
Rozpáľte emócie použitím 

ohňového efektu

Anglický výrobca LeMaitre tvorí a vyrába zadymovacie stoje, hazery ako aj stage-ovú pyrotechniku už 

od roku 1977.

Jeho produkty nájdeme na celom svete a sú obľúbené tak v rentalovom ako aj v divadelnom svete.



SALAMANDER

Výrobca ponúka hneď štyri výrobníky falošného ohňa:

SALAMANDER

SALAMANDER QUAD PRO

CHAMELEON

FAKE FLAME

- Ide o najnovšiu novinku z rodiny výrobníkov falošného ohňa

- Jednotka je veľmi kompaktná a je možné spojiť až štyri jednotky na dosiahnutie väčšieho efektu

- Pri použití len jednej jednotky dosiahneme výšku plameňa 4 m, ale štyri jednotky produkujú plameň až
do výšky 6 m 

- Jeden kanister dosahuje nepretržitý výstup po dobu 30 sekúnd
- Jednotku je možné ovládať prostredníctvom DMX



SALAMANDER QUAD PRO

- 4-kanistrový systém, pričom každý kanister je možné použiť samostatne

- Pri použití jedného kanistra je výstupom plameň o výške 3,5 – 4,5 m v trvaní 30 sekúnd alebo 

až 120 ohňových gulí
- Pri použití všetkých štyroch kanistrov dosiahneme plameň do výšky 6 - 8,5 m

- Samotnú výšku plameňa ovplyvňuje aj farba kvapaliny
- Zariadenie je možné polohovať (TILT) do maximálne 40° a tiež ovládať cez protokol DMX

- Napriek veľkému výkonu je zariadenie veľmi kompaktné s rozmermi 26 x 33 x 43 cm



CHAMELEON

- S týmto zariadením dosiahnete efekt propánových plameňov vysokých 3 – 4 m alebo ohnivé gule v rýchlych

po sebe idúcich intervaloch

- Plechovky sa dajú rýchlo vymeniť
- Možno ho použiť aj v priestore, kde je zakázané zaobchádzanie s propánom

- Jeho dve plechovky vyprodukujú 90 sekundový plameň alebo 50 ohnivých gulí
- Zariadenie je možné polohovať maximálne do 40°TILT a tiež ovládať cez protokol DMX



FAKE FLAME

- Zariadenie na vytvorenie ilúzie skutočného ohňa, pričom sa používajú úplne nehorľavé látky. Farebné svetlo

sa premieta na víriaci sa obraz pary a tak sa vytvára realistický efekt ohňa.

- Tento efekt je vhodné použiť tam, kde je efekt ohňa žiadaný, ale nie je možné ho prakticky použiť
- 2,5 l hazerová kvapalina umožňuje 60 -80 hodín nepretržitej prevádzky

- Vytvorí 1,2 m široký efekt ohňa
- Tento výrobník falošného ohňa bol použitý v muzikále Jana z Arku v Divadle Jonáša Záborského



ĎAKUJEME ZA ČAS STRÁVENÝ PRI TEJTO PREZENTÁCIÍ

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS KONTAKTUJTE:

Adresa:

CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
Suchý Jarok 18
066 01  Humenné

Kontakt:

Tel.: 057/486 11 51
Email: citylight@citylight.sk
Web: www.citylight.sk


