MIGHTY BRIGHTY
nový jedinečný koncept pro vytvoření perfektní
projekční plochy na normální stěně. S malířskou
štětku, naneste Mighty Brighty na hladkou stěnu a
užijte si výjimečné obrazové kvality.
• vždy správná velikost a formát obrazu
• složení nátěru lze snadno
specifických podmínek instalace

namíchat

podle

• jasný a kontrastní obraz s bohatými barvami, kvalita
stejná jako u profesionálních projekčních pláten
• vždy rovná a nekroutící se plocha
• ideální pro instalace, kde nejde použít plátno
• magnetické okraje
kontrastního rámu

k

vytvoření

snímatelného

• po sejmutí rámu uvidíte pouze normální stěnu
(MPW30)
• veškeré potřebné nářadí včetně malířských válečků
přiloženo (MPW20/30)

MPW10 - standardní
řešení

MPW20 - projekční plocha na
míru

MPW30 - neviditelné řešení

oproti MPW20 obsahuje barvu k
vysoce odrazivý nátěr pro
snímatelné magnetické černé
natření plochy11m2, což umožní
snadné vytvoření projekční
orámování pro zvýšení kontrastu
natřít celou stěnu. Pokud
plochy na stěně, barva světle obrazu, možnost namíchat odstín od
nepoužíváte plochu a sejmete
šedá, zisk 1,1, plocha 5m2, tj. matně bílé až po tmavě šedou a zisk magnetický černý rám, vše co uvidíte
u formátu 16:9 úhlopříčka
od 0,9 do 1,4, plocha 6m2, tj. u
je běžná bílá nebo světle šedá stěna.
formátu 16:9 úhlopříčka 343cm
330cm (130´´)
Nikdo nepozná, že jde o perfektní
(135´´)
projekční plochu

Cena : 2.348,80,- bez DPH

Cena : 5.033,60,- bez DPH

Cena : 7.134,50,- bez DPH

Cena : 2.795,- s DPH

Cena : 5.990,- s DPH

Cena : 8.490,- s DPH

Vytvoření vlastní projekční plochy v šesti snadných krocích

1. urči přesnou velikost a polohu
projekční plochy promítnutím obrazu na
zeď

4. namíchej a nanes vrchní nátěr

2. na okraje plochy nanes magnetický
nátěr

3. namíchej a nanes základní nátěr

5. přilož magnetické okraje kolem plochy, 6. užij si skvělé zábavy s Mighty Brighty
pokud plochu nepoužíváš, vždy půjdou
snadno sundat

