Dopřejte divákům společné filmové zážitky
v bezpečí a pohodlí vašeho kina
Všichni již netrpělivě čekáme, až se kina opět rozzáří a zaplní je první diváci. V této nelehké době
je pro nás všechny nejdůležitější zajistit pro diváky nejen špičkové technologické vybavení sálu,
premiérové filmy, komfortní prostředí, ale především pocit bezpečí.

Připravili jsme pro Vás nabídku proti COVID-19 opatření
CINESAFE - DEZINFEKCE POMOCÍ CERTIFIKOVANÉHO ROZTOKU
• Rychlá aplikace mezi jednotlivými filmy
• Nízké pořizovací i provozní náklady
• Jednoduchá manipulace a aplikace
• Vhodné pro jednosálová kina i multikina
• Bezpečné pro diváky i zaměstnance
• Aplikovaný roztok je nezávadný a bez jakýchkoliv pachů
• K aplikaci není třeba ochranných pomůcek ani roušky
• Bezpečný pro každý povrch (sedačky, koberce, látky …)
• Plné uschnutí po aplikaci do 5-ti minut
• Účinnost proti Covid 99,9997%
• Certifikováno proti Covid-19 Evropskou Chemickou Agenturou
• Možnost nákupu nebo pronájmu technologie
• Inovativní řešení (můžete si zažádat o podporu od Státního Fondu
Kinematografie)
Cena kino: od 19.900,- Kč bez DPH (od 24.188,- Kč s DPH)
Cena multikino: 69.900,- Kč bez DPH (od 84.579,- Kč s DPH)
Cena za pronájem: pro více informací kontaktujte kino@avmedia.cz
nebo tel.: 261 260 218

Virtuální kino

CHRISTIE COUNTER ACT (ANTI-COVID UV-C LAMPY)
• Patentovaná technologie USHIO Care222 (UV-C záření 222nm)
• Řešení vhodné pro všechny sály
• Dokáže zničit 99,7 % virové kultury SARS-CoV-2 již za 30s
• Funguje i za plného provozu
• Zařízení je bezpečné pro lidský organismus
• Vhodné pro sanitaci povrchů, které je obtížné pravidelně dezinfikovat
• Zdarma připravíme projekt a nabídku na vámi uvažovaný prostor
Cena: pro více informací kontaktujte kino@avmedia.cz
nebo tel.: 261 260 218
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Příslušenství
DRŽÁKY NA DEZINFEKCI
• Umožňují bezpečnou dezinfekci rukou před vstupem do kinosálu
• Kvalitní kovové provedení od výrobce reproduktorů
a příslušenství pro kina
SDM-1
disifectant
SDM-1 is disifectant floor
standis for
• Různé typy a barevná provedení
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Cena: 990 – 1.890,- Kč bez DPH dle typu
Available
in black and white. Powder
Available in black and white.
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with scratch resistant paint.
coated with scratch resistant
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(1.198 – 2.287,- Kč s DPH dle typu)
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Construction
plastic drip cup
plastic drip cup

Features

Features
Plastic drip
cup can be removed for cleaning
Plastic drip cup can be removed
for cleaning

Coating

Coating
Scratch resistant powder Scratch
coating resistant powder coating

EAN/UPC code

34966021823 SDM-1 black34966021823 SDM-1 black
EAN/UPC code
34966021830 SDM-1 white34966021830 SDM-1 white

1238

1492

5,5 kg
1238

Weight
5,5 kg

• Bezpečná dezinfekce doplňkového vybavení kina, které se využívá
například při pořádání firemních akcí, konferencí, kongresů apod.
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Stojany na dezinfekci

Construction

UV „KUFRY“ PRO DEZINFEKCI TECHNIKY
Weight

SDM-1 whit

SDM-1 white

1492

Base diameter

SDM-1 black

SDM-1 black

412

Note: disinfectant
is not included in
** Note: disinfectant is not**included
in
the delivery.
the delivery.

• Dezinfekce mikrofonů, mikroportů, klávesnic
• Dezinfekce hlasovacích a konferenčních zařízení
350

350

350

350
117

117
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• Cena: 28.990,- Kč bez DPH (35.078,- Kč s DPH)

80

• Jeden dezinfekční cyklus trvá 60 sekund
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AV MEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10
Pro více informací kontaktujte svého obchodního konzultanta nebo využijte kino@avmedia.cz a tel.: 261 260 218

