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DYSPONUJEMY: 
• dwoma klimatyzowanymi studiami filmowymi o powierzchni ok. 170 m² i wysokości 4,2 m każde,
• pomieszczeniem reżyserskim wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt,
• podwieszanym oświetleniem górnym,
• greenscreenem i bluescreenem,
• trzema garderobami,
• szatnią,
• udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazdami i toaletami),
• dużym, prywatnym parkingiem.

Szukasz idealnego miejsca do realizacji autorskich produkcji filmowych, telewizyjnych czy fotograficznych? 
Koniecznie odwiedź studio nagraniowe Arterion. Jego inteligentnie zaplanowana przestrzeń oraz komfortowe 
wyposażenie zagwarantują Twoim produkcjom pożądany sukces.

Dzięki doskonałej akustyce (sale posiadają certyfikaty BROADCAST OIRT i CCITT) w Arterionie mogą być 
organizowane koncerty, spektakle oraz sesje nagraniowe.

Arterion zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować jego użyteczność. Uniwersalność przestrzeni sprawia, że 
bez problemu będziesz w stanie wydzielić miejsce dla publiczności lub stworzyć ekskluzywną przestrzeń VIP na 
antresoli. Możliwe jest również podzielenie studiów na mniejsze, bardziej kameralne. Dodatkowo dysponujemy 
profesjonalnym zapleczem, które w zależności od Twoich potrzeb i wymagań może pełnić różnorodne funkcje. 

Jeśli nie masz sprzętu niezbędnego do realizacji swoich twórczych pomysłów, to kamery do nagrywania filmów 4K, 
obiektywy, lampy, filtry, rzutniki, monitory, a także inne, niezbędne akcesoria możesz wynająć bezpośrednio u nas. 
Pamiętaj, że zawsze służymy dobrą radą oraz pomocą przy aranżacji studia. 



WYPOSAŻENIA STUDIA: 
• łącznie 346 m2 klimatyzowanej powierzchni, 
• telewizor podglądowy w studio,
• prompter, 
• przyłącza prądowe – 16 A, 32 A,
• przestrzeń VIP,
• bezpłatne Wi-Fi,
• przyłącze prądu z dwóch stron miasta i własny generator, 
• ruchome stelaże z oświetleniem górnym. 

WYMIARY STUDIA: 
• Studio 1:  15 x 11 m
• Studio 2: 17 x 10 m
• Wysokość studia/cykloramy: 4,2 m

Baza produkcyjna składa się z dwóch hal zdjęciowych o powierzchniach 171 m2 oraz 175 m2. Każda z nich 
wyposażona jest w trzy tory kamerowe (wykonane w technologii Triax) z możliwością ich konfiguracji.

Zastosowane kamery studyjne to Sony DXC-D55WSPL zainstalowane na podestach firmy Sachtler. 
Pomieszczenia produkcyjne są w pełni klimatyzowane, a ich parametry akustyczne są zgodne z wytycznymi 
OIRT. Hale zdjęciowe obsługiwane są przez niezależne reżyserki, w których zorganizowano stanowiska pracy 
operatorów wizji, operatorów tytularek, operatorów teleprompterów, dźwiękowców i inżynierów studia. 

Realizator wizji dysponuje mikserem produkcyjnym Sony MFS-2000, a pozostali sprzętem takich firm, jak: 
Soundcraft, Genelec, Sennheiser, BDL Autoscript, Harris, Leitch, Avid, Tascam czy Clear-Com. Całość systemu 
zbudowana jest na bazie centralnej aparatury. Zdecydowana większość sprzętu to produkty takich firm, jak 
Harris, Leitch, Sony, Avid, Tektronix, Clear-Com, Rane, TSL i Jünger Audio Studiotechnik.
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Otwartość i twórcze podejście to coś, co nas wyróżnia. Zawsze staramy się dostosować ofertę do potrzeb                           
i możliwości klientów. Służymy profesjonalną radą oraz pomocą na każdym etapie współpracy. Otaczamy 
klientów życzliwą i przyjacielską atmosferą. U nas poczujesz się jak u siebie! 

Zapraszamy do współpracy!


