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Motorické projekčné plochy
- jednoduchá montáž na strop, alebo stenu
- ovládanie dodaným spínačom, voliteľne diaľkovým ovládačom
- rôzne typy povrchov plátien (White Ice, Matt White, Grey, New Coral, Silver.. )
- šírka plátien od 180 cm do niekoľkých metrov, pomer strán 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
- pevná a ľahká konštrukcia, voliteľne akumulátorové riešenie

Ručne ovládané plátna
- jednoduchá montáž na strop, alebo stenu
- roletový alebo tyčový mechanizmus
- rôzne typy povrchov plátien (White Ice, Matt White, Matt Grey, New Coral...)
- šírka plátien od 180 cm do niekoľkých metrov, pomer strán 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
- pevná a ľahká konštrukcia

Statívové plátna
- jednoduchá mobilná inštalácia - rozloženie statívu a plátna
- roletový mechanizmus, pevná a ľahká konštrukcia
- rôzne typy povrchov plátien (White Ice, Matt White, ..)
- šírka plátien od 130 cm do 240 cm, pomer strán 1:1

Rámové plátna
- jednoduchá mobilná inštalácia - rozloženie celej konštrukcie statívu a plátna
- pevná a ľahká konštrukcia, taška alebo transportný kufor
- rôzne typy povrchov plátien pre prednú a zadnú projekciu
- ponuka konštrukcií od 240 cm do niekoľko metrov, pomer strán 4:3, 16:9, 16:10

Matnice pre spätnú projekciu
- špeciálna konštrukcia premietacej plochy pre spätnú projekciu
- vysoká kvalita obrazu, možnosť sledovania oboch strán
- prenosné riešenia, závesná alebo pevná inštalácia
- šírka plôch od 120 cm do 300 cm, pomer strán 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
- 10 ročná odolnosť pre vonkajšie inštalácie
- pevná a ľahká konštrukcia, povrch Gray, Holo Glass..

Matt White - najpoužívanejší a najuniverzálnejší projekčný povrch.
Zadná časť čierna - vhodné pre zakrytie okna. Pozorovací uhol 150,
odrazivosť 1.0, hrúbka plátna 0.35mm
Matt White P - profesionálny povrch zo zvýšenou hrúbkou plátna 0.7mm
Glass Beaded - povrch s vysokým odrazom 2.5. Pozorovací uhol 90,
hrúbka plátna 0.5mm. I pri menšom výkone projektora brilantný obraz.
White Ice - PVC povrch pre bežné použitie. Pozorovací uhol 120,
odrazivosť 1.2, hrúbka 0.4mmm.
Matt Grey - sivý povrch určený hlavne pre HomeCinema aplikácie.
Odrazivosť 0.8, hrúbka plátna 0.4mm.
New Coral - určený pre spätnú projekciu. PVC štruktúra, pozorovací uhol
90, svietivosť 3.2, hrúbka 0.6mm.
Gray Glass - matnice pre spätnú projekciu. Vysoký kontrast a jas až 5.6,
pozorovací uhol 180, hrúbka 3mm. Výborná kvalita obrazu.
Holo Glass - matnice pre spätnú projekciu. Vysoký kontrast a jas až 4.0,
pozorovací uhol 180, hrúbka 3mm. Transparentný - priehľadný povrch.
Výborná kvalita obrazu.
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