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Najbardziej multimedialna grupa w Polsce

Studio Telewizyjne ZPR
Studio telewizyjne ZPR działa
od 2014 roku.
Powierzchnia studyjna
z zapleczem – 1250m .
2

3 niezależne studia z reżyserkami.
Kompleksowe wyposażenie w sprzęt
oświetleniowy i zdjęciowy.
Technologia umożliwiająca realizację
programów life.

Łącze światłowodowe umożliwiające szybkie
przesyłanie danych.
Sieć WIFI na terenie całego obiektu.
Obiekt monitorowany 24 h.
3 bramy wjazdowe.
Dogodna lokalizacja – Gocław.
Parking oraz wjazd dla samochodów
osobowych i dostawczych.

www.grupazpr.pl

Studio 83 m2
Wysokość: 4,5 m.

840 cm

szer./wys. 286/278 cm

W pełni wyposażona reżyserka.

928 cm

Zielony i czarny przesuwny horyzont na trzech
ścianach.
Profesjonalna wykładzina podłogowa green.

210 cm

Podłoga pokryta czarną żywicą.

694 cm

Szyny oświetleniowe na suficie.
Osobna brama wjazdowa 2,86 m x 2,78 m.
W pełni wyposażona garderoba/charakteryzatornia
– lustro, deska do prasowania, żelazko, wieszaki, fotele.
Zaplecze prądowe: 32A, 63A.
Maksymalne obciążenie: 55 kW.

Cena wynajmu
za 1 dzień zdjęciowy: 12 godz.

www.gruPazPr.Pl

1500 zł

Studio 400 m2
Powierzchnia całkowita 500 m2, powierzchnia
do wykorzystania: 400 m2.

1812 cm

Wysokość: 4,5 m.
W pełni wyposażona reżyserka.
Czarny horyzont na wszystkich ścianach.

szer./wys. 197/215 cm

2762 cm

Biała cyklorama: długość 16 m,
szerokość: 5 m, wysokość 4 m.
Green box: długość 14 m, szerokość 6 m,
wysokość 4 m.
Podłoga pokryta czarną żywicą.
Szyny oświetleniowe na suficie.

szer./wys. 320/320 cm

Dwie bramy wjazdowe: 1,97 m x 2,15 m
oraz 3,2 m x 3,2 m.

Cena wynajmu
za 1 dzień zdjęciowy: 12 godz.

3000 zł

W pełni wyposażona garderoba/charakteryzatornia
– lustro, deska do prasowania, żelazko, wieszaki,
fotele.
Zaplecze prądowe:
8 x 32A, 8 x 63A, Maksymalne obciążenie: 180 kW.

www.gruPazPr.Pl

cennik
Studio 1

Studio 2

83 m2

400 m2

cena wynajmu

cena wynajmu

za 1 dzień zdjęciowy:

za 1 dzień zdjęciowy:

12 godz.

12 godz.

1500 zł

3000 zł

ZAPLECZE: garderoby, łazienki z natryskiem, kuchnie z wyposażeniem AGD, kanapy.
Garderoba – 190 zł
Wynajem studia na okres budowy scenografii – 50% rabatu.
Opłata za zużycie energii elektrycznej – rozliczana wg zużycia.

www.grupazpr.pl

Chcesz wypożyczyć sprzęt?
Zainteresowanym
przesyłamy pełną listę
i specyfikację sprzętu
mailem.

Kontakt:
sprzetTV@grupazpr.pl
tel. +48 781 818 293

www.grupazpr.pl

Studio zPR
KON T A KT :
STUDIO
STUDIOTV@GRUPAZPR.PL
BOGUSŁAW SZETELA
SZEF DZIAŁU TECHNOLOGII I REALIZACJI TELEWIZYJNYCH
+ 48 602 334 200
ANNA CZERWIŃSKA
KIErOwNIK STuDIa
+ 48 602 153 810
WYNAJEM SPRZĘTU
+48 781 818 293
SPRZETTV@GRUPAZPR.PL
ADRES:
WAŁ MIEDZESZYŃSKI 646, BUDYNEK 1, PRZY KOŚCIELE
03-994 warSzawa
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