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Ne zanemarjajte kakovosti zvoka, ko gre za počutje vaših strank

Ozvočite svoje poslovne prostore
..Celovite avdio- in videorešitve za restavracije, centre za fitnes, konferenčne sobe..

Poslovni prostori, kot so restavracije, bari, centri
za fitnes in wellness, frizerski in lepotni saloni,
trgovine, pisarne, konferenčne sobe, kapele in
cerkve, zahtevajo poseben pristop k ozvočenju
prostorov. Lastniki takšnih objektov se srečujejo
z različnimi problematikami, ki so vezane na veliko število prostorov, notranje in zunanje
površine, pravo izbiro in optimalno postavitev
zvočnikov ter mikrofonov in ekranov.
Predstavljamo nekaj najpogostejših rešitev za
optimalno ozvočenje poslovnih prostorov.

zvočnikov, medtem ko za ozvočenja teras in zunanjih prostorov izbiramo med zvočniki, namenjenimi zunanji uporabi, ki so odporni na zunanje
vplive, kot so vlaga, vročina, mraz in UV sevanje. Na
terasah lokalov in restavracij pa vse več opažamo
tudi uporabo tako imenovanih vrtnih zvočnikov, ki
se v videzu kamna povsem zlijejo s tlemi v okolici.
Za vgradne, zunanje in vrtne priporočamo evropske proizvajalce Focal, Q Acoustics in Apart Audio.
Ne zanemarjajte kakovosti zvoka, ko gre za počutje
vaših strank.

zumljiva. Vsekakor ozvočenje cerkve ali kapele prepustite podjetju z izkušnjami na tem področju.

Restavracije, centri za
fitnes, lepotni saloni
Centre za fitnes in gostinske lokale po navadi sestavlja več prostorov (notranjih in zunanjih), v katerih želimo istočasno predvajati isto ali različno
glasbo, z enega ali več različnih virov, na enaki ali
različni jakosti. Upravljanje take glasbe mora biti za
zaposlenega karseda enostavno in hitro, zato je v
teh primerih idealna rešitev večconsko ozvočenje.
Bistvo večconskega avdiosistema je možnost centraliziranega upravljanja oziroma možnost
ločenega upravljanja iz kateregakoli prostora z izbirnikom, vgrajenim v steno. S takšnim sistemom
je mogoče upravljati poljubno število ozvočenj na
notranjih in zunanjih površinah vašega objekta.
Kaj pa izbira samih zvočnikov? Zvočniki v tovrstnih
prostorih morajo biti diskretni in dovolj zmogljivi,
zvok pa kakovosten in prijazen do ušes, saj želimo,
da bi se gostje pri nas počutili prijetno. V notranjih
prostorih največkrat zasledimo vgradne zvočnike,
ki se popolnoma zlijejo s prostorom in na diskreten
način predvajajo glasbo. Ko zahteve prostora ne
omogočajo montaže vgradnih zvočnikov, uporabljamo postavitev tako imenovanih nadomestnih

Pisarne in konferenčne sobe
Cerkve imajo posebne zahteve
Za ozvočenje cerkva je vsekakor potreben strokovni pristop. Cerkveni prostor je velik in visok, kar
se pozna v veliki odmevnosti. Izbira in postavitev
zvočnikov, mikrofonov in tudi drugih komponent
je lahko zelo delikatna. Zaželeno je, da so zvočniki
postavljeni tako, da jih poslušalci ne zaznajo. Zvok
mora potovati od oltarja proti koncu cerkve in nikakor iz ozadja naprej. Poleg postavitve je izredno
pomemben izbor zvočnikov in mikrofona, pridiga
duhovnika mora biti namreč dovolj glasna in ra-

Pri pisarnah in konferenčnih sobah največkrat
uporabljamo vgradne rešitve. Zvočnike skrijemo v strop, s čimer ohranjamo čiste linije prostorov, avdiosistem pa mora biti integriran z
računalnikom, namenjenim prezentacijam.
Odvisno od namembnosti prostora oziroma
dogodka se v določenih primerih izbira tudi
prostostoječe ozvočenje – nagovor direktorja
ob dogodkih, praznikih, zabavah. V teh primerih
je velikokrat dobrodošla možnost integracije
sistema z že obstoječim avdiosistemom, zato ob
izgradnji razmišljajte v naprej – kaj bi nam v prihodnje lahko koristilo?
Če potrebujete postavitev novega ozvočenja
ali pa le zamenjavo starega, se obrnite na podjetje ALS-1 poslovne rešitve – tam vam bodo
znali svetovati.
(P.R.)

Ekipo ALS avdio.video sestavljajo strokovnjaki na področju svetovanja in postavitve vrhunske avdio in videoopreme za vse vrste
poslovnih prostorov.
Obiščite jih na spletnem naslovu www.als.si.
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