


O NÁS

AKO PRACUJEME

TECHNICKÉ VYBAVENIE

ZABEZPEČUJEME

EVENTY - Sme kvalitná firma, ktorá poskytuje nielen ozvučenie a osvet-
lenie, ale aj komplexné technické zabezpečenie na eventy. Ponúkame 
individuálny prístup s kreatívnym návrhom riešenia. 
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KONFERENCIE - K realizácií malých konferencií, kde využívame minimál-
ne technické zabezpečenie pristupujeme v rámci našej firemnej filozofie 
rovnako, ako k realizácií korporátnych eventov. 

TELEVÍZIA - Základom kvalitného televízneho prenosu je zladenie všet-
kých zložiek od ozvučenia, efektového a hladinového osvetlenia, LED 
obrazovky až po scénu.

KONCERTY A FESTIVALY - Či už ide o koncert alebo outdoorový festival, 
team Hurricane sa postará o kvalitné ozvučenie a dych berúcu svetelnú 
show doplnenú o kvalitný video obsah.

TANEČNÉ PÁRTY - V dnešnej dobe na dobrú tanečnú párty nestačí len 
kvalitný zvuk a svetelná show. Okrem špičkového technického zabezpe-
čenia vám ponúkame aj kompletný návrh vašej párty

VÝSTAVY - Vo všeobecnosti platí, že výstavný stánok by mal posky-
tovať návštevníkovi možnosť pre otvorený dialóg v uvoľnenej nefor-
málnej atmosfére, z ktorej nechce tak skoro odísť. 

OZVUČENIE - LEOPARD so svojou výnimočnou precíznosťou a výkonom 
upúta divákov nielen jeho silou, ale aj jemným citom pre hudbu. Nene-
chajte sa zmiasť jeho veľkosťou.

OSVETLENIE - Dôsledne navrhnutý svetelný dizajn eventu vám dodá 
originalitu a vytvára v návštevníkovi podvedome príjemný pocit, už pri 
vstupe do nasvieteného priestoru. 

MÉDIA MANAŽMENT - Christie Pandoras Box je oceňovaný video procesor 
a kontrolný softvér, ktorý umožňuje užívateľovi v reálnom čase kontrolu 
celého pracovného prostredia - od koncepcie, až po finálny projekt.

KONŠTRUKCIE - Hliníkové konštrukcie tvoria základ pre vybudovanie 
scény, zavesenie svetiel a LED obrazoviek. Vlastníme certifikované hliní-
kové konštrukcie a závesné systémy od popredných svetových výrobcov

ZASTREŠENIE - Zastrešenie exteriérových akcií je už nevyhnutnosť nie 
len pre komfort, ale hlavne pre bezpečnosť účinkujúcich a návštevníkov. 
V ponuke máme variabilné strechy s možnosťou rôznych zostáv a veľkostí. 

PÓDIUM - Variabilné pódium značky NivTec sa skladá z dielcov s rozme-
rom 200x100cm (môže mať aj iné rozmery) s protišmykovou úpravou. 
Podium má nosnosť 750kg/m. 

LCD - V našej ponuke máme niekoľko typov panelov pre rôzne využitie 
a prezentácie. Samozrejmosťou sú aj rôzne stojany a držiaky s nastavi-
teľnou výškou a naklonením panelu. 

LED OBRAZOVKA - LED obrazovka sa stala moderným zobrazovacím 
médiom. Je vhodná pre typ indoorového i outdoorového eventu. 

KONFERENČNÁ TECHNIKA - Tvorí osobitnú časť eventového segmentu. 
Okrem projektorov, obrazoviek a mikrofónov, nájdete v našom portfó-
liu aj profesionálnu konferenčnú techniku.

PROJEKCIA - Projekcia sa stala neoddeliteľnou súčasťou podujatí od 
konferencií, až po veľké korporatívne eventy a rôzne interaktívne  
inštalácie.

LASERY A EFEKTY - Dôležitou súčasťou každej svetelnej show sú aj 
dymostroje a špeciálne efekty. Okrem dymostrojov využívame aj tzv. 
hazery - zariadenia vytvárajúce jemnú hmlu.

STANY A MOBILIÁR - Mobilné veľkokapacitné stany umožňujú vytvoriť 
príjemnú eventovú atmosféru na otvorenom priestranstve a zároveň 
ochrániť návštevníkov pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

PRODUKČNÉ RIEŠENIA - Našou filozofiou je dodávať špičkový produkt 
na vysokej technickej úrovni, preto sme vo firme vybudovali rozsiahle 
produkčné zázemie.



O NÁS

Firma Martin Štefanek - Hurricane bola založená v roku 1998. Od roku 2007 sa spoločnosť pretransformovala na Hurricane s.r.o  
a stala sa stabilnou, renomovanou spoločnosťou.

Svojim klientom a partnerom vždy ponúkame najkvalitnejšiu možnú techniku, a preto používame výhradne techniku od špičkových 
svetových výrobcov, ako je: Meyer Sound, Midas, Robe, MA Lightning, Absen, Christie, Milos, NivTec, atď.

Získané skúsenosti sa snažíme zúročiť pre našich klientov. Navrhujeme im nielen technický set-up v danom priestore, ale aj kreatívne 
riešenia pre konkrétny event.

Náš team tvoria svedomití ľudia, ktorí svojimi skúsenosťami a neustálym rozširovaním vedomostí vedia flexibilne reagovať na rôzne 
požiadavky. Za zmienku stojí aj to, že náš personál vždy vhodne reprezentuje korporatívnym oblečením.

Úspech sa skrýva v detailoch. Sú to práve detaily, ktoré odlišujú kvalitné firmy od ostatných. Nie vždy je zárukou dobrého výsledku len 
kvalitná technika alebo personál, často sú to práve detaily, ktoré zmenia celkovú atmosféru.

Pre lepšiu a jednoduchšiu spoluprácu s klientom reprezentuje našu firmu projekt manažér. Od prvého kontaktu je jeho úlohou 
riešiť všetky zadania a požiadavky klienta a dohliadnuť na realizáciu zákazky. Je jednoduchým spojovacím článkom medzi klientom  
a všetkými zložkami, ktoré sa podieľajú na realizácii.

TECHNICKÉ ZÁZEMIE KREATÍVNE RIEŠENIA

PRO-KLIENTSKÝ ODBORNÝ PERSONÁL 

ROZDIEL JE V DETAILOCHPROJEKT MANAŽMENT
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AKO PRACUJEME
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4Prvé stretnutie s klientom prebieha v našej firme alebo priamo na mieste podujatia. Nové priestory sú podrobne  
zdokumentované, čo umožňuje vytvorenie vizualizácie a návrh technologických riešení.

Disponujeme profesionálnym skladovým systémom s online evidenciou položiek. Vďaka tomu máte istotu, že na vaše 
podujatia je použitá len potrebná technika a neúčtujú sa zbytočné položky navyše. Každý kus techniky je pred aj po akcií 
otestovaný školeným personálom.

Náš profesionálne školený team technikov kladie vysoký dôraz na estetiku. Techniku sa vždy snažíme uložiť tak, aby čo najlepšie 
zapadla do priestoru pri zachovaní požadovanej kvality obrazu a zvuku. Každý signálový aj výkonový kábel je vedený čo najme-
nej viditeľným spôsobom. Nezabúdame ani na bezpečnosť pri práci, či už počas eventu alebo v priebehu montáže a demontáže.

Vďaka podrobnej príprave a dlhoročným skúsenostiam je náš team plne pripravený na všetky eventuality, ktoré môžu 
počas eventu nastať. Samozrejmosťou je profesionalita, slušnosť a požadovaný dresscode. 

Na základe klientovych požiadaviek a špecifikácií vybraného miesta vypracujeme cenovú ponuku. Po jej schvále-
ní sa vytvorí 3D vizualizácia, ktorá umožní lepšiu predstavu o rozmiestnení techniky, svetelného dizajnu, animácií a  
celkového vizuálu podujatia.

Využitím nášho vlastného produkčného štúdia je možné ušetriť vysoké produkčné a personálne náklady pomocou 
naplánovania svetelných show, animácií a footage-ov. Štúdio zároveň umožňuje aj strih a postprodukciu videa. Vysoká 
variabilita umožňuje predprogramovanie svetelných scén a projekcie podľa vopred určeného scenára.

OBHLIADKA PRÍPRAVA NA AKCIU

MONTÁŽ

AKCIA

CENOVÁ PONUKA A VIZUALIZÁCIA

PRODUKCIA
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Sme kvalitná firma, ktorá poskytuje nielen ozvučenie a osvetlenie, ale aj komplexné technické zabezpečenie na 
eventy. Ponúkame individuálny prístup s kreatívnym návrhom riešenia. Rozdiely robia služby v spojení s detailom, 
ako komunikatívnosť, firemná kultúra, celkový vzhľad techniky, ale hlavne pocit istoty, ktorú firma dáva. Svojou 
technickou odbornosťou a prístupom nielen ku klientovi, ale hlavne v nepredvídaných situáciách preukazuje firma 
svoju profesionalitu. Každý jeden event je jedinečný, a preto si vyžaduje aj jedinečné riešenia. Navrhnúť technické 
riešenie a odovzdať tak svoje know-how je pre nás samozrejmosťou pre dosiahnutie spoločného cieľa, a to je 100% 
zvládnutie eventu.

EVENTY

ČISTÉ LÍNIE, ZARUČENÝ ÚSPECH

EVENT V ŠTÝLE INDUSTRIÁL

ATYPICKÉ RIEŠENIA NA DOSAH

KVALITA NEMUSÍ BYŤ DRAHÁ

Hovorí jeden z našich klientov: 
Mgr.art Štefan Kozák, managing director - CREATIVE PRO s.r.o.
 
So spoločnosťou Hurricane sme spolupracovali pri príprave a realizácii jedného z našich kľúčových eventov, a to 
predstavenie nového modelu BMW rady 7. Oceňujem profesionalitu, flexibilitu, kvalitu služieb a servisu spoloč-
nosti Hurricane. V oblasti svetelného a zvukového supportu sú našimi partnermi, na ktorých sa radi spoľahneme. 
Osobne tiež vyzdvihujem ľudskosť a „open minded“ prístup celého teamu.

EVENTY, KTORÉ VÁS OSLOVIA

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ
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NECHAJ SA VTIAHNUŤ DO DEJA

ZASTREŠENIE 14M X 9,5M ( S P.A. WINGS 20M X 9,5M )

K realizácií malých konferencií, kde využívame minimálne technické zabezpečenie pristupujeme v rámci našej fi-
remnej filozofie rovnako, ako k realizácií korporátnych eventov. Záleží nám na každom, aj tom najmenšom detaile.
Na základe dlhoročných skúseností ponúkame rôzne inovatívne riešenia, napríklad interaktívne ovládanie prezen-
tácie cez tablet alebo gestami. Podľa zamerania vašej konferencie a počtu účastníkov, vám navrhneme technickú 
vybavenosť, od zvukových a obrazových riešení, až po systém tlmočníckej techniky, hlasovania, atď.

KONFERENCIE

Hovorí jeden z našich klientov: 
Virginie Denis - Financial Forum Eurofi

Prístup spoločnosti Hurricane pri zabezpečovaní kvality projekcie, zvuku a nahrávania bol profesionálny a proaktívny.  
Team demonštroval jedinečnú zručnosť pri vypočutí všetkých požiadaviek a potrieb podujatia, vždy sa zameriaval 
na kvalitu a preukázal flexibilitu a reaktivitu, kedykoľvek si to vyžadovala situácia. Bolo pre nás potešením pracovať 
práve s touto firmou a mať istotu, že sa na ňu môžeme spoľahnúť. Je skutočne profesionálnym partnerom.

TOP RIEŠENIA SI VYŽADUJÚ TOP DODÁVATEĽOV

NEBOJ SA ATYPU

NA NÁŠ SERVIS SA MÔŽEŠ SPOĽAHNÚŤ

DÔRAZ NA DETAIL V KAŽDEJ VEĽKOSTI 

INTERAKTÍVNE OVLÁDANIE PREZENTÁCIÍ
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Základom kvalitného televízneho prenosu je zladenie všetkých zložiek od ozvučenia, efektového a hladinového 
osvetlenia, LED obrazovky až po scénu. Preto je výber dodávateľa veľmi dôležitý, mal by mať veľké technické záze-
mie a hlavne dostatok skúseností s podobnými projektami. 

TELEVÍZIA

PRIAME PRENOSY

Hovorí jeden z našich klientov: 
Nikita Slovák - režisér Krištáľového krídla
 
Spoľahlivosť, profesionálnosť a kreativita, tak by som nazval spoluprácu s firmou Hurricane. A mimo toho by som 
použil jedno dôležité slovo, ochota. Myslím, že na výsledku to bolo aj dokonale vidieť a Krištáľové krídlo svietené 
teplotou farby 5600 kelvinov bolo toho dôkazom. Dokonalé footage, čiastočne aj vyrábané Hurricanom, najnovšie 
technológie a výborný zvuk urobili z tohoto prenosu jednu z televíznych udalostí roka. 

PRIAMY PRENOS

SHOW PROGRAM

LED OBRAZOVKA URČENÁ PRE TV

ZÁZNAM

POJAZDNÁ SCÉNA

RELÁCIA
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Počas nášho dlhoročného pôsobenia na európskom trhu sme si vybudovali stabilné postavenie a mnoho skúseností 
so slovenskými aj zahraničnými umelcami. Či už ide o koncert alebo outdoorový festival, team Hurricane sa postará 
o kvalitné ozvučenie a dych berúcu svetelnú show doplnenú o kvalitný video obsah. Samozrejmosťou je veľký dôraz 
na bezpečnosť účinkujúcich a divákov, a to hlavne v prípade open air podujatí. Naše technické vybavenie spĺňa aj 
najnáročnejšie požiadavky svetových umelcov, čo dokazujú aj koncerty svetových hviezd, ktoré sme zabezpečovali.

KONCERTY A FESTIVALY

Hovorí jeden z našich klientov:
Lenka Rakar - STEELART

Spoločnosť HURRICANE je stálou súčasťou festivalu CAR AT TUNING PARTY. Ako sa vyvíjalo podujatie, vyvíjali sa aj 
“Hurricanci” a z roka na rok sa nami naše stage tunovali, zlepšovali a zefektívňovali. A preto vždy, keď môžem klien-
tom našej produkčnej a eventovej spoločnosti STEELART odporučiť technické zabezpečenie akcie, na prvom mieste 
ponúkam práve HURRICANE. Absolútna spokojnosť a dôvera v nadštandard.

CAR AT TUNING PARTY

ALICE COOPER - GS

DNI ZELÁ

FESTIVAL RUDAVA

FF VÝCHODNÁ

MONKEY BUSINESS & HORKÝŽE SLÍŽE
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Vo všeobecnosti platí, že výstavný stánok by mal poskytovať návštevníkovi možnosť pre otvorený dialóg  
v uvoľnenej neformálnej atmosfére, z ktorej nechce tak skoro odísť. Pri plánovaní atraktívneho výstavného stánku 
je jedným zo základných pilierov úspechu kvalitná technika. A tu Vám ponúkame široké portfólio technológií od 
celého spektra LCD panelov, dotykových panelov, až po atypické riešenia LED obrazovky. 

VÝSTAVY

Hovorí jeden z našich klientov: 
Erik Mayer, projekt manager - Agentúra Evka

So spoločnosťou Hurricane s.r.o. spolupracujeme na dlhodobej báze. Majú odborný team, ktorý dokáže vyriešiť 
všetky problémy súvisiace s audio-video technikou a s inými službami s tým spojené. Keďže my (Agentúra Evka 
s.r.o.) máme náročnú zahraničnú klientelu na komplikované audiovizuálne prezentácie, na ich riešenia sa obracia-
me vždy na Hurricane s.r.o. Vedia nám poradiť aj s krkolomnými požiadavkami klienta vždy načas, pričom niekedy 
ide o urgentné riešenia. Dokonca si poniektorí naši klienti vyžadujú prítomnosť na mieste výstavy práve technikov 
z Hurricane s.r.o.

LED OBRAZOVKA - LED VISION P4

ZAKRIVENÁ OBRAZOVKA Z BEZ-RÁMOVÝCH LCD

ZAKRIVENÁ LED OBRAZOVKA

INFORMAČNÝ LED PÁS NAD STÁNKOM

LED OBRAZOVKA ABSEN P3,9

LCD 103”

15



TANEČNÉ PÁRTY

Hovorí jeden z našich klientov: 
Tomáš Halmeš - marketing director - Rádio Expres

So spoločnosťou Hurricane spolupracujeme bez prestávky už od roku 2013. Ich služby využívame jednak pri orga-
nizovaní eventov pre našich klientov, ako aj klubových a outdoorových hudobných akcií pre našich poslucháčov. 
Okrem maximálne profesionálnych služieb a technického zabezpečenia musíme vyzdvihnúť aj zodpovedný prístup 
každého zamestnanca spoločnosti k našim požiadavkám a projektom.

EXPRES STREET PARTY

CAR AT TUNING PARTY

AMNESIA PARTY

DJ TIESTO

DJ PAUL OAKENFOLD - VIEDEŇ

DJ SVEN VÄTH - LINZ

V dnešnej dobe na dobrú tanečnú párty nestačí len kvalitný zvuk a svetelná show. Okrem špičkového technického 
zabezpečenia vám ponúkame aj kompletný návrh vašej párty - od témy, dizajnu celého stage-u, až po umelecké vy-
stúpenia spojené s automatizovanou timecode show na kľúč. Spolupracovali sme na viacerých veľkých tanečných 
projektoch, a to nielen na komplexnom technickom zabezpečení, ale aj na samotnej príprave celého projektu.
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Našou filozofiou je dodávať špičkový produkt na vysokej technickej úrovni, preto sme vo firme vybudovali rozsiahle 
produkčné zázemie, kde máme možnosť vytvárať vizualizácie eventov, programovať svetelné show, stage dizajn 
alebo vyrábať video obsah.

Pri vytváraní 3D vizualizácií používame niekoľko programov, základ tvorí Capture Atlas, v ktorom je možné vytvárať 
realistické modely scény doplnené o svetlá, pohyblivé kulisy, účinkujúcich ... Všetky prvky show je možné vo vizu-
alizácii ovládať, vytvárať svetelné scény a priamo ich ukladať do svetelného pultu. Následne vieme vygenerovať 
statické obrázky jednotlivých scén, CAD súbory pre technickú časť alebo aj celé videá s pohyblivou kamerou, ktoré 
umožňujú virtuálnu prehliadku eventu z pohľadu diváka.

Tento postup výrazne šetrí čas a náklady, pretože je možné show priamo programovať vo virtuálnom prostredí. 
Všetky prvky, svetlo - video - zvuk - scénu, je možné synchronizovať pomocou časového kódu - timecode. Tento 
signál je generovaný jedným zariadením a následne je distribuovaný do všetkých riadiacich prvkov, ktoré sa podie-
ľajú na show. Vďaka tejto technológii je možné doslova stlačením jedného tlačidla spustiť celý sled udalostí naraz, 
s presnosťou na stotiny sekundy.

PRODUKČNÉ RIEŠENIA

REALISTICKÝ 3D NÁVRH

2D CAD PROSTREDIE

TECHNICKÝ NÁVRH

3D SKICA

FINÁLNE 3D PROSTREDIE
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Christie Pandoras Box je oceňovaný video procesor a kontrolný softvér, ktorý umožňuje užívateľovi v reálnom čase 
kontrolu celého pracovného prostredia - od koncepcie, až po finálny projekt. Pandoras Box maximalizuje efektivitu 
a umožňuje kombinovať virtuálne neobmedzené množstvo kreatívnych možností, s ľahkou užívateľnosťou  
a spoľahlivosťou. Je silnou zbierkou nástrojov umožňujúcou tvorbu úžasného vizuálneho zážitku.

n prehrávanie obsahu s netradičnými rozlíšeniami v ultra HD kvalite, až po 4k rozlíšenia
n 3D mapping na netradične tvarované projekčné povrchy - širokouhlé, konvexné, konkávne a sférické
n  neobmedzený počet vrstiev pre jednoduchý manažment rôznych druhov obsahu - videa, fotky,  

gif animácií, textu
n  interaktívny manažment rôznych vstupov, ktoré sa ľahko zobrazia formou obraz v obraze na LED obrazov-

ke alebo projekčnom plátne - kamery, štandardný powerpoint, prezi, keynote prezentácie alebo divácky 
interaktívne systémy

MÉDIA MANAŽMENT

NEOBMEDZENÝ POČET VRSTIEV

NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

3D MAPPING

VEĽKÝ VÝBER GENERICKÉHO OBSAHU
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LEOPARD so svojou výnimočnou precíznosťou a výkonom upúta divákov nielen jeho silou, ale aj jemným citom pre 
hudbu. Nenechajte sa zmiasť jeho veľkosťou. Je ideálne stavaný pre všetky typy podujatí od turné, divadelné vystú-
penia, až po korporátne eventy. LEOPARD v kombinácii so subwoofer-om 900-LFC  zvláda akýkoľvek typ hudby, od 
symfonickej hudby po heavy metal. Už sa nemusíte uspokojiť len s „dosť dobrým.“

Meyer Sound prijal náročné požiadavky pre nový stage monitor, ktorý by zvládol náročnosť Metallica tour a uspokojil 
by aj kritické ucho Jamesa Hetfielda. Výsledkový MJF-210 prekonáva každý parameter bez kompromisu. Vysoký výkon  
v pomere s jeho veľkosťou robia reproduktory UPQ-1P výnimočným. Môže byť použitý ako základný systém, napr. 
pre kongresové sály v hoteloch alebo môže byť v kombinácii so subwoofer-om použitý ako PA pre väčšie aplikácie.  
V prípade, že vyžadujete na svojom evente minimum reproduktorov, ale vysoký výkon, je tento výber určite správny.

OZVUČENIE

KOMPAKTNÉ LINE ARRAY RIEŠENIE

VYSOKOVÝKONNÝ PÓDIOVÝ ODPOSLUCH

GROUND STACK APLIKÁCIE PRE MENŠIE PODUJATIA

PROFESIONÁLNY ZVUKOVÝ DIZAJN

V NAŠEJ VÝBAVE NÁJDETE:

Meyer Sound Leopard Kompaktný lineárny Line Array reproduktor

Meyer Sound 900-LFC  Kompaktný subwoofer s ultra nízkym skreslením

Meyer Sound MJF-210 Vysokovýkonný pódiový odposluch

Meyer Sound UPQ-1P  Reproduktor so širokým uhlom pokrytia

Elektro-Voice RX-115 a 118 Sub Ideálne riešenie na menšie eventy

Midas Pro 6 Digitálna audio konzola žiadaná top profesionálmi

Yamaha CL3 a CL5   Tiež v našom portfóliu

Shure Anxient Digitálne bezdrôtové mikrofóny
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Dôsledne navrhnutý svetelný dizajn eventu vám dodá originalitu a vytvára v návštevníkovi podvedome príjemný po-
cit, už pri vstupe do nasvieteného priestoru. Pri našich návrhoch sa riadime dvoma heslami: originalita a funkčnosť. 
Dnešné technológie ponúkajú obrovské množstvo možností. To je pre nás výzva vytvárať pre každý event originálne 
svetelné dizajny. Nejde len o farebné kombinácie, ale aj o rozmiestnenie a zapracovanie jednotlivých svetiel do scé-
ny. Funkčnosť pre nás znamená správne nastavenú intenzitu svetla a farebnú teplotu bielej pre rôzne typy činností 
- či už ide o TV prenos, alebo komornú večeru.

Osvetlenie eventov v sebe zahŕňa širokú škálu produktov a technologických riešení. Náš svetelný park je vybavený 
desiatkami typov efektových a televíznych svetiel pre každú príležitosť. Je jedno, či organizujete malú konferenciu 
alebo veľkú koncertnú show na štadióne, náš team sa postará o dokonalý návrh svetelného designu, ktorý spĺňa 
nároky aj pre svetových umelcov. Využívame najmodernejšie technológie pre ovládanie svetiel a ich synchronizáciu 
s obrazom a hudbou. Ako jediná firma na Slovensku vlastníme LED rotačné hlavy Robe LW800 a DL4s Profile. Ich 
špeciálne funkcie s obľubou využívajú poprední televízni kameramani a osvetľovači.

OSVETLENIE

V NAŠEJ VÝBAVE NÁJDETE:

Robe Pointe Univerzálna beam/spot/wash rotačná hlava

Robe DL4S Profile  Spotová hlava s LED svetelným zdrojom a možnosťou tvarovania  
svetelného lúča

Robe LedWash 800  Wash hlava s RGBW miešaním farieb a možnosťou  
výmeny prednej optiky

Konvenčné svetlá  ARRI fresnel, blindre 8-lite, sunstripy dmx, divadelné reflektory, 
PAR64, aircraft, Griven Kolorado

LED reflektory Eurolite ML-56 zoom, ADJ Hex PAR, Robe Flexi

INTELIGENTNÝ SVETELNÝ DIZAJN

OSVETLENÍM SPÁJAME KONTRASTY

MÓDNA PREHLIADKA BEZ TIEŇOV

Z KONFERENCIE DO SHOW 
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LED obrazovka sa stala moderným zobrazovacím médiom. Je vhodná pre typ indoorového i outdoorového eventu. 
My ponúkame obrazovky s hustotou od P2,8 až P6. LED moduly je možné usporiadať v rôznych konfiguráciách, či 
už ide o obdĺžniky, kosoštvorce, brány alebo zaoblené tvary v kombinácii s predsadenou scénou.

LED OBRAZOVKA

ZAKRIVENÝ OBRAZ - LEDBOW P4

OUTDOOROVÁ LED OBRAZOVKA P6

POZOROVACIA VZDIALENOSŤ UŽ OD 3M

VEĽKÁ VARIABILITA FORMÁTOV

LED STĹP
LED OBRAZOVKA ABSEN A3 PRO - PREDURČENÁ NA BROADCAST

Najostrejšou LED obrazovkou v našej ponuke je LEDbow UPAD X2 - P2.8. Tento typ zaručuje ostrosť vašej prezentá-
cie pri pozorovacej vzdialenosti už od 2 metrov.

Ďalej máme k dispozícii až 250m2 plochy Absen A3 Pro - P3,9 pre aj tie najväčšie podujatia. Pokročilá zobrazovacia 
technológia s obnovovacou frekvenciou 2000Hz garantuje čistý video záznam alebo prenos bez preblikujúcich pru-
hov. Dlhodobo sa nám tiež osvedčil typ LEDbow DCU4 - P4. Poskytuje HD rozlíšenie už pri rozmere 5x3m. Pozoro-
vacia vzdialenosť je možná už od 3 metrov, čo je obzvlášť dôležité pri menších interiérových priestoroch.

Outdoorová obrazovka LEDbow DLU6 - P6 patrí medzi obrazovky so schopnosťou zobraziť viac ako 281 miliónov 
farebných odtieňov. Táto obrazovka je plne vodotesná a spĺňa svetové štandardy IP65. 
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Projekcia sa stala neoddeliteľnou súčasťou podujatí od konferencií, až po veľké korporatívne eventy a rôzne inte-
raktívne inštalácie. Projekcia umožňuje preniesť obraz nielen na projekčné plátno, ale aj na steny budovy, rôzne 
plochy alebo časti scény. 

Zabezpečujeme prednú alebo zadnú projekciu na štandardné plátna s pomermi strán 4:3 alebo 16:9. Tiež  
s použitím techniky Edge blending - spájanie dvoch a viac projektorov do jedného obrazu na širokouhlé projekčné 
plátna. K dispozícii máme rôzne veľkosti projekčných plátien od 3x2m, až po veľkoformátové plátno 28x8m.

Dodávame rôzne typy projektorov od menších aplikácií so svietivosťou 5000 ANSI Lumenov s HD rozlíšením, až po 
veľké projekcie so svietivosťou 40 000 ANSI Lumenov a viac s rozlíšním až 4K. 

Používaním nášho Coolux Pandoras Box technológie môžeme ďalej výstupný obraz preniesť na konkávne alebo 
konvexné projekčné plochy technikou image warp a na nerovnomerné povrchy budov a trojrozmerné objekty pó-
diovej scény takzvaným 3D mappingom. 

PROJEKCIA

ARCHITEKTONICKÝ 3D MAPPING

INTERAKTÍVNA PROJEKCIA

ZAHNUTÁ PROJEKCIA - WARPING

VIDEOBALÓN
SPOJENÁ PROJEKCIA - EDGE BLENDING

ZADNÁ PROJEKCIA
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V našej ponuke máme niekoľko typov panelov pre rôzne využitie a prezentácie. Ich využiteľnosť je naozaj pestrá, 
napr. menšie rozmery 22“ - 32“ používame ako náhľadové monitory, stredné 42“ - 50“ na distribúciu signálu a väč-
šie 60“ - 103“ ako centrálne zobrazovacie médium. Samozrejmosťou sú aj rôzne stojany a držiaky s nastaviteľnou 
výškou a naklonením panelu. To umožňuje LCD panel umiestniť kdekoľvek do priestoru alebo ho zabudovať do 
výstavného stánku.

Dotykové - interaktívne LCD panely sú LCD panely, ktoré majú zabudované senzory pre možnosť ovládania do-
tykom, sú vhodné pre výstavy a interaktívne prezentácie s individuálnym zaujatím diváka - návštevníka. Nájdete  
u nás tiež v širokom zastupení od zn. ELO a Iiyama. Veľkosť obrazoviek ponúkame od 22“ až po 55“.

Bezrámové LCD ponúkajú veľké možnosti vo variabilite zostavovania modulov zn. NEC. Jednotlivý modul má uhlo-
priečku 46“ alebo 55“. Pri kombinácii viacerých modulov môže byť na každej LCD iný obraz alebo môžeme vytvoriť 
jednotný celok.

LCD

DOTYKOVÉ LCD

LCD 103“

LCD 42“

LCD 82“

BEZ-RÁMOVÉ LCD

LCD 60“
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Hliníkové konštrukcie tvoria základ pre vybudovanie scény, zavesenie svetiel a LED obrazoviek. Vlastníme certifi-
kované hliníkové konštrukcie a závesné systémy od popredných svetových výrobcov: Milos, Alur Solutions, Slick, 
ChainMaster a iné. 

KONŠTRUKCIE

PODSVIETENÁ KONŠTRUKCIA

ZAVESENIE KONŠTRUKCIE

ODEKOROVANÁ KONŠTRUKCIA, STĹPY

GROUND SUPPORT 

KONŠTRUKCIE TVORIA SCÉNU

GROUND SUPPORT - ZDVÍHANIE SCÉNY

Častokrát sa hliníkové konštrukcie využívajú ako súčasť scény a sú farebne nasvietené alebo potiahnuté látkou 
podľa vášho želania. Naopak v televíznom segmente využívame čierne eloxované konštrukcie, aby ich bolo čo 
najmenej vidieť. O vešanie konštrukcií sa stará vyškolený team horolezcov - riggerov, ktorí kladú vysoký doraz na 
bezpečnosť. 
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Zastrešenie exteriérových akcií je už nevyhnutnosť nie len pre komfort, ale hlavne pre bezpečnosť účinkujúcich  
a návštevníkov. V ponuke máme variabilné strechy s možnosťou rôznych zostáv a veľkostí. Jednotlivé “strechy” 
majú veľké možnosti využitia pri všetkých typoch open air akcií. Montáž striech zabezpečuje team technikov, ktorí 
prešli špeciálnym školením na bezpečnú montáž a kotvenie. 

ZASTREŠENIE

ZASTREŠENIE 14x9,5m

ZASTREŠENIE 15,5x14m 

ZASTREŠENIE 9x7m

ZASTREŠENIE 14x12,5m 

ZASTREŠENIE 7x5m

ZASTREŠENIE 18,5x14m 

TYPY STANOV VONKAJŠIE ROZMERY VONKAJŠIE ROZMERY + P.A. WINGS VNÚTORNÉ ROZMERY

STRECHA ALUR 
SOLUTIONS

ŠÍRKA HĹBKA VÝŠKA ŠTÍTU ŠÍRKA HĹBKA VÝŠKA ŠTÍTU ŠÍRKA HĹBKA VÝŠKA ŠTÍTU

18,5m 14m 11m 25m 14m 11m 17,5m 13m 8m

15,5m 14m 11m 22m 14m 11m 14,5m 13m 8m

14m 12,5m 11m 20,5m 12,5m 11m 13m 11,5m 8m

14m 9,5m 11m 20,5m 9,5m 11m 13m 8,5m 8m

STRECHA A.T.C 9m 7m 5,2m 14m 7m 5,2m 8m 6m 4m

STRECHA A.T.C 7m 5m 4,2m 11m 4m 3m 6m 4m 3m
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Variabilné pódium značky NivTec sa skladá z dielcov s rozmerom 200x100cm (môže mať aj iné rozmery) s proti-
šmykovou úpravou. Podium má nosnosť 750kg/m2. Táto skutočnosť umožňuje nášmu zákazníkovi umiestniť na 
pódium napríklad aj automobil. V prípadoch, keď si to vyžaduje priestor alebo architekt scény, môžeme dodať aj 
pódium atypického tvaru prispôsobené podmienkam. Nerovnosti podkladu pod pódiom nie sú komplikáciou, na-
koľko nohy, na ktorých systém stojí majú rôzne dĺžky a nastaviteľnú pätku.

Pódium sa môže dodávať aj s plexi segmentmi, ktoré sú priesvitné a dajú sa podsvietiť LED reflektormi  
a vytvoriť tak dynamický svetelný parket. Kaskádové osadenie segmentov vytvorí z pódiového systému tribúnu na 
sedenie alebo státie. Pre bezpečnosť účinkujúcich, ale aj divákov dodávame dva základné druhy zábran.

PÓDIUM

KASKÁDOVÉ PÓDIUM

UMELÝ ĽAD NA PÓDIU

NÁŠĽAPNÉ A MOBILNÉ ZÁBRANY

PLEXI PÓDIUM

TRIBÚNA

NOSNOSŤ 750kg/m2
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Tvorí osobitnú časť eventového segmentu. Okrem projektorov, obrazoviek a mikrofónov, nájdete v našom portfóliu 
aj profesionálnu konferenčnú techniku, ako sú automatické mikrofónne jednotky, systémy hlasovania, automatické 
kamery, tlmočnícke kabíny, audiovizuálny záznam a iné. 

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame vašim konferenciám rôzne inovatívne riešenia, napríklad v podo-
be interaktívneho ovládania prezentácie. Technickú vybavenosť, ako je počet projekcií, druh tlmočníckej techniky  
a hlasovacích prístrojov, vám presne navrhneme podľa zamerania vašej konferencie a počtu účastníkov. 

KONFERENČNÁ TECHNIKA

EUROFI FINANCIAL FORUM

KONFERENČNÝ SYSTÉM BOSH DCN

PLEXI REČNÍCKY PULT

ROBOTICKÁ KAMERA AUTODOME BOSH

REČNÍCKY PULT S LCD

TLMOČNÍCKE KABÍNKY ISO
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Dôležitou súčasťou každej svetelnej show sú aj dymostroje a špeciálne efekty. Okrem dymostrojov využívame aj tzv. 
hazery - zariadenia vytvárajúce jemnú hmlu pre zvýraznenie svetelných efektov. Zároveň však priestor ostáva čistý, 
čo je dôležité pri firemných eventoch a televíznych show. Pri bežných eventoch zadymujeme priestory dymostrojmi 
a hazermi od nemeckej firmy Look Solutions. Na televízne natáčania používame hazer ATMe od kanadskej firmy 
MDG. Toto zariadenie generuje najjemnejšiu hmlu, ktorá nevytvára nežiadúci šum v obrazovom zázname.

Laserové efekty sa prevažne používajú na tanečných akciách alebo sú súčasťou show na eventoch. Je možné vytvá-
rať priestorovú show alebo premietať jednoduchú grafiku. Ďalšou možnosťou z kategórie špeciálnych efektov sú 
technológie, ako napríklad: umelý sneh, pyrotechnické efekty, plazivý dym.

LASERY A EFEKTY

LASEROVÁ SHOW

PYRO EFEKTY V INTERIÉRI

PLAZIVÝ DYM

SNEŽNÉ DELO

KONFETY

OHEŇ PRIAMO NA PÓDIU
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Mobilné veľkokapacitné stany umožňujú vytvoriť príjemnú eventovú atmosféru na otvorenom priestranstve a zá-
roveň ochrániť návštevníkov pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Stany môžu mať šírku až 30 metrov bez stredo-
vých oporných stĺpov. Dĺžka stanu je voliteľná po 5 metrových segmetoch. 

Pokiaľ hostíte väčšie množstvo návštevníkov, ale obmedzuje vás priestor, môžeme pre vás postaviť dvojposchodo-
vý stan. Špeciálny druh stanu z našej ponuky je stan s priehľadnými stenami alebo iba s presklenou bočnou stenou. 
Je vhodný pokiaľ chcete ostať v kontakte s okolím, ale napriek tomu byť chránení pred rozmarmi počasia. 
K stanom patrí aj príslušenstvo, ako podlaha, výstelka, vykurovanie, vzduchotechnika ... Pod mobiliár patrí vybave-
nie, ako stand-by stolíky, stoličky, stoly, podsvietené rautové stoly, pivné sety, šatňa, vešiaky pre hostí...

STANY A MOBILIÁR

STAN S VNÚTORNOU VÝSTELKOU

CELO - PRIEHĽADNÝ STAN

CELO - PRESKLENÝ STAN

STAN S PRESKLENOU STENOU

MOBILIÁR

PRIEHĽADNÉ PLACHTY, KDE SI POVIETE
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Eset, spol. s r.o.

Služby spoločnosti Hurricane sme využili pri organizovaní veľkého firemného eventu, kde sme sa spoľahli na pro-
fesionálne služby a dodávku zvukovej a svetelnej časti na kľúč. Hurricane zabezpečil dodanie služieb podľa našich 
požiadaviek a proaktívne poskytol pridanú hodnotu celému eventu.

Deloitte - egi:live communication

Oslovili sme firmu Hurricane ako hlavného AV dodávateľa pre nášho dôležitého klienta. Hurricane bol schopný pre-
ukázať plné a jasné pochopenie toho čo chceme, ako aj nám dodať vysoko kvalitné vybavenie, ktoré sme potrebo-
vali a aj od našich dodávateľov očakávali. Mali sme možnosť sa  stretnúť s celým personálom, ktorí  mali na starosti 
celý event vopred, čo nám umožnilo sa s nimi spoznať a cítiť pohodlne, čo je kľúčové. Keď sme navštívili Martinov 
sklad, nevideli sme len veľkosť techniky Hurricane, videli sme ju aj pracovať. Martin a jeho team poukázali na kre-
ativitu v uskutočnení ukážky ich techniky a čo všetko to dokáže - mohli sme to komentovať a dať im spätnú väzbu 
rovno v sklade, aby sa špecifikácie techniky mohli zmeniť, prípadne upraviť podľa potreby. Mať jednu kontaktnú 
osobu pre všetky technické riešenia bolo veľkou výhodou a je vždy našou preferovanou cestou. Určite by sme radi 
spolupracovali s Martinom a firmou Hurricane aj v budúcnosti.

Jozef Halász - hlavný kameraman

S firmou Hurricane som začal spolupracovať v novembri 2015 na projekte Roma Spirit pre RTVS. Technologicky a 
hlavne ľudsky mi team vyhovuje, preto som si ich pozval a presadil na výrobe vlajkovej lode TV Barrandov “To byl 
Váš rok”. Hurricanci disponujú svetelným parkom českej firmy Robe, ktorá drží svetový progres, a zároveň vlastnia 
najmodernejšiu LED stenu Absen A3 Pro. Bol som veľmi milo prekvapený z obrázkov, ktoré mi táto LED stena po-
núkla, či už bol záznam v SD, alebo HD kvalite.

Organizátor FF Východná

Nesmierna ochota v daných poveternostných podmienkach a takpovediac obetavosť zamestnancov firmy  
Hurricane bola ďalším pozitívnym krokom, ktorý je pre organizátorov veľkých festivalov nedoceniteľným. Veľká 
vďaka patrí firme Hurricane i za ústretovosť a ochotu napomôcť najväčšiemu podujatiu tradičnej kultúry na Sloven-
sku. (Pre ozrejmenie: počasie na 57.ročníku FFV v roku 2011 si obyvatelia Východnej nepamätali. Počas troch dní 
konania festivalu pracovníci fy. Hurricane obetavo a kvalitne zabezpečovali javiskovú techniku v neustálom daždi, 
veľmi silnom vetre a pri teplote do 7°C).

Ľuboš Plačko - LEI Media, spol. s r.o.

Spoločnosť Hurricane sa pre nás vyznačuje profesionálnym, ale pritom veľmi osobným prístupom. Aj k novému 
klientovi pristupujú akoby to bol dlhoročný partner. A najviac nás zaujalo, že je to dodávateľ, ktorý pri tvorbe  
projektov nepozná slovo „nedá sa“!

POVEDALI O NÁS

Office
HURRICANE, s.r.o.

Pšeničná 10, 821 06 Bratislava
telefón: +421 - 2 - 5363 3464

fax: +421 - 2 - 5363 3465
mobil: +421 - 905 620 516

Poštová adresa
HURRICANE, s.r.o.

Seberíniho 13, 821 03 Bratislava

e-mail: hurricane@hurricane.sk
www.hurricane.sk




