PRECYZJA
JAKOŚĆ
WYGODA

Z naszym wieloletnim doświadczeniem bez trudu sprostamy Państwa wysokim oczekiwaniom w zakresie
modernizacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak kina, domy kultury, teatry, sale wielofunkcyjne czy
sale koncertowe.
Dzięki naszym licznym i prestiżowym realizacjom możemy poszczycić się wysoką pozycją na rynku krajowych i
zagranicznych integratorów wyposażenia obiektów publicznych.
Wszystko za sprawą oferowanych przez nas zaawansowanych technologicznie i sprawdzonych rozwiązań.
Cele, które nam przyświecają, to przemyślane oraz planowane dzia- łanie - od pierwszych ustaleń i rozmów z
klientem, poprzez etap projektowania, aż do wykonania, uruchomienia i oddania w Państwa ręce sprawnie
działającego, a zarazem spójnego systemu.
Trzon działalności Awaco Project stanowią cyfrowe systemy projekcji kinowej – tzw. Kino Cyfrowe DCI. Jego
elementy, to urządzenia projekcji obrazu oraz kinowego dźwięku przestrzennego. Jako generalny wykonawca
mieliśmy wielokrotnie sposobność instalować

całe systemy kinotechniczne, a także systemy nagłośnienia

elektroakustycznego, oświetlenia teatralnego, czy dokonywać adaptacji akustycznej wnętrz.
Współpracujemy bezpośrednio z producentami sprzętu kinotechnicznego i firmami z zakresu wyposażenia wnętrz.
To m.in. tak znane i cenione na rynku firmy jak Barco, Dolby, JBL, Crown czy Harkness. Od początku naszej
działalności jesteśmy także autoryzowanym przedstawicielem handlowym i dystrybutorem produktów
firmy Figueras – producenta najwyższej jakości foteli m.in. dla sal kinowych,

teatralnych,

audytoryjnych, konferencyjnych i sportowych.
By zapewnić Państwu jak największy komfort oferujemy także kompleksową opiekę

serwisową, do której

jesteśmy gotowi przystąpić zarówno w chwili oddania systemu do użytkowania, jak również w dowolnym
momencie jego funkcjonowania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Projektory Kinowe
Wyświetlanie materiału filmowego na ekranie kinowym to odpowiedzialność spoczywająca na Państwa
barkach. Odpowiedzialność zarówno za dostarczaną treść, jak i również za jakość, w jakiej zostaje
prezentowana. Na rynku dostępna jest gama różnorodnych rozwiązań technologicznych. Proponujemy
profesjonalne doradztwo podczas wyboru urządzeń do projekcji w rozdzielczości zarówno 2K jak i 4K,
projekcji dwuwymiarowej 2D czy też jednej z wielu dostępnych na rynku technologii trójwymiarowej 3D.

Projektory laserowe typu RGB:
●
●
●
●
●

Niskie koszty eksploatacji
30.000h żywotności źródła światła
Wysoki poziom jasności
HDR
Bardzo wysoki współczynnik kontrastu 3D

Projektory z laserowo-fosforowym źródłem światła:
●
●
●

Niskie koszty eksploatacji
30.000h żywotności źródła światła
Zwiększony poziom współczynnika kontrastu

Projektory z klasycznym źródłem światła, projektory
kompaktowe

Wśród wielu niełatwych zadań postawionych
przed projektantem wyposażenia niezmiennie stać
będzie
dobór
odpowiedniego
ekranu
projekcyjnego. Sprawa dotyczy nie tylko rodzaju
konstrukcji
i
zastosowanych
wraz
z
nią
mechanizmów (ekrany montowane na stałej ramie,
ekrany mobilne czy też ekrany zwijane), ale także
takich parametrów jak np. rodzaj płótna czy typ
perforacji.
Oferujemy
szeroką
gamę
produktów
dostosowanych do warunków danego obiektu.

Systemy Nagłośnienia Elektroakustycznego
Rodzaj i skuteczność zastosowanych przetworników, prawidłowe rozmieszczenie elementów nagłośnienia oraz
dobór ich mocy to podstawowe aspekty umożliwiające równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni widowni sali.
W efekcie końcowym ścieżka dźwiękowa jako nieodłączny element filmu - wzbogaca doznania widzów.
Innowacyjne systemy nagłośnienia pozwalają na odtwarzanie wielokanałowych ścieżek zapisanych w kopii filmowej, oddziaływując na percepcję widza już nie tylko w jednej płaszczyźnie. Dostępne na rynku rozwiązania
nazywane “3D Immersive Sound” to systemy nagłośnienia kinowego, których zastosowanie oczaruje każdego
słuchacza.

Dostępne rozwiązania technologiczne to m.in.:
●
●
●
●
●
●

Surround 5.1
Surround 7.1
Barco Auro
3D Dolby
Dolby Atmos
DST:X

Wygodne fotele

W Naszym dorobku w zakresie wiedzy, doświadczenia i prestiżowych partnerów biznesowych z całą pewnością
możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z firmą FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING - wiodącego na świecie
producenta szerokiej gamy foteli, dostawcy innowacyjnych rozwiązań widowni mobilnych czy trybun składanych.

W fotele marki FIGUERAS wyposażamy nie tylko kina, wśród naszych realizacji znajdują się m.in.:
●
●
●
●
●

Teatry
Sale koncertowe
Sale konferencyjne
Centra kongresowe Domy kultury
Uczelnie wyższe Obiekty sportowe

Służymy wiedzą i doświadczeniem na każdym z etapów prac projektowych i wykonawczych. Zapraszamy do
współpracy.

Nasze
Realizacje

Miejska Szkoła
Artystyczna w Mińsku

Kino "Bajka" w
Kluczborku

Oferujemy usługi w zakresie opieki serwisowej sprzętu kinotechnicznego zainstalowanego w Państwa
obiektach. Nasza oferta zbudowana została w oparciu o wieloletnie doświadczenie przy konserwacji,
naprawach i czyszczeniu urządzeń kina
cyfrowego (DCI), projektorów 35mm oraz 16mm, urządzeń
nagłośnieniowych standardu Dolby, ekranów i konstrukcji ekranowych czy foteli marki Figueras.
Jesteśmy doświadczonym partnerem organizatorów festiwali filmowych oraz eventów,
podczas których
wykorzystywane są systemy projekcji i nagłośnienia standardu kinowego.
Posiadamy niezbędne zaplecze
technologiczne oraz doświadczony personel.
Od prawie 20 lat lat cieszymy się zaufaniem organizatorów prestiżowego wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE.

