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VIU L'EXPERIÈNCIA VITEPARK

 I APROFITA DELS MILLORS SERVEIS

ViteparkStudios!és una empresa de lloguer de 

material acústic i lumínic.!També montem i 

preparem tot tipus d'esdeveniments relacionats 

amb el nostre món, per a més informació envia 

un e-mail amb les teves dades i el que tens en 

ment.

- NOVETATS VITEPARK 2014 

- SO PROFESSIONAL 

- IL·LUMINACIÓ PROFESSIONAL 

- INCORPORACIONS IMMEDIATES

V I T E P A R K  N E W  G E N E R A T I O N  4

f e m  v o l a r  e l s  t e u s  s o m n i s . . .

2 0 1 4



NOVETATS VITEPARK STUDIOS!2014

Aquest any 2014 vitepark studios creixerà més d'un 20% del que és actualment, 

ampliarem molt el servei de vídeo professional, amb la incorporació de la millor 

tecnologia de cànon, GoPro, nikon i més grans marques. El nou servei serà de 

gravació de vídeos per a esdeveniments, documentals ets ...

Com cada any augmentarem els nostres equips de llums i so , però sobretot el de 

llums. El 2013 vitepark ha posat al seu servei grans equips de so i no hem 

treballat tant en l'ampliació de la llum , aquest any serà el contrari i rebrem nous 

equips de llum per continuar creixent. Vitepark té l'objectiu de continuar 

treballant en petits i mitjans esdeveniments per a millorar la qualitat, sense 

descartar els grans esdeveniments en un futur. L'any 2013 a estat l'any que 

vitepark a obtingut més beneficis en tota la seva història.

El principal objectiu del 2014 és créixer més d'un 20% amb llums vídeo i so i 

duplicar la feina que a fet el 2013.

Amb la renovació d'imatge de l'empresa vitepark aposta per un servei de més 

professionalitat i qualitat. L'any 2013 a estat clau per a l'ampliacion i renovacion 

de l'empresa, amb el nou logo més modern presentem la nova vitepark.

Si tens previst realitzar un esdeveniment i vols equips de so o de llums vitepark 

pots ser la teva opció més econòmica.



S O  P R O F E S S I O N A L



SOUNDCRAFT EPM6

SOUNDCRAFT MFXi20

June-October &
December-March:

mo - fr:! 08:00 - 12:00   
14:00 - 18:00

sa:!!09:00 - 17:00
April, May & November:

mo - fr:! 09:00 - 12:00   
14:00 - 18:00

123 ANYSTREET,  
ANYTOWN ST 54321
123.456.7890

YAMAHA DXR15
1200W

STAGEPAS 300
300W



Amplificador de guitarra

BAFLE PROFESIONAL 
ACOSTIC CONTROL

ETAPA-200W

ETAPA-100W

Mini-taula amb 2 entrades



SHURE SM57
STANDARD

SHURE SM58
STANDARD

SHURE PG30

SHURE PG24



TREK SUPER SIX
STANDARD
Quomodo potero hoc attentare! Pater tuus, qui te genuit, non 
vult te redimere, ego vero, cum sim tibi extranea, quomodo 
deberem hoc cogitare!  Et si te liberarem, offensionem patris 
mei incurrerem, quia tuam redemptionem perderet pater 
meus. Verumtamen mihi unum.

BIANCHI QUICK CX
STANDARD
Quomodo potero hoc attentare! Pater tuus, qui te genuit, non 
vult te redimere, ego vero, cum sim tibi extranea, quomodo 
deberem hoc cogitare!  Et si te liberarem, offensionem patris 
mei incurrerem, quia tuam redemptionem perderet pater 
meus. Verumtamen mihi unum.

Caixetí d'escenari 

CRUISER
Quomodo potero hoc attentare! Pater tuus, qui te genuit, non 
vult te redimere, ego vero, cum sim tibi extranea, quomodo 
deberem hoc cogitare!  Et si te liberarem, offensionem patris 
mei incurrerem, quia tuam redemptionem perderet pater 

DI 



IL .LUMINACIÓ PROFESSIONAL



Efecte PRO LIGHT LASER

LED 6W que barreja i combina làser bicolor amb potent llum de led 

de 3W

Chauvet Q SPOT 160 LED

Chauvet Q SPOT 160 LED Cap mòbil 20W LED amb 1 roda de color, 1 

PRO LIGHT SRL-562
PRO LIGHT SRL-562 Flash estroboscòpic amb 750W i velocitat 

variablemeus. Verumtamen mihi unum.

Chauvet Abyss LED 2.0 
DMX cridaner efecte



EUROLITE 4 FOCUS

Set de 4 focus a led amb barra suport electrificada. funcionament 

autònom amb chaser incorporat de xx programes, ritme de la 

música, màster-slave i control DMX. Gran lluminositat 55 W 

PRO LIGHT PAR64

 Projector amb 183 leds de 10mm amb control DMX, màster / slave o 

ritme de la música.

Eurolite FS-600/26° Spot 
GKV-600 BK

PAR56

Focus PAR-56 llarg, amb portafiltres, ceràmica i cable,



chauvet fog

màquina de fum de 900W amb comandament a 

distància sense fil i amb cable

WF 700WF 700 és el primer 
model de la nova sèrie de 
màquines de fum WF.

WF1200WF màquina de fum WF 1200 

Màquina de bombolles contínues, dipòsit 

d'1 litre, inclou lira per penjar. color 

platejat



Chauvet lights DMX control

DUNE SCAN 192 
CONTROLAT R DMX

DIMER

Decodificador DMX para 
maquinas de humo chauvet



Tripode-suport 
 il · luminació mòbil en ALUMINI negre

Trípode-suport per il · luminació 

mòbil en ACER negre, format per un 

trípode amb dos tubs telescòpics 

Portico ressò per il · luminació 

amb truss de 3 mts, alçada màxima dels trípodes: 

2,8 m, pes maxim aplicable al sistema 40kg. 

Torre per a llums en acer

Torre per a llums en acer, professional, plegable i amb argue. Molt 

estable, pesat i robust. Alçada regulable de 175 a 410cm, suporta 80Kg 



TECLAT DE SUPORT

TECLAT DE SUPORT

Tram de 2 metres d'truss paral ! lel
STANDARD

Tram de 2 metres

Peu de micròfon K&M - Girafa 
estàndard

suport d'altaveu plegable i 
regulable ideal per 
actuacions.



V I D E O  I  F O T O S



Nueva cámara compacta 
digital con espíritu de cámara 
de sistema.

Canon PowerShot G16

Nickon coolpix

Tripode



INCORPORACIONSIMMEDIATES



PRO LIGHT LED BAR 114 - 15W

CANON XF100

PRO LIGHT LASER 1200 RGB

CHAUVET GEYSER RGB



HALÒGENA

Claqueta sintetica blanco y negro

Panel de 4 tubos PRIMELUX

Fresnel  300W



NOU LOGO DE VITEPARK



VITEPARK STUDIOS

phone 00 34 608 372 000
www.facebook.com/vitepark
vitepark@gmail.com
www.vitepark.com
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