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Po nútenej prestávke kvôli obmedzeniam týkajúcich sa ochorenia COVID-19,
sme sa dočkali dlho očakávaných stretnutí s našimi dodávateľmi a to hneď na
dvoch významných výstavách zameraných na PRO technológie.

Prvou z nich bola výstava PROLIGHT&SOUND vo Frankfurte, ktorá sa konala
26.04. – 29.04.2022 v dvoch výstavných halách MESSE FRAKFURT.

Tou druhou bola výstava ISE v Barcelone, ktorá sa pre veľký záujem
vystavovateľov a návštevníkov presunula z Amsterdamu do spomínanej
Barcelony a to priamo do FIRA DE BARCELONA, ktorá sa konala len dva
týždne po výstave PLS a to 10.05. – 13.05.2022.



PROLIGHT&SOUND 

2022

Dve výstavné haly na dvoch poschodiach  
a vonkajšie nádvorie výstaviska. 
To boli miesta kde prišli predstaviť svoje 
produkty a novinky tie najznámejšie značky 
a zároveň naši dodávatelia hlavne v oblasti 
PROLIGHT technológií, ich  riadenia, 
konštrukčných prvkov, javiskových látok a 
tanečných povrchov, reťazových motorov a 
rôznych úchytných a dekoračných prvkov 
pre scény, stage a mnoho iného.



Najväčšiu plochu a najpútavejšiu scénu predstavil český 

výrobca čoraz obľúbenejšej svetovej značky ROBE. 
Priamo v show programe si návštevníci mohli pozrieť aj 
novinky, ktoré boli priamo predstavené. Touto light show 
ROBE ukázalo, že jej výrobky nie sú určené len pre 
koncertné vystúpenia, ale dokonale splnia náročné 
požiadavky v show programoch a v divadelnom sektore v 
celom rozsahu.

Predstavené novinky: 
- Painte
- T2 Fresnel
- T2 PC
- Spikie +
- iBeam 250
- Tetra X
- T11 Profile
- T11 PC
- T11 Fresnel



Svoje prišla ukázať aj talianska spoločnosť DTS. 
Predstavila svoje nové dve vlajkové lode ALCHEMY 7 s SYNERGY 7

- ALCHEMY 7 ako vysoko výkonná 
LED wash rotačná hlavavica s 
viacčipovým LED zdrojom o 
výkone 800W

- SYNERGY 7 je výkonná LED 
rotačná hlavica s LED zdrojom o 
výkone 1050W, ktorý produkuje 
čisté biele svetlo



Nové produkty prišla do Frankfurtu 

predstaviť aj holandská spoločnosť CLF.

Medzi novinkami boli predstavené:
- POSEIDON WASH XL – IP65
- POSEIDON WASH XS – IP65
- SOFTLED 200 VW
- SOFTLED 100 VW



Konvenčné svietidlá zastupovala 

značka SPOTLIGHT, ktorá taktiež 
predstavila viacero noviniek, medzi 
ktorými boli aj ultra výkonné 
technológie s LED zdrojmi 700W:

Divadelný reflektor PC Hyperion LED 700 8C
Divadelný reflektor Profile Hyperion LED 700 8C
Divadelný reflektor Fresnel Hyperion LED 700 8C
- 8C: RGB + Amber + Cyan + Lime + CW + WW

- miešaním týchto zložiek sa docieli vysoké CRI 95    
a kalibrovaná biela

Followspot Hyperion LED 700 CW DMX



Zastúpenie v riadení PRO LIGHT technológií mala svoje významné 
miesto aj značka MA LIGHTING spoločne s jedinečným 

automatizovaným systémom na sledovanie  ZACTRACK.



Dominantou výstavy bola bezpochyby korporácia AREA FOUR INDUSTRIES, 
do ktorej patrí  spoločnosť MILOS, ako popredný výrobca hliníkových konštrukcií, 

konštrukčných prvkov a rôznych riešení pre malé, ale aj kolosálne eventy.



ISE

2022

Tou druhou bola už spomínaná 
výstava ISE v Barcelone. 

Konala sa len dva týždne po 
skončení  PLS vo Frankfurte.

Táto však bola zameraná hlavne 
na audio-vizuálnu techniku 
a technológie úzko späté 

s projekciou,  LED obrazovkami 
v rôznych tvaroch, uloženiach a so 
zameraním sa na riadenie týchto 

video zobrazujúcich prvkov. 
Zvukové systémy mali na ISE veľké 
zastúpenie svetových značiek ako 

FOHHN, ECLER, YAMAHA. 



BARCO je svetový výrobca projektorov pre inštalácie do divadiel, 
kongresových miestností, posluchární, múzeí, kín, na koncerty, ale 
aj pre rentálové spoločnosti.

Riešenie 90° uhlovej optiky 
pre krátke vzdialenosti.

BARCO bolo súčasťou 
úchvatnej inštalácie 
priamo na výstavisku.        

V miestnosti 15x15m bolo 
použitých 30ks projektorov 

BARCO, ktoré boli 
namapované na všetky 
štyri steny a podlahu. 
Video v slučke tvorilo 

jeden úchvatný, 
dynamický obraz          

360° spolu s podlahou.



FOHHN je nemecký výrobca zvukových systémov, ktoré sú priam 
predurčené do divadelných a koncertných sál, do kultúrnych 
domov bez ohľadu na veľkosť, ale aj veľkých open air produkcií.

Dokonalé dizajnové 
spojenie zvuku a obrazu 

si nájde uplatnenie aj    
v konferenčných 

miestnostiach.



FOHHN si dáva záležať nie len na čistote a kvalite zvuku, ale aj na 
dizajne a preto  zvukový systém môže byť v akejkoľvek RAL farbe 

a dokonca aj v textúre podľa zadania klienta.



WPaBT
Bluetooth® Receiver Wall Panel
- WPa je séria nástenných panelov s diaľkovým 

ovládaním pre systémy a prepojenie audio signálov

Novinky na ISE predstavila aj domáca spoločnosť ECLER

WiSpeak GLOBE je 2-pásmový 
guľový reproduktor s vlastným napájaním 
a možnosťou bezdrôtového príjmu zvuku s 
horizontálnym 360°rozptylom.

DROP6
2-pásmový závesný reproduktor s 
elegantným dizajnom, s výkom
60/30/15 a 7,5W, dostupný vo 
vysokých aj nízkych impedanciách.



YAMAHA ako kultová značka zvukových pultov, zvukových 
systémov a  hudobných nástrojov mala svoje miesto na ISE. 
Vo svojom stánku zaujala riešením stropných reproduktorov, 
ale hlavne sieťovým riadením zvukových systémov.



Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.

Pre viac informácií o novinkách z výstav, ostatných produktoch
a cenách nás neváhajte kontaktovať.

citylight@citylight.sk
www.citylight.sk

mailto:citylight@citylight.sk
http://www.citylight.sk/

