
Príloha č. 1 k zadaniu zákazky

Názov zákazky: Dodávka štúdiového vybavenia

Opis do súťaže
Množstvo v 

ks

Profesionálny štúdiový blesk so vstavaným prijímačom pre rádiový 

systém (2.4G) s bajonetom Bowens, maximálny výkon 400Ws 

(smerné číslo 65) s reguláciou až o päť clonových čísel (1/32 - 1/1) v 

krokoch po desatine clony, rýchle nabíjanie blesku 0,3 až 1,5s na 

plný výkon, doba horenia blesku od 1 / 2000s do 1 / 800S, farebná 

teplota (K): 5600 +- 200. (napr. Godox QS400II štúdiový blesk 

400Ws)

1

Profesionálny štúdiový blesk so vstavaným prijímačom pre rádiový 

systém (2.4G) s bajonetom Bowens, maximálny výkon 600Ws 

(smerné číslo 76) s reguláciou až o päť clonových čísel (1/32 - 1/1) v 

krokoch po desatine clony, rýchle nabíjanie blesku 0,3 až 1,5s na 

plný výkon, doba horenia blesku od 1 / 2000s do 1 / 800S, farebná 

teplota (K): 5600 +- 200. (napr. Godox QS600II štúdiový blesk 

600Ws)

1

Profesionálny softbox s bajonetom Bowens, kompatibilný so 

zábleskami Quantuum/Quadralite, Bowens, Photon, Fomei, 

strieborná odrazná plocha z vnútornej strany, možnosť rotácie 360 

stupňov. (napr. Quadralite Softbox 40x180cm)

1

Profesionálny softbox s bajonetom Bowens, kompatibilný so 

zábleskami Quantuum/Quadralite, Bowens, Photon, Fomei, 

strieborná odrazná plocha z vnútornej strany, možnosť rotácie 360 

stupňov. (napr. Qaudralite Softbox Oktagon 120cm)

1



Kvalitný kovový komínik s bajonetom Bowens, dĺžka 20cm, predný 

priemer 6cm, odnímateľná voštinová mriežka, 5x farebný filter. 

(napr. Kominík s voštinou a farebnými filtrami)

1

Bezdrôtová riadiaca jednotka určená pre fotoaparáty Canon, 

podpora TTL (E-TTL / E-TTL II) aj vysokorýchlostné synchronizáciu 

(HSS) až do 1 / 8000s, kompatibilný so systémom Godox 2.4GHz a 

umožňuje blesky v tomto systéme nielen synchronizovať, ale aj 

riadiť, nastavenie clony od 1/128 do 1/1 po tretinách clony, AF 

prisvietenie, podpora rozdelenie bleskov až do piatich skupín, LCD 

displej. (napr. Godox X1T pre Canon riadiaca jednotka vysielač)

1

Reflektor pre štúdiové blesky s bajonetom Bowens, priemer 18cm / 

7", vnútorná strana: strieborná, vonkajšia strana: čierna. (napr. 

Reflektor pre štúdiové blesky 18cm)

1

Klapky pre usmernenie svetla, jednoduchá montáž na reflektor 

záblesku, vhodné pre reflektory s priemerom 18cm, v balení s 

odnímateľnou voštinovou mriežkou a 4 farebnými filtrami. (napr. 

Klapky s voštinou a farebnými filtrami)

1

Univerzálny štúdio stojan 250cm + držiak odraznej dosky. (napr. 

Univerzálny držiak odraznej dosky so stojanom)
1

Odrazná doska, 2 povrchy: jedna strana zlatá, druhá strana 

strieborná, púzdro. (napr. Odrazná doska 2v1 zlatá/strieborná 

120x180cm)

1

Teleskopické rameno s kĺbom pre uchytenie na stojane, jednoduchá 

úprava na žeriavový boom stojan, dĺžka ramena 70-135cm, nosnosť: 

3kg (celková stabilita závisí od vyváženia a parametrov stojana). 

(napr. Rameno Boom 70-135cm)

1



Vak na závažie pre boom ramená alebo stojany, možné naplniť 

ľubovoľným materiálom, napr. piesok, kov..., dve vrecká so zipsom, 

každé s rozmerom 25x25cm. (napr. Sandbag vak na závažie)

1

Stabilný štúdiový stojan, vhodný pre všetky štúdiové blesky a 

príslušenstvo, ukončenie spigotom a závitom 1/4", maximálna 

výška: 250cm, výška pri najviac roztiahnutých nohách: 220cm, v 

zloženom stave: 80cm, hmotnosť: 1,25kg, nosnosť: 5-10kg (v 

závislosti od výšky). (napr. Štúdio stojan 250cm)

1

Kompletné uchytenie pre 3 pozadia na rolke, možnosť montáže na 

stenu alebo na strop. (napr. Komplet uchytenie pre 3 pozadia)

1

Papierové fotografické pozadie na rolke, šírka 2,72m,  dĺžka 11m, 

farba: biela Super White, matný papier bez odleskov s vyskokou 

gramážou, navinuté na tvrdej rolke, ktorá zabraňuje prehýbaniu 

pozadia. (napr. Papierové foto pozadie 2,75x11m biele Super)

1

Papierové fotografické pozadie na rolke, šírka 2,72m,  dĺžka 11m, 

farba: čierna Super Black, matný papier bez odleskov s vyskokou 

gramážou, navinuté na tvrdej rolke, ktorá zabraňuje prehýbaniu 

pozadia. (napr. Papierové foto pozadie 2,75x11m čierne Super)

1

Kvalitný foto stôl šírky 60cm, difúzna podložka pre eliminovanie 

nežiadúcich tieňov, výška a dĺžka sa dá nastaviť sklonom, 8ks 

držiakov/štipcov podložky, 2ks univerzálny držiak, rozmer podložky 

60x130cm. (napr. Fotografický stôl 60x130cm)

1


