Visual Solutions

Panasonic rust het beste nieuwe
evenementencentrum ter wereld uit met
beeldtechnologie
Cubex Centrum Praha is een modern multifunctioneel centrum
in Pankrác, het zakelijke centrum van Praag. Met het unieke en
modulaire interieur, gecombineerd met een ultramodern
videopresentatiesysteem, loopt dit gebouw voorop in Midden- en
Oost-Europa.
Klant - Cubex Centrum Praha
Locatie - Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00
Uitdaging
Een multifunctioneel gebouw volledig
uitrusten met beeldtechnologie.

Oplossing
PT-RZ970-projectoren voldoen aan alle
projectiebehoeften. Als displays werden
de 84-inch EF1- en LFE8-displays, 32inch, 48-inch lcd-schermen, acht 55-inch
displays en 47-inch panelen voorzien.

"We waren op zoek naar
projectietechnologie die
ongeëvenaard zou zijn en die
tegelijkertijd het ordelijke
ontwerp van de
conferentieruimte niet
verstoord. Panasonic voldeed
aan deze eisen met een
oplossing die een alledaagse
projectie heeft
getransformeerd in een
multimedia-ervaring."

Ing. Dagmar Alexandra
Bernardová, Marketing
Manager, Cubex Center
Praha

Cubex Centrum Praha is een nieuw multifunctioneel centrum in Trimaran, één van de
nieuwste ontwikkelingsprojecten in de wijk Pankrác in Praag. De locatie in de straat Na
Strži, tussen de hoogbouw van City Empiria en het Panorama Hotel, heeft ideale
transportverbindingen (2 metrohaltes verwijderd van het historische stadscentrum) en een
volledig ontwikkelde lokale infrastructuur met meer dan voldoende grote en kleine
restaurants, accommodatie en parkeergelegenheid. Het centrum is volledig uitgerust met
de allernieuwste technologie van Panasonic.
Cubex Centrum Praha werd tijdens de 9e Global Eventex Awards uitgeroepen tot beste
Grote hal

nieuwe locatie. Deze awards, die de bekroning vormen van één van de bekendste
internationale competities in de evenementenwereld, werden in 2009 ingesteld om
creativiteit, innovatie en hoge kwaliteit in deze sector te vieren.

Voor de ingang van Cubex Centrum Praha staat een informatiepaneel met een
ingebouwde TH-47LFX60W-leddisplay waarop bezoekers dankzij de hoge helderheid van
2000 cd/m2 en het IPS-paneel met grote kijkhoek altijd gemakkelijk afleesbare informatie
kunnen vinden - zelfs in situaties met slecht zicht, zoals bij fel zonlicht of zware regen. De
display is bestand tegen extreme buitentemperaturen en kan het hele jaar door worden
gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C en +50 °C.
Media Wall

In de hoofdreceptie wordt de aandacht van bezoekers meteen getrokken door de
videowand. De acht 55-inch TH-55LFV70W-displays (2x4) zijn voor de entree gekozen
vanwege hun nieuwe antireflectie panelen, die niet alleen minder schitteren, maar ook
een soepele projectie mogelijk maken die aangenamer is voor kijkers naar de videowand.
De eerste verdieping wordt gedomineerd door een 102 m2 grote Plus Media Wall, een
projectieruimte met vijf staande PT-RZ970-laserprojectoren met een gecombineerde
lichtopbrengst van 50.000 lumen. In de multifunctionele grote zaal, die een capaciteit heeft
van 1000 personen, zijn nog eens vier van deze projectoren gebruikt. Deze ruimte is des te
unieker door het buitengewone plafond waarin 325 m aan ledlichtportalen is verwerkt.

Display buiten

De sfeer van evenementen wordt versterkt door unieke services zoals het "CHAMELEON
CONCEPT", dat de kleuren van de zalen en foyers aanpast aan de wensen van de klant.

Cubex Centrum Praha, feiten en cijfers:
3700 m2 conferentie- en expositieruimte

Om bezoekers de weg te wijzen zijn in de foyers van Cubex 32-inch EF-schermen en 48inch LFE-schermen opgehangen.

Modulaire vergaderruimtes
Cubex Centrum Praha heeft een
capaciteit van 1200 personen
In combinatie met het City Conference
Centre kan de capaciteit worden
uitgebreid tot 1700 personen.
Unieke Media Wall met een
projectiescherm van 102 m2
Grote zaal met een capaciteit van 1000
personen
Geopend in juni 2018

Met zijn ultramoderne projectietechnologie en modulaire interieur is het Cubex Centrum
Praha ideaal voor bedrijfspresentaties, congressen, conferenties, trainingen, muziek- en
filmevenementen, bals en banketten. Klanten hebben de keuze uit 8 zalen en lounges en
kunnen gebruik maken van 4 foyers en 2 bars. Één van de specialiteiten van het centrum
is de mogelijkheid om auto's tentoon te stellen in de grote hal en foyer. In het midden van
de grote hal kunnen aan de 70 ophangpunten aan het plafond, elk met een extreem hoog
draagvermogen, zelfs voertuigen worden opgehangen, of ander zwaar materieel en
reclameapparatuur die de klant er wil installeren.
Het pand is geïnspireerd door de Tsjechische kubistische architectuur, wat niet alleen tot
uiting komt in het interieur op zich, maar ook in de accessoires, de apparatuur en het
meubilair, waarmee een prestigieuze Red Dot Award is gewonnen.
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