Здравейте,
Съвременният интериорен дизайн предполага съчетаването на
традиционните архитектурни и интериорни елементи, с редица
необходими за една жилищна или работна среда технологии.
Днес трудно бихме могли да си представим един дом без възможност за
слушане на музика или заседателна зала без голям екран за презентации
или видеоконферентна връзка. Как, обаче, тези необходими елементи да
бъдат съчетани в интериора така, че да бъдат естествен елемент от него, а
не изкуствено добавено „необходимо зло“?
Именно за да търсим решения на този „гордиев възел“ (често под формата на видима купчина кабели)
стартираме този информационен бюлетин, в който периодично ще представяме накратко нови
възможности за естествено интегриране на Аудио и Видео технологиите в съвременните външни и
вътрешни пространства. Надяваме се те да бъдат интересни и полезни за Вас. Ето няколко идеи за такива
продукти.
SolidDrive – звук без високоговорители.
Превърнете стената, прозорците или заседателната маса в истински
скрит
високоговорител.
Технологията
SolidDrive позволява
превръщането на редица твърди повърхности в пълноценен
високоговорител. Възможностите за ефективно приложение на тази
технология са изключително широки – стени или тавани, огледала и мебели могат да заместят
традиционния видим високоговорител, запазвайки стила и елегантността на интериора. SolidDrive може
да бъде съчетаван с многообразие от материали, като стъкло, гипскартон, дърво, керамика, ламинати,
метали и други. Звукът, генериран от такива големи повърхности обхваща слушателя, създавайки
приятно и ненатрапчиво усещане. Приложенията могат да бъдат най-разнообразни, включително
обществени пространства, хотели, витрини на магазини, конферентни зали и офис интериори и други.
Телевизор в банята или до басейна.
Водоустойчивите телевизори за вграждане са все по-популярно решение за бани или други мокри или
открити помещения. Вече всеки може да се наслаждава на високо качество на образа на HD телевизия в
банята, докато взема вана или релаксира в джакузито или до басейна. Предлагаме разнообразие от
специализирани водоустойчиви телевизори за вграждане с размери до 46". Всички те, когато са
изключени, представляват едно пълноценно огледало и чудесно съчетават функционалност и изчистен
дизайн. Поради възможностите за вграждане, тези телевизори могат да се използват и като вградени
телевизори в сухи помещения или външни пространства.

Artcoustic – комбинация от традиционна акустика и индивидуален дизайн.
Датската компания Artcoustic предлага стенни високоговорители от най-висок клас, които могат да се
доставят с разнообразие от отпечатани върху текстилните им грилове изображения и цветове. По този
начин високоговорителят може да бъде отлично съчетан с цвета на стената или да стане самостоятелен
графичен елемент или картина. Освен стандартните осем цвята, се предлага и портфолио от над 1500
индивидуални графични дизайна, а така също позволява и печат на всякакви картини или Pantone цветове
по индивидуална поръчка на клиента.

Всеки един представен продукт или система може да бъде подготвен в отделен проект, доставен и
инсталиран от нас. Предлагаме разнообразни решения за Hi-Fi и High-End аудио техника, проектираме и
изграждаме висококачествени Аудио и Видео системи, системи за домашно кино, видеоконферентни и
други специализирани AV решения, озвучаване, цялостна автоматизация на дома и офиса. Предлаганите
от нас продукти и комплекти са резултат на внимателен и дълъг подбор и са с най-добри параметри и
ценови нива.
По всякакви въпроси относно технологичното оборудване и на офис и жилищни помещения можете да се
обръщате директно към нас. Очакваме Ви!
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