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Nabídka a orientační ceník ozvučení 

Disponujeme aparaturou o celkovém výkonu cca 9kW. Dle Vašich požadavků zajistíme ozvučení akcí, 

přičemž cena je daná množstvím použité techniky a délkou jejího užívání. Pomůžeme Vám k plné 

spokojenosti ozvučit akce typu: 

 konference, 

 dětské besídky, sportovní programy, 

 oslavy, svatby, večírky, diskotéky, 

 živé koncerty kapel (folk, country, cimbálovky, atd.), 

 vystoupení složitější na techniku (rock, punk, metal, atd.). 

Ceny uvádíme orientační, vždy záleží na předchozí dohodě. Snažíme se vyjít vstříc Vašim požadavkům 

a předem se domluvíme na celkové částce. 

Příklady: 

Konference, mluvené slovo, aerobic, lehký hudební podklad… 

PA – 2x aktivní reprobox RCF ART712A MKII, mixážní pult Yamaha MG 82-CX, bezdrátový mikrofon, 

PC, stativy, kabeláže, atp. 

Cena 1000Kč za pronájem aparatury + obsluha 150Kč/hod. 

 

Diskotéky, oslavy… 

PA – 2x aktivní reprobox RCF ART712A MKII, 2x aktivní subbas dbTechnologies Stage Opera 15, 

mixážní pult Yamaha MG 82-CX, mikrofon (možno bezdrátový), PC, ostatní příslušenství. 

Cena 1500Kč za pronájem aparatury + obsluha 200Kč/hod. 

 

Živé vystoupení menších hudebních skupin, vnitřní i venkovní prostory... 

A – 2x aktivní reprobox RCF ART712A MKII, 2x Yamaha DSR118W, monitory RCF ART 712A MKII, 

mixážní pult Behringer XENYX 2222FX, mikrofony Shure, Audix, AKG, Samson, kabeláže, příslušenství. 

Cena 2000Kč za pronájem aparatury + dvojčlenná obsluha 200Kč/hod. 

 

Živé vystoupení hudebních skupin, vnitřní i venkovní prostory... 

PA – 2x Yamaha DSR215, 4x Yamaha DSR118W, 2x dbTechnologies Stage Opera 15, monitory RCF 

ART 712A MKII, Proel 12HBA, mixážní pult Yamaha MG24/14 FX, procesory Sabine FBX 2400, EQ DBX, 

mikrofony Shure, Audix, AKG, Samson, kabeláže, příslušenství. 

Cena 2500Kč za pronájem aparatury + dvojčlenná obsluha 350Kč/hod. 

 

Po dohodě můžeme poskytnout i světelný park (LED PAR 64, LED PAR 56, ovládací pult, mlhostroj). 

Cenu za osvětlení stanovíme po vzájemné dohodě. 

Cena za dopravu od 5Kč/km. 

 

Ceny se počítají od příjezdu po odjezd z místa konání. Při výhledu dlouhodobější spolupráce můžeme 

poskytnout slevu.  


