
Vetítéstechnika 



Vet í téstechnika  vet í tővászonra  

Manapság ezt a technológiát nemcsak prezentációk és élőképek vetítésére használják, 
hanem színpadi dekorációs háttérként, animációkat, filmeket futtatnak rajta. 
A projektorral történő vetítéssel lehetőség nyílik a kamerák közeli képének nagybani 
megjelenítésére, filmek, állóképek (logók) bejátszására, számítógépes prezentációk 
kivetítésére. 
 A közönség számától, a fényviszonyoktól és a helyiség paramétereitől függően több fajta 
projektort alkalmazunk. Nagy méretű vászonnal kiválóan alkalmas eredményjelzésre is. 
 
Vásznak, vetíthető felületek 
Vásznak alkalmasak elölről ill. hátulról történő kivetítésre is,  állhatnak saját lábukon vagy 
függeszthetők, saját kerettel vagy alutrus szerkezetre installálva (4:3, 16:9 képarányban), 
hagyományos és egyedi formákban, méretekben alkalmazzuk. (1,8x1,8-tól 12x12-ig) 
Egyedi felületünk a 60mx4m-es panorámavászon 
 
 Vetítéstechnikához szükséges bejátszó egységek, keverők, mixerek, monitorok, kábelezés 
 
Projektorok: 
1700 ANSI lumentől 40 000 ANSI lumenig full HD minőségben  
 
 

 
 



Kivet í tő  vásznak  

• AV Stumpfl vetítő 
vászon különböző 
méretben 
 

 

•  6m x 3,375m  

•  6m x 4,5m 
 4m x 3m 
 3m x 2m 

• 1,8m x 1,8m 

 



6m szé les  vászon (16:9)  



Vet í tő  vásznak  

• Speciális méretű vásznak: 
 
 
- 11,14m x 6,79m 
- 9m x 7m 

 



Konferenc ia  k ivet í tés  



Kivet í tés  var iác iók  szé les  vászonnal  
10x10m-es  



Ki futó  az  Orosz lános  udvarban  
és  hátu lró l  vet í tett  sz ínpadháttér  



Kivet í tés  nagy  térben  



Kivet í tés  nagy  térben  



Alukerethez  fesz í thető  nagyvászon  
11 ,14x6,77m r ing l i zve  



Panoráma vet í tés  

Ez a napról napra fejlődő technika képes kiváltani a drága és hosszadalmas építéssel járó 
dekorációt. 

A technika előnye, hogy a vetített kép élethűen mintázza meg és helyettesíteni képes az épített 
dekorációt, valamint egyetlen gombnyomással új környezet varázsolható az adott térbe.  A mozgó 
kép látványa még teljesebbé teszi a show-t. 

Hazánkban egyedülálló módón rendelkezünk 60 méteres panorámavászonnal. 

Erre a vászonra készített film illetve animáció és a hozzá rendelt dolby surround sound. 
egyedülálló vizuális és hang élménnyel szolgál. 

 



Panoráma vászon  

• Speciális méretű vásznak:  
- 1 db 60m x 4m 
- 1 db 12m x 4m 

 



Panoráma vászon és  k iegész í tő  
vászon  

• A 60x4 méteres panoráma vásznat középen kiegészítjük egy színpadig érő széles vászonnal. 

• Középső vászon mérete: 11,14x6,77m ringlizve, alukerethez feszíthető. 



Panoráma vászon és  k iegész í tő  
vásznak  



Prezentác ió  panoráma vászonra  és  
k iegész í tő  vásznak  



Kivet í tés  vászonra  és  ledrácsra  



Projektoros  vet í tő  lehetőségeink  
HD pro jektorok  

• Sanyo HD projektor 

12000 ansi lumen projektor 

 

15000 ansi lumen projektor 

 

• Christie projektor: 

20 000 ansi lumen Christie 
projektor 

 

30 000 ansi lumen Christie 
projektor 

 

• Barco projektor 

40 000 ansi lumen full HD 
projektor 

 

 

 

 

 



Vet í téstechnika  LED fa l ra ,  LED 
rácsra  

• Kültéren és beltéren alkalmazott, különböző felbontásokkal rendelkező vetítő felületek. 

 

• 2,5mm felbontású Led fal beltéren: 

 



LED fa l  

• LED fal kül és beltérre 
 
- VPi7 
- VPi5b 
- Create LED 
- Lighthouse R7 

 



LED fa l  d ivatbemutatókon  

 



Ledrács  

• 09x0.9m / panel 



Videomapping  (3D térhatású  
vet í tés )  

• További gyakran használt divatelem az épületek 3D hatású megvetítése, 
azaz ún. videomapping, melyet bel-, és kültéren egyaránt alkalmazunk. 

 

Video Projection Mapping egy izgalmas, új 3D vetítési technika, amely szinte 
bármilyen felületre vetíthető. Speciális szoftver segítségével, mozgó 
képek és maszkok alkalmazásával   a vetített kép tökéletesen 
szabálytalan alakú felületen is képezhető. 

Az animált képnek csak a fantázia szab határt. Leomolhat egy épület, vagy 
átalakulhat bálnává vagy az ablakaiban jelenetek zajlódhatnak le. 

Ezt a technológiát külső térben használva látványos showt tudunk 
megvalósítani. 

 



Videomapping  (3D térhatású  
vet í tés )  



Vet í téstechnika  v íz re  



Reméljük, Önt is partnereink 
között üdvözölhetjük! 

1163 Budapest, 

Cziráki u. 26-32. 

Tel: 468-31-67 

Fax: 363-17-01 

www.masztodon.hu 

 

http://www.masztodon.hu/
http://www.facebook.com/MasztodonKft?ref=hl

