 Kč

1 800 Kč

500 Kč

1 800 Kč

800 Kč

300 Kč

900 Kč

700 Kč

900 Kč

4 000 Kč

od 5 000 Kč

500 Kč / hod

1 000 Kč / hod

c)

16 000 Kč

d)

12 Kč / 1 km

digitální zvukařský mix, mikrofony, stativy, odposlechy, di-boxy, pódium, kabeláž.

Reprobox na dokrytí zvuku

Extra mikrofon

Doprava malou dodávkou / PHM, amortizace vozu

1x profi nůžkový stan 3x3m (bílá barva), 4x zátěžový vak, 2x bočnice.

zvukařský mix Yamaha, 1-2 bezdrátové. mikrofony Shure SLX + stativy, notebook,

Celodenní svatební servis na 12 hodin

Exklusivní celodenní svatební servis

Prodloužení hudební produkce / při dohodě na místě

Ozvučení hudebníků (s využitím reprosestavy od DJ)

Práce zvukaře, instalační a demontážní práce,

Nejsme plátci DPH.

Zahrnuje základní nabídku služeb s prodlouženou hudební produkcí (DJe) a zvukařských služeb 

(ozvučení obřadu, svatební hostiny) v časovém rozsahu 12 hodin, dále můžete využít z 

doplňkových služeb odposlechový reprobox a další bezdrátový mikrofon.

1x LED reflektor ADJ nebo Showtec, kabeláž (nasvícení stěn, dekorací, stanů atd...).

LED reflektor na scénické nasvícení

Prodloužení hudební produkce / předem objednané

Dopravné

1x zrcadlová koule 50 cm, stativ, motor, kabeláž.

Divadelní reflektor na statické nasvícení

1x stativové plátno 170x170, projektor Epson, notebook HP Envy s Windows 10, kabeláž.

hlavní zvuk RCF nebo dB do 4 kW (2x repro + 2x subwoofer), digitální mix QSC,

Další služby k základní nabídce

Nůžkový stan

1x bezdrátový set Shure SLX s ručním nebo hlavovým mikrofonem.

Pioneer CDJ 900, mixážní pult Pioneer DJM 750, notebook, iPade, bezdrátový mikrofon, 

stativové plátno 170x170, projektor Epson, LCD monitor, rozbočovač, kabeláž.

6x LED + 2x Beam spot otočná hlavice, 4x LED na scénické nasvícení, ovladač světel,

GAF páska na kabelové přechody, stativy, mobilní DJ stůl (130x70cm), mlha, kabeláž.

Karaoke zábava

1x aktivní reprobox dB Technologies Opera 710D nebo DVX10, stativ, kabeláž.

1x výkonný LED reflektor 700W, klapky, 1x stativ (nasvícení podia, fotostěny atd...).

Velká zrcadlová koule 50 cm

Projektor a plátno

Ozvučení svatebního obřadu

1x 200W otočná hlavice Beam Spot (pro rozšíření světelné show).

Práce zvukaře, příprava hudby na obřad, poradenství, instalační a demontážní práce,

2x aktivní reprobox dB Technologies DVX, repro stativy, kabeláž.

CENÍK 2022 

Konzultační schůzka, poradenství, příprava zakázky, instalace a demontáž

Karaoke klipy a karaoke seznamy, 2x bezdrátový mikrofon Shure, 2x mikrofonní stojan,

Základní nabídka služeb

DJ vystoupení na 6 hodin + moderování v ČJ

Otočná hlavice


