Nortyx Pro Kft.
Rendezvénytechnika 2016
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Kérem, tekintse meg árlistánkat rendezvénytechnika biztosítására. Ha a listában nem találja meg az
Önnek legmegfelelőbb csomagot, akkor kérem, hogy keressen bennünket e-mailben vagy telefonon.
Bemutatkozás:
Cégünk több mint 15 éve, 2001-óta, biztosít rendezvénytechnikát, a térség kulturális, és egyéb
rendezvényeihez, utcabálokhoz, diszkókba, élő koncertekhez, céges vagy főiskolai rendezvényekre, és
komolyabb házibulikba. Technikai személyzetünk magasan képzett, és tapasztaltan oldja meg a leg
lehetetlenebb helyzeteket is. Technikai berendezéseinknél elsődleges szempont a megbízható
működés, és a kifogástalan hangzás.
Fő profilunk az élő koncertek, sportesemények, nagy létszámú bulik, bálok, és diszkók hangosítása. A
helyszín lehet egyaránt szabad, vagy zárt tér, művelődési ház, vagy akár étterem.

Cégadatok:






Nortyx Pro Kft.
K&H: 10403136-50515556-49571008
Adószám: 14859670-1-13
Cím: 2030 Érd, Lőcsei utca 61.
Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózók listájában!

Az Ön kapcsolattartója:




Tóth Péter
peter@nortyx.hu
+36-30-587-1922
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Hangosítás
Áraink minden esetben az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Csomag árak*:

(Ön könnyedén, magas fokú hangtechnikai képzettség nélkül is kiválaszthatja a rendezvényéhez
legmegfelelőbb ajánlatot)

Alap hangosítás:

Ajánljuk kisebb méretű termek, 50 - 100 fős előadások hangosítására, valamint kis
házibulikra, kerti partyra.





200-500 Watt (2 db hangfal, állványon)
1 db keverőpult
2 db vezetékes, vagy vezeték nélküli mikrofon.
24.000 Ft

Normál hangosítás:

Ajánljuk nagyobb méretű termek, 100 - 150 fős előadások hangosítására, valamint nagy
házibulikra, kisebb discokba.






500-1000 Watt (4 db hangfal)
igény szerint visszhang mentes „delay” hangfal elrendezés.**
1 db keverőpult
2 db vezetékes, vagy vezeték nélküli mikrofon.
38.000 Ft

Nagy hangosítás:






Ajánljuk félplayback koncertek, 250 fős előadások hangosítására, discokba.

2000 Watt (több utas hangfalrendszer)
igény szerint visszhang mentes „delay” hangfal elrendezés.**
1 db keverőpult
2 db vezetékes mikrofon
2 db vezeték nélküli mikrofon.
56.000 Ft

Zenekari hangosítás:






Ajánljuk koncertekre, kültéri és beltéri rendezvényekre 800 főig.

4000 Watt (több utas hangfalrendszer)
2 db monitor hangfal (zenészeknek)
1 db zenekari keverőasztal
Stúdió minőségű vezetékes mikrofonok a hangszerekre, illetve az énekhez.
Effektek (compressor, zengető, limiter)
112.000 Ft

* A csomag árak a szállítást és a technikus költséget nem tartalmazzák!
** Delay hangfalelrendezés: A front hangosítástól megfelelő távolságra elhelyezett késleltetett hangrendszer, mely a
rendezvény egész területén közel azonos hangerőt eredményez, minimális visszhang mellett.
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Személyzet:





Technikus 8 óra időtartamig
Technikus 8 órán felül
hangmérnök koncertre
DJ: retro, rock, vagy mainstream stílusban

24.000 Ft/fő
5.000 Ft/óra
30.000 Ft/fő
40.000 Ft-tól

Hangosítás kiegészítők:












Vezetékes mikrofon
Vezeték nélküli kézi mikrofon
CD lejátszó
DVD lejátszó
Laptop (zene, videó, vagy prezentáció bejátszásához)
Hanganyag rögzítése sztereó sávra (WAV / MP3 / Audio CD)
Hanganyag soksávos rögzítése (pl.: koncertek sávonkénti felvétele,
így később a felvett hanganyag megkeverhető, kiadható.)
Monitor hangfal színpadra
Zenekari mikrofonok (stúdió minőségű mikrofonpark)
Effektek (reverb, compressor, eq)
Gitár alapok (100W fej + láda), Marshall / Peavey

3.000 Ft
5.000 Ft
3.000 Ft
5.000 Ft
8.000 Ft
10.000 Ft
40.000 Ft
6.000 Ft
3.000 Ft
5.000 Ft
12.000 Ft

Fénytechnika:











300 Wattos PAR 56 színpadi lámpa + színfólia
Digitális fényvezérlő (Dimmer) PAR lámpákhoz (Stairville DC-405S)
Disco középfény, Mushroom 600 Watt (körbe táncoló vonalakat vetít)
Disco fény, LED Corallo (színes, ütemre forog/villog)
Disco dekorációs lézer (apró zöld és piros lézerrácsot fest a plafonra)
Stroboszkóp (500 Watt)
Stroboszkóp vezérlő (ütemvezérlés, manuális, és automata)
Tükörgömb 20 cm + színes megvilágítás
T alakú fényállvány (4 lámpának, maximum 3 méter magas)
Füstgép (700W) 1 liter füstfolyadékkal (egy estére elég)

1.500 Ft
4.000 Ft
5.000 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
2.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
5.000 Ft

Egyéb szolgáltatások, információk:






Esemény közvetítése interneten (hang és kép) + chat ablak:
Érd területén a szállítás díjmentes.
Szállítás egyéb település esetén
o Kisebb hangosításokhoz alapdíj
o Nagy hangosításokhoz alapdíja (teherautó)
Áraink a mindenkori ÁFÁ-t tartalmazzák

Infó, Megrendelés:
http://hangcuccberles.hu/

40.000 Ft
0 Ft
100 Ft/km
0 Ft
14.000 Ft

Oldal: 3

peter@nortyx.hu

+36-30-587-1922

Miért válasszon minket?







Mert az Ön hangtechnikai, valamint fénytechnikai igényeit teljes egészében saját tulajdonú
berendezésekből tudjuk kielégíteni, így amiben megállapodunk, az garantáltan időben
megérkezik a helyszínre, a megrendelt mennyiségben, és minőségben.
Mert a mi célunk, hogy az Ön rendezvénye kifogástalan legyen!
Mert a stáb összes tagja szakirányú képzettséggel rendelkezik.
Mert nekünk ez nem csak munka, hanem hivatás!
Azért is válasszon minket, mert Önnek és nekünk ugyanaz a célunk, mégpedig az, hogy a
rendezvény összes résztvevője a lehető legjobban érezze magát, és csupa pozitív gondolattal
térjen haza.

Hol találkozhatott velünk?
(a lista természetesen nem teljes, csak a szolgáltatások széles körét hivatott bemutatni)



















Bálna Budapest rendezvényterem 2014
Budapest Kandós Ifjúsági napok 2014 (~2000 fő, zenekar és disco)
Óbudai Egyetem, II. Rexroth Pneumobil verseny, Budapest, 2013.
Óbudai Egyetem, Kandós Ifjúsági Napok (1200 fő, 3 helyszín) Budapest.
Több-száz 40-150 fős koncert, disco, és magán party fény és hangtechnikája Budapesten,
Érden, és Százhalombattán.
Az egykori Budapest Műszaki Főiskola (mai Óbudai Egyetem) több kari rendezvényének,
partyjának hangosítása.
Lemezbemutató koncertek Budapesten, hangosítással, és rögzítéssel.
Százhalombattai Club Európa Disco fix hangrendszer telepítése, és üzemeltetése.
Százhalombattai művelődési központ több rendezvénye (2001-2005).
Százhalombattai utcai rendezvények hangosítása és közvetítése interneten, és FM rádióval.
Divatbemutatók Érden és Százhalombattán.
Tárnoki utcabál és szabadtéri disco (6-800 fő).
Disco hangosítás szilveszteri partyra, Velencén (2-300 fő)
Szalagavató, százhalombattai sportcsarnok.
Országos sportesemények hangosítása (kézilabda, görkorcsolya) Érden, és Százhalombattán.
Balatonvilágosi népdalkör Mobilstúdiós kórus hangfelvétel.
Helyi diszkók hangtechnikájának telepítése, és üzemeltetése: Érd, Százhalombatta,
Ráckeresztúr, Ercsi, Martonvásár, Vál.
Pár fontosabb ügyfelünk illetve rendezvényhelyszín ahol dolgoztunk, vagy közreműködtünk:
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