Scan QR-koderne
og se mere info
eller film.

Professionel fantasi, og meget mere!

Interaktive lodrette flader
Interaktive vægge: Projekteret
Når man bruger projektorer, er den største
udfordring udefra kommende lys. Derfor
måler vi altid lysmængden i rummet på det
værste tidspunkt. Herefter tilpasser vi forskellige projektorløsninger ud fra ønskede
størrelse på den projekterede væg.
Vi kan lave opløsninger op til 6 x Full HD
pr. system.
Lige så stort som du kan drømme om.

Interaktive væg-skærme
Vi har skærme af mange forskellige
kvaliteter og størrelser. Du kan også
vælge at bruge den eller de skærme du
allerede har hængende.
Fordelen ved skærme er, at de er
meget lysstærke og ikke så
overfølsomme for udendørs lys.

Interaktivt akvarie

Vores mest avanceret 3D animation
som er uden sammenligning. Hver
enkelt fisk har sin egen personlighed.
Nogle er stimefisk og søger sammen,
andre er nysgerrige og nogle er mere
sky. Du plejer fiskene med din mobil,
telefon eller iPad. Som noget nyt kan
du også tegne dine egne fisk og lægge
dem i scanneren, tryk på knappen og så
svømmer de ind i akvariet.

Interaktive lodrette flader
Interaktive butiksruder
Skal du have trukket folk hen til din
virksomhed, kan dette gøres på alle
tider af døgnet med de interaktive
butiksruder.
Ruderne kan indeholde, aktivitet,
reklame, informationer og du kan selv
programmere dem med nye scener.
Eller få os til at gøre det for dig. Her
benytter vi radar for præcision.

Interaktive plakater
Har du et eller mange budskaber du
gerne vil have gjort interaktive.
Her er løsningen, som kan trække
publikums opmærksomhed over til dit
brand, eller måske bare som informativ
baggrund i din udstilling.

Vores vision

Kvalitet både i software og i installation er meget vigtig for os, derfor gør vi meget
ud af lysmåling af stedet, hvor I skal have interaktiviteten. Herefter tilpasser vi projektorer, skærme, sensorer, og computere til at kunne yde det absolutte bedste ud
fra de ønsker I har til funktion, størrelse og følsomhed.
Med over 5 års erhvervserfaring med interaktive overflader i Danmark, sammen med
vores stærke leverandør, som har mere end 20 års erfaring med udvikling, kan du
være helt sikker på, at du får den bedste løsning til netop dit behov.
Kontakt os endelig for et personligt møde,
og en gratis og uforpligtende demo af vores produkter på +45 28 93 72 24

Priserne er ekskl. moms, levering og montering.

Scan QR-koderne
og se mere info
eller film.

Interaktive vandrette flader
Interaktive gulve og borde
projekteret
Når man bruger projektorer, er den største
udfordring udefra kommende lys. Derfor
måler vi altid lysmængden i rummet på det
værste tidspunkt. Herefter tilpasser vi
forskellige projektorløsninger ud fra
ønskede størrelse på den projekterede væg.
Flere systemer og projektorer kan arbejde
sammen, så vi kan lave det lige så stort som
du kan drømme om.

Interaktive bord-skærme
Lysstærke skærme som giver ethvert
venterum en ekstra dimension. Kan
bruges til information, underholdning
eller reklame.
Enten laver du det som en stor
Sinage skærm, eller sammensat af
mange skærme. Kan også laves som en
disk.

Mobilt interaktivt gulv / bord
Vores Interaktivator er en smart lille enhed som
ikke vejer mere end man kan løfte den op på et
bord og bruge den der.
Den er nem at transportere, og skulle du have
brug for at køre med den over længere distancer
kan vi tilbyde den med en flightcase så den er godt
beskyttet.
Vi har den som standard i hvid. Skulle du ønske det,
kan den laves i sort uden ekstra omkostning.

Scan QR-koderne
og se mere info
eller film.
Priserne er ekskl. moms, levering og montering.

Interaktive vandrette flader
Interaktive LED gulve
Meget lysstærke og utroligt flotte LED
gulve i mange størrelser og muligheder. Vi har også udendørs LED gulve
som kan køres på med biler.
Disse gulve er knap så følsomme overfor udendørs lys. Mange af LED
panelerne kan også bøjes omkring
f.eks. afrundede messestande.

Interaktiv Pepino bordlampe
Vi har projektorer, som er indbygget
i en flot lampeskærm. Disse kan fås i
flere farver efter forespørgsel.

Unik software ”Living Surface”
Der er lagt mange kræfter i animationerne og kvaliteten af de forskellige effekter i
de mange lag. Vi arbejder sammen med jer, for at kunne variere indholdet, efter jeres
ønsker og behov. Vi tror nemlig ikke på, at du skal pøses til med mange applikationer, hvor du måske ikke får brug for halvdelen af dem. Derfor sælges systemerne
med et frit valg af effekter, og de scener der følger med til de forskellige effekter.
( 3 effekter som standard) Skulle du have brug for at opdatere med flere effekter så
kan dette nemt gøres efterfølgende.Vi har også pakker med spil. Vores 3D Effekter er
uden sammenligning verdens mest avancerede animation. Hvert objekt har sin egen
personlighed. Her har vi også integration med iPad og smartphones.
Man kan få os til at lave scener og specielle effekter efter ønsker og behov.
Vores software kan levere opløsning på op til 6 gange Full HD.

Interaktive specialiteter
Interaktiv elevator

Interaktive messestande

Interaktiv ventetid på restauranten.

Interaktive lofter

Interaktive straffespark

Interaktive skranker/diske

Forretningsområder
Eksempler på anvendelse
Butikker
I en stadig kamp for at få kunderne ind i butikkerne, kan en interaktiv facade, give omtale,
reklamere og informere om særlige tilbud.
Det stopper ikke her, for de interaktive overflader
kan også bruges til at sælge og tiltrække kunder,
forstærke brands, informere og oplyse kunder,
både i butiksruderne, på gulvene og plakater som
informerer om ugens specielle tilbud.
Plejehjem
I plejehjemmet bruges vores produkter til at
skabe ro, aktivere, styrke ballance, motivere, og
frem for alt så kan der laves applikationer med
fokus på reminisence. Vi har også spil der styrker
og træner hukommelse.
Bofællesskaber og rehabiliteringscentre
Vi kan motivere enhver borger uanset fysiske og
psykiske udfordringer.
Man kan bruge lommelygte og pandelampe, hvis
ens bevægelighed er begrænset, og hvert objekt
kan instilles til forskellige niveuer af bevægelse.
Psykiatriske hospitaler
Formår at skabe ro uden der fysisk er noget man
kan ødelægge eller få fat i.

Restauranter
Både til at skabe hyggelige og interaktive
sansestimuli, men også de helt unikke løsninger
hvor Charlie laver maden på det interaktive bord
inden kokken kommer med den rigtige mad.
Lægehuse og sundhedshuse
En pause i venteværelset så tiden forsvinder og
angsten ved at gå til tandlæge eller læge,
forbliver på et minimum.
Børnehaver
Aktivering og undervisning igennem leg.
Samtidig styrkes ballance, koordinering
samt samarbejde imellem børnene.
Barer og diskoteker
Skal du have lidt ekstra gang i festen på
diskoteket kan du gøre bardisken interaktiv,
og dansegulvet og lofterne levende.
Specialopgaver uanset størrelse kan løses af vores
dygtige programmører.

Paint 2 Life

Specialskoler
Visualisere undervisningen og samtidig få noget
bevægelse og leg ind i læringen.
Hoteller
Skabe nogle helt unikke interaktive sanseoplevelser, som både dekorerer receptionen, men måske
et andet sted på hotellet aktiverer børnene på en
regnfuld dag.
Som noget nyt laver vi også systemer, som taler
sammen med elevatoren, dvs. du kan starte på
havets bund, og gå op igennem havet på vej mod
byens skyline.

Paint2Life er havdyr som er skabt af det
enkelte barn. Barnet kan besøge sit havdyr
igen og igen.
Farvelæg de sjove havdyr igen og igen - og
med et enkelt tryk på en tast bliver dit havdyr
”levende” og svømmer rundt i akvariet. Barnet
kan herefter interagere med deres egne kreationer og alt efter bevægelses mønstret laver
de sjove havdyr modbevægelser i en positiv og
kærlig ånd.

Priserne er ekskl. moms, levering og montering.
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