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porad

ové 

číslo

interné 

číslo

Názov výdavku - 

do súťaže
Charakteristika výdavku

Merná 

jednotka

celkové 

množstvo

Ponuka uchádzača 

(uchádzač doplní 

parametre 

ponúkaného 

predmetu zákazky)

Cena za 

jednotku v 

Eur bez 

DPH

Cena spolu 

v EUR bez 

DPH

Cena spolu 

v EUR s 

DPH

1 180.

konštrukcia na 
uchytenie 

fotografických  
pozadí

Charakteristika dopytu:

Konštrukcia na uchytenie fotografických  

pozadí

Požiadavka:

minimálne 4 páry vzperných tŕňov do 

papierovej role, materiál plast a kov

minimálne 4 reťaze, materiál kov alebo 

plast

1 pár kovových - odstupňovaných hákov 

na stenu alebo strop

minimálne  4 závažia na reťaze

Záručný servis 

ks 1,00      
 FY7344 set B / 4W 

uchytenie pozadí 

120,75 120,75 144,9

uchádzač vypĺňa žlto vyznačené časti

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

Obchodné meno:



2 181.
papierové 

pozadie biele

Charakteristika dopytu:

Papierové pozadie biele

Požiadavka:

Odtieň Artic white

Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka 

minimálne od 11 m a viac 

Pozadie navinuté na jadrovej roli s 

vnútorným priemerom minimálne 5 cm a 

maximálne do 10 cm

Gramáž papiera - minimálne 150 g/m²

ks 1,00      
 ZC1265 2,72x11m 

ARCTIC WHITE 
papierova rola 

48,75 48,75 58,5

3 182.
papierové 

pozadie čierne

Charakteristika dopytu:

Papierové pozadie čierne

Požiadavka:

Odtieň Black

Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka 

minimálne od 11 m a viac

Pozadie navinuté na jadrovej roli s 

vnútorným priemerom minimálne 5 cm a 

maximálne do 10 cm, gramáž papiera - 

minimálne 150 g/m²

ks 1,00      
 ZC1268 2,72x11m 

BLACK, papierová rola 

48,75 48,75 58,5

4 183.
papierové 

pozadie šedé

Charakteristika dopytu:

Papierové pozadie šedé

Požiadavka:

Odtieň Storm grey

Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka 

minimálne od 11 m a viac

Pozadie navinuté na jadrovej roli s 

vnútorným priemerom minimálne 5 cm a 

maximálne do 10 cm, gramáž papiera - 

minimálne 150 g/m²

ks 1,00      
 ZC1205 2,72x11m 
gray, papierová rola 

48,75 48,75 58,5



5 184.
papierové 

pozadie zelené

Charakteristika dopytu:

papierové pozadie zelené

Požiadavka:

Odtieň Chromagreen

Rozmer šírka  minimálne2,72 m x dĺžka 

minimálne od 11 m a viac

Pozadie navinuté na jadrovej roli s 

vnútorným priemerom minimálne 5 cm a 

maximálne do 10 cm, gramáž papiera - 

minimálne 150 g/m²

ks 1,00      
 ZC1233 2,72x11m 

Chromagreen, 
papierová rola 

48,75 48,75 58,5

6 185.
zaťažovacia tyč 
pre papierové 

pozadia

Charakteristika dopytu:

zaťažovacia tyč pre papierové pozadia

Požiadavka:

Kovová tyč pre papierové pozadia so 

štandardnou šírkou minimálne od 2,7 m - 

maximálne 3,65 m 

Druh materiálu - kov a plast

ks 4,00      
 Manfrotto Two 

Section Aluminium-
Core 

60 240 288



7 186.
stropný systém 
pre uchytenie 

svetiel

Charakteristika dopytu:

stropný systém pre uchytenie svetiel

Požiadavka:

materiál - kov   

-minimálne 2x koľaj s dĺžkou minimálne 

od 5 m a maximálne 7 m

-minimálne 3x koľaj s dĺžkou minimálne 

od 3 m a maximálne 5 m

-minimálne 3x pantograf

-minimálne 2x teleskopická pružinová tyč 

pre uchytenie svetla v rozmere od 

minimálne 85 cm do maximálne 200 cm

-minimálne 1 teleskopická tyč pre 

odrzdenie a posuv pantografu                                              

-minimálne 6x vozík dvojitý pre pohyb 

koľají

-minimálne 5x jednoduchý vozík pre 

posun pantografu + svorky pre káble, 

ukončenie koľajnice, kľúč pre aretáciu

5x 5 m a viac sieťového kábla

ks 1,00      
 FY7926 Fomei 

Stropný systém KIT 2 
(3x5m, 5 závesov) 

1896,65 1896,65 2275,98



8 187A
kit štúdiových 

bleskov

Charakteristika dopytu: interné číslo 187 a 211

štúdiový blesk typ 1

Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 

189, 194

Smerné číslo minimálne 45 

Výkon záblesku minimálne od 600Ws a viac

Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými výkonnejšími 

odpaľovačmi

Plynulá regulácia výkonu

Napájanie AC - sieťové

Vstavané aktívne chladenie 

Bajonet typu Bowens , Rádiový prijímač pre výkonnejšie 

štúdiové blesky 

s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 

kanálov

Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 

2x synchronizačný kábel

Záručný servis 

Charakteristika dopytu: interné číslo 189 a 213

Rádiový vysielač pre štúdiové blesky

Rádiový vysielač pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý 

musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 

187, 188

Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov 

Dosah minimálne 100 m a viac

Vysielač upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez 

prijímače, ktoré umožňujú použiť vysokorýchlostnú 

synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov

Záručný servis

Charakteristika dopytu: Interné číslo 191

Stojan na uchytenie štúdiových svetiel

Hmotnosť:   minimálne 2000g – maximálne 2500g

Výška: minimálne 1000 mm a maximálne 2900 mm

Zložený - veľkosť:       maximálne 1010 mm

Maximálna nosnosť:   maximálne 15 kg      

Materiál - kov s plastovými časťami

Možnosť upínania jednotlivých sekcií statívu, normovaný 

2,00      
 FY9115 Fomai 

Digitalis 600/600, kit 
štúdiových bleskov 

1210,65 2421,3 2905,56



9 188/A
kit štúdiových 
bleskov typ 2

Charakteristika dopytu: kit štúdiových bleskov

štúdiový blesk typ 2

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 

189, 194

Smerné číslo minimálne 32

Výkon záblesku minimálne od 400Ws

Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými odpaľovačmi 

Plynulá regulácia výkonu

Podpora s väčšinou predávaných výkonnejších 

odpaľovačov 

Napájanie AC - sieťové

Vstavané aktívne chladenie

Bajonet typu Bowens

Rádiový prijímač pre výkonnejšie štúdiové blesky 

s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 

kanálov

Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 

2x synchronizačný kábel

Záručný servis 

Rádiový vysielač pre štúdiové blesky

Rádiový vysielač pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý 

musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 

187, 188

Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov 

Dosah minimálne 100 m a viac

Vysielač upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez 

prijímače, ktoré umožňujú použiť vysokorýchlostnú 

synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov

Záručný servis

adaptér pre uchytenie svetla 

Adaptér uchytenie svetla do softboxu vyrobený z kovu, 

ktorý slúži na uchytenie príslušenstva k svetlu a ten 

umožňuje bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu 

kompatibilných výkonnejších štúdiových bleskov a 

trvalých svetiel dostupných na trhu.

Bajonet typu Bowens

1,00      
 FY4414 Fomai set 
Digitalis 400/400 

916,05 916,05 1099,26



10 192. soft box malý

Charakteristika dopytu:

Soft box malý

Požiadavka:

Tepelne odolný softbox so strieborným 

vnútorným povrchom,  ktorý vo vnútri 

softboxu násobí svetlo a zaručuje, že sa 

všetko znásobené svetlo rovnomerne 

zmäkčí cez difúzne látky 

minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie 

svetla 

Speed Ring -(kruh pre vypnutie drôtov a 

uchytenie bajonetu svetla)

Šírka minimálne 30 cm a maximálne 50 

cm

Výška minimálne od 150 cm a maximálne 

180 cm 

Materiál - textil a kov                                        

Záručný servis  

ks 2,00      

 FY7549 Fomei 
30x180S/ STRIP BOX 

Exclusive softbox, 
vrátane speedringu 

bez adaptéra 

191,5 383 459,6



11 193. soft box stredný

Charakteristika dopytu:

Soft box stredný

Požiadavka:

Tepelne odolný štvorcový softbox so 

strieborným vnútorným povrchom, ktorý 

vo vnútri softboxu násobí svetlo a 

zaručuje, že sa všetko znásobené svetlo 

rovnomerne zmäkčí cez difúzne látky

minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie 

svetla

Speed Ring -(kruh pre vypnutie drôtov a 

uchytenie bajonetu svetla)

Šírka minimálne 60 cm

Výška minimálne 60 cm

Materiál - textil a kov 

Záručný servis  

ks 2,00      

 FY7538 Fomai 
60x60S / SQUARE 
Exclusive softbox, 
vrátane speedringu 

bez adaptéra 

94,55 189,1 226,92

12 195.
kovové 4-dielne 

klapky

Charakteristika dopytu:

Kovové 4-dielne klapky 

Požiadavka:

Kovové 4-dielne klapky  s priemerom 

minimálne 16,5 cm sa používajú ako 

príslušenstvo k reflektoru štúdiového 

blesku na reguláciu množstva a smeru 

svetla - musí byť kompatibilné s položkou 

pod interným číslom 194.

ks 1,00      
 FY7513 Fomai DFS-4-

diel.klapky 16,5cm 

48,75 48,75 58,5



13 196.
reflektor 
voštinový

Charakteristika dopytu:

Beauty dish reflektor                                                   

Požiadavka:

Beauty Dish reflektor je príslušenstvo k 

štúdiovým bleskom, určené pre 

portrétnu a modelingovú fotografiu.

Súčasťou balenia je voštinový filter a 

textilný difúzny návlek.

Priemer minimálne 50 cm.                               

Bajonet typu Bowens. 

Záručný servis

ks 1,00      
 FY9150 Beauty Dish s 

voštinovým filtrom / 
55cm, Terronic 

88,05 88,05 105,66

14 197. difúzny stan

Charakteristika dopytu:

Difúzny stan

Požiadavka:

Difúzny stan pre fotografovanie lesklých 

predmetov

Stan pohodlne zložiteľný a ľahko 

prepravovateľný

Materiál difúzna textília

Rozmer stanu: minimálne 100 cm x 

minimálne 85 cm x  minimálne 100 cm 

Záručný servis

ks 1,00      
 FY7465 Fomei 

Difúzny stan-BIG 100 x 
88 x 102 cm 

78,25 78,25 93,9



15 198.
odrazová doska 

stredná

Charakteristika dopytu:

Odrazová doska stredná

Požiadavka:

Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna 

odrazová sada zložená z vypínacej - 

skladacej pružiny s difúznou bielou látkou 

pre zmäkčenie svetla

Možnosť použitia štyroch odtieňov 

navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, 

strieborná, zlatá

Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do 

menšieho kruhu s prepravným puzdrom.

Priemer maximálne 130 cm

ks 1,00      
 FY7805 Odrazová 

doska 5-IN-1/110 cm, 
Terronic 

27,75 27,75 33,3

16 199.
odrazová doska 

malá

Charakteristika dopytu:

Odrazová doska malá

Požiadavka:

Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna 

odrazová sada zložená z vypínacej - 

skladacej pružiny s difúznou bielou látkou 

pre zmäkčenie svetla

Možnosť použitia štyroch odtieňov 

navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, 

strieborná, zlatá

Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do 

menšieho kruhu s prepravným puzdrom.

Priemer maximálne 100 cm

ks 1,00      
 FY7810 Odrazová 
doska 5-in-1/80cm, 

Terronic 

19,3 19,3 23,16



17 200.
odrazová doska 

veľká

Charakteristika dopytu:

Odrazová doska veľká

Požiadavka:

Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna 

odrazová sada zložená z vypínacej - 

skladacej pružiny s difúznou bielou látkou 

pre zmäkčenie svetla

Možnosť použitia štyroch odtieňov 

navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, 

strieborná, zlatá

Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do 

menšieho kruhu s prepravným puzdrom.

Rozmer  šírka minimálne od 100cm 

maximálne do 130cm x výška minimálne 

160 cm do maximálne 200 cm.

ks 1,00      
 FY7811 Odrazová 

doska 5-in-1 / 
120x180cm, Terronic 

50,75 50,75 60,9



18 201.
blesk 

stroboskopický

Charakteristika dopytu:

batériový blesk

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod 

internými číslami 202, 203, 204, 205

Smerné číslo minimálne 45 

Výkon záblesku minimálne 600Ws a 

výkonnejší

Režimy synchronizácie manuálne

Synchronizácia NORMAL/HSS/T/STROBO

Podpora s väčšinou predávaných 

výkonnejších odpaľovačov 

Vstavané aktívne chladenie

Synchro vstup pre potrebné odpaľovače

Bajonet typu Bowens

súčasťou balenie: zábleskové svetlo; Li-

ion batéria; nabíjačka; Popruh; návod k 

použitiu

ks 2,00      
 FY3041 Fomei 

Digitalis Pro T600 

706,65 1413,3 1695,96



19 203/A

 vysielač a 
prijímač pre 
odpaľovanie 
štúdiových 

bleskov typ1

Charakteristika dopytu: sada vysielač/prijímač pre 

odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1

vysielač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod internými 

číslami 201, 203, 216 B

Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 32 kanálov a 5 

skupín a viac

Dosah minimálne 100 m 

Možnosť využívať vysokorýchlostnú synchronizáciu vďaka 

najnovším technológiám.

Funkcia HSS dostupná len s výkonnejším prijímačom, 

určeným k blesku, alebo s odpaľovačmi podporujúcimi 

vysokorýchlostnú synchronizáciu.

Režimy blesku  ETTL / MANUAL / OFF

Ovládanie speedlightu  Zoom, výkon, TTL, korekcia 

expozície

prehľadný LCD display, sada potrebných káblov a 

príslušenstva

Pomocné AF prisvietenie

Funkcia bezdrôtovej spúšte fotoaparátu  

Záručný servis

Charakteristika dopytu:

prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod internými 

číslami 201, 202, 216B

Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 32 kanálov a 5 

skupín a viac

Dosah minimálne 100 m 

Možnosť využívať funkciu vysokorýchlostnej 

synchronizácie vďaka najnovším technológiám - funkcia 

HSS je dostupná len s výkonnejším prijímačom určeným k 

blesku, alebo s odpaľovačmi podporujúcimi 

vysokorýchlostnú synchronizáciu.

Režimy blesku  ETTL / MANUAL / OFF

Ovládanie speedlightu  Zoom, výkon, TTL, korekcia 

2,00      
 FY3480 Fomei TR-
X32 Canon, sada 
vysielač / prijímač 

97,8 195,6 234,72



20 205/A

 vysielač a 
prijímač pre 
odpaľovanie 
štúdiových 

bleskov typ 2

Charakteristika dopytu: sada vysielač a prijímač 

pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 2

vysielač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 2

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod internými 

číslami 201, 205, 217.

Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 

minimálne 32 kanálov a 5 skupín a viac

Dosah 100 m a viac

Možnosť využívať funkciu vysokorýchlostnej 

synchronizácie vďaka najnovším technológiám - 

funkcia HSS je dostupná len s výkonnejším 

vysielačom určeným k blesku, alebo s odpaľovačmi 

podporujúcimi vysokorýchlostnú synchronizáciu.

Režimy blesku  ETTL / MANUAL / OFF

Ovládanie speedlightu  Zoom, výkon, TTL, korekcia 

expozície

prehľadný LCD display, sada potrebných káblov a 

príslušenstva pre pripojenie k fotoaparátu, aby sa 

dal samotný produkt použiť s čo najviac 

dostupnými fotoaparátmi

Pomocné AF prisvietenie.

Funkcia bezdrôtovej spúšte fotoaparátu

Záručný servis

Charakteristika dopytu:

prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov k 

fotoaparátu typu 2

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod internými 

číslami 201, 204, 217

Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 

minimálne 32 kanálov a 5 skupín a viac

Dosah 100 m a viac

2,00      
 FY3481 Fomei TR-

X32 Nikon, sada 
vysielač / prijímač 

97,8 195,6 234,72



21 207.
stojan pre 

štúdiové blesky

Charakteristika dopytu:

stojan pre štúdiové blesky

Požiadavka:

Vyrobený z pevného ľahkého materiálu 

možný  k prevážaniu medzi rôznymi 

projektmi, ale aj na použitie v ateliéri k 

stabilnému uchyteniu svetiel, alebo 

pozadia.

Šírka rozložiteľnej základne zaisťuje 

stabilitu upevneného vybavenia v 

akejkoľvek plynulo nastaviteľnej výške.

Možnosť upínania jednotlivých sekcií 

statívu, normovaný čap so 

štandardizovaným závitom. 

Hmotnosť:                             od minimálne 

1000g - do maximálne 1500g 

Maximálna výška:                3000 mm 

Minimálna výška:                 1000mm 

Zložený - veľkosť:                  minimálne od 

800mm maximálne do 1200mm

Maximálna nosnosť:                  do 10kg

ks 2,00      
 FY3512 Master LS-

10B, stojan, max. 250 
cm, 3 sekcie 

38,9 77,8 93,36



22 208.
štúdiová taška 

pre svetlá a 
stojany

Charakteristika dopytu:

štúdiová taška pre svetlá a stojany

Požiadavka:

Rozmer tašky: dĺžka maximálne 100 cm, 

výška maximálne do 40 cm a šírka 

maximálne do 30 cm, materiál - odolný 

textil, vnútro polstrované

ks 1,00      

 FY4294 BASIC 
Štúdiová taška pre 

svetlá a stojany 
Terronic 

45,5 45,5 54,6



23 211/A
kit štúdiových 

bleskov

Charakteristika dopytu: kit štúdiových bleskov

štúdiový blesk typ 2

Požiadavka:

Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 

189, 194

Smerné číslo minimálne 32

Výkon záblesku minimálne od 400Ws

Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými odpaľovačmi 

Plynulá regulácia výkonu

Podpora s väčšinou predávaných výkonnejších 

odpaľovačov 

Napájanie AC - sieťové

Vstavané aktívne chladenie

Bajonet typu Bowens

Rádiový prijímač pre výkonnejšie štúdiové blesky 

s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 

kanálov

Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 

2x synchronizačný kábel

Záručný servis 

Rádiový vysielač pre štúdiové blesky

Rádiový vysielač pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý 

musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 

187, 188

Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov 

Dosah minimálne 100 m a viac

Vysielač upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez 

prijímače, ktoré umožňujú použiť vysokorýchlostnú 

synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov

Záručný servis

adaptér pre uchytenie svetla typ 2

Adaptér uchytenie svetla do softboxu vyrobený z kovu, 

ktorý slúži na uchytenie príslušenstva k svetlu a ten 

umožňuje bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu 

kompatibilných výkonnejších štúdiových bleskov a 

trvalých svetiel dostupných na trhu.

Bajonet typu Bowens

2,00      
 FY9115 Fomei 

Digitalis 600/600, kit 
štúdiových bleskov 

1210,65 2421,3 2905,56



24 212. softbox stredný

Charakteristika dopytu:

soft box stredný

Požiadavka:

Tepelne odolný softbox so strieborným 

vnútorným povrchom, ktorý vo vnútri 

softboxu násobí svetlo a zaručuje, že sa 

všetko znásobené svetlo rovnomerne 

zmäkčí cez difúzne látky.

Minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie 

svetla a minimálne dva vetracie otvory.

Speed Ring (kruh pre vypnutie drôtov a 

uchytenie bajonetu svetla)

Šírka minimálne 60 cm

Výška minimálne 60 cm

Materiál - textil a kov

ks 2,00      

 FY7538 Fomei 
60x60S / SQUARE 
Exclusive softbox, 
vrátane speedringu 

bez adaptéra 

94,55 189,1 226,92

25 214.

prijímač pre 
odpaľovanie 
štúdiových 

bleskov 
viackanálový

Charakteristika dopytu:

prijímač pre odpaľovanie štúdiových 

bleskov viackánálový

Požiadavka:

Prijímač musí byť kompatibilný s 

položkou pod interným číslom 211, 213

Rádiový vysielač pre výkonnejšie 

štúdiové blesky 

Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz 

a viac, 16 kanálov a viac

Dosah: 100 m a viac

Záručný servis 

ks 3,00      

 FY7859 Fomei TR - 
16 RFD, rádiový 

prijímač / receiver 2.4 
GHz / 16 kanálov 

50,75 152,25 182,7



26 215.
adaptér pre 

uchytenie svetla 

typ 2

Charakteristika dopytu:

adaptér pre uchytenie svetla typ 2

Požiadavka:

Adaptér uchytenie svetla do softboxu 

vyrobený z kovu, ktorý slúži na uchytenie 

príslušenstva k svetlu a ten umožňuje 

bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu 

kompatibilných výkonnejších štúdiových 

bleskov a trvalých svetiel dostupných na 

trhu.

Bajonet typu Bowens

Záručný servis

ks 4,00      
 FY7660 Fomei 
adaptér - DFS-
FOMEI/Bowens 

13,4 53,6 64,32



27 216/A fotoaparát typ 1

Charakteristika dopytu:

fotoaparát typ 1

Požiadavka:

Typ zariadenia – digitálna zrkadlovka - 

musí byť kompatibilná s položkami pod 

internými číslami 202, 203, 219, 221, 

223

Typ snímača  CMOS

Rozlíšenie -minimálne 45 MPx

Obrazový snímač  Full - Frame

Druh pamäti SDHC, SD, SDXC

Zaostrovacie  body 153, z toho 99 

citlivých aj vo vertikálnom aj 

horizontálnom smere (krížové senzory)

Snímky za sekundu - minimálne 9

Záznam videa 4K Full  HD

Rozhrania: GPS modul, WI-FI, káblová 

spúšť, HDMI, 3,5 jack  Vysokovýkonný 

objektív s univerzálnou ohniskovou 

vydialenosťou s rozpätím minimálne od 

24 mm do minimáne 120mm, s 

konštantnou svetelnosťou objektívu, 

najnižšie clonové číslo - f/2,8, rýchle 

ostrenie ultrazvukovým zaostrovacím 

motorom

Záručný servis

1,00      
 NIKON D850  + 24-

120MM VR  

3160 3160 3792



28 217. fotoaparát typ 2

Charakteristika dopytu:

fotoaparát typ 2

Požiadavka:

Typ zariadenia – digitálna zrkadlovka - 

musí byť kompatibilná s  položkami pod 

internými číslami 204, 205, 218, 220, 222

Typ snímača  CMOS

Rozlíšenie minimálne 30 MPx

Obrazový snímač  Full - Frame

Druh pamäti SDHC, SDXC, SD, CF

Zaostrovacie  body - minimálne 60

Snímky za sekundu - minimálne 7

Záznam videa  4K Full  HD

Rozhrania: GPS modul, systémový blesk, 

káblová spúšť, HDMI, 3,5 jack, mikrofón a 

slúchadlá, Wi-fi, USB 3.0

ks 1,00      
 Canon EOS 5D mark 

IV 

2157,5 2157,5 2589

29 217/A
objektív pre 

fotoaparár typ 2

Charakteristika dopytu:

objektív pre fotoaparát typ 2

Požiadavka: 

Musí byť kompatibilný  s  položkou pod 

interným číslom 217

Vysokovýkonný ultra širokouhlý objektív 

so zoomom a konštantnou svetelnosťou             

Rozsah ohniskovej vzdialenosti 

minimálne od 16 mm do minimálne 35 

mm

Najnižšie clonové číslo f/2,8

Ultrasonické ostrenie

Záručný servis

1,00      
 Canon EF 16-35mm 

f/2,8L III USM 

1799 1799 2158,8



30 218
externý blesk pre 
fotoaparát typ 2

Charakteristika dopytu: 

externý blesk pre fotoaparát typu 2

Požiadavka:   

Musí byť kompatibilný s  položkou pod 

interným číslom 217

Smerné číslo: minimálne 60 

Pokrytie fokálnej dĺžky: minimálne 

rozpätie 20-200mm

Nastavenie stroboskopického záblesku

Modelovací záblesk: Áno

Asistenčný lúč zaostrenia: Áno

Korekcia expozície: Áno

Stupňovanie expozície: Áno

Typ diaľkového ovládania: 

Infračervený/Rádiofrekvenčný

Uhol sklopenia zábleskovej hlavy dole: 

minimálne 7°

Napájanie: AA batérie/akumulátory

Záručný servis

ks 1,00      
 Canon Speedlite 

600EXIIRT 

474 474 568,8



31 219.
externý blesk pre 
fotoaparát typ 1

Charakteristika dopytu: 

externý blesk pre fotoaparát typu 1

Požiadavka:  

Musí byť kompatibilný s  položkou pod 

interným číslom 216

Smerné číslo:  minimálne 34 

Pokrytie fokálnej dĺžky: minimálny rozsah 

24-200mm

Modelovací záblesk: Áno

Asistenčný lúč zaostrenia: Áno

Korekcia expozície: Áno

Stupňovanie expozície: Áno

Typ diaľkového ovládania: 

Infračervený/Rádiofrekvenčný

Uhol sklopenia zábleskovej hlavy dole: 

minimálne 7°

Napájanie: AA batérie/akumulátory

Záručný servis

ks 1,00       Nikon blesk SB-5000 

540 540 648



32 220.
objektív pre 

fotoaparát typ 2

Charakteristika dopytu:

objektív pre fotoaparát typ 2

Požiadavka: 

Musí byť kompatibilný s  položkou pod 

interným číslom 217 , Profesionálny 

objektív  so štandardným zoomom   

Rozsah ohniskovej vzdialenosti 

minimálne od 24 mm do minimálne 105 

mm

Konštantná svetelnosť objektívu                    

Najnižšie clonové číslo f/4

Stabilizátor obrazu

Ultrasonické ostrenie

Záručný servis

ks 1,00      
 Canon EF 24-105mm 

f/4L II ISUSM 

998 998 1197,6

33 221.
objektív pre 

fotoaparát typ 1

Charakteristika dopytu:

objektív pre fotoaparát typ 1

Požiadavka: 

Musí byť kompatibilný s  položkou pod 

interným číslom 216

Profesionálny ultraširokouhlý objektív

Rozsah ohniskovej vzdialenosti 

minimálne od 14 do minimálne 24 mm

Konštantná svetelnosť objektívu, 

Najnižšie clonové číslo f/2,8

Rýchle ostrenie ultrazvukovým 

zaostrovacím motorom 

Zabudovaná slnečná clona.

Záručný servis

ks 1,00      
 Nikon AF-S NIKKOR 
14-24mm f/2.8G ED 

1540 1540 1848



34 222.
diaľkové 

ovládanie pre 
fotoaparát typ 2

Charakteristika dopytu:

diaľkové ovládanie pre fotoaparát typ 2

Požiadavka:

Musí byť kompatibilné s  položkou pod 

interným číslom 217

Infračervené diaľkové ovládanie pre 

výkonnejší fotoaparát typu 2 

Možnosť nastavenia okamžitého 

spustenia spúšte alebo spustenia s 

oneskorením.

Dosah minimálne 5 metrov a viac 

Napájanie batériami, ktoré by mali 

vydržať 6000 prenosov a viac

Záručný servis

ks 2,00       Canon RC-6 

16,55 33,1 39,72



35 223/A
diaľkové 

ovládanie pre 
fotoaparát typ 1

Charakteristika dopytu:

diaľkové ovládanie pre fotoaparát typu 1

Požiadavka:

Musí byť kompatibilné s  položkou pod 

interným číslom 216 B

Bezdrôtová rádiová spúšť.

V ideálnych podmienkach dosah 

minimálne 80 m 

Režimy použitia:

   - zaostrenie

   - expozícia

    -expozícia s oneskorením

   - multiexpozícia (sériové snímanie)

    -neobmedzene dlhý expozičný čas 

(bulb)

Kompatibilita s výkonnejšími 

fotoaparátmi typu 1

Záručný servis

2,00      
 Hähnel CAPTUR 
Timer Kit Nikon 

75 150 180



36 224
statív pre 
fotoaparát 
univerzálny

Charakteristika dopytu:

statív pre fotoaparát univerzálny

Požiadavka:

maximálna výška -170 cm

minimálna výška - maximálne 27,5 cm

Počet sekcií nôh – minimálne 3

Maximálne doporučené zaťaženie (kg) – 

od 3,00 kg

Aretácia nôh - svorky

Zakončenie nôh - guma

Hlava - páková

Puzdro súčasťou balenia - Áno 

Záručný servis

4,00      
 Velbon statív Sherpa 

300 

101,65 406,6 487,92



37 241. fotoaparát typ 3

charakteristika dopytu :

fotoaparát typ 3

Digitálna zrkadlovka  + objektív Nikkor 18-

140mm AF-S DX VR

• Efektívne rozlíšenie snímača: 

minimálne 20 MPix 

• Natívna citlivosť snímača: ISO od 50 – 

do 1 640 000 

• Počet zaostrovacích bodov 

(celkovo/krížových): minimálne 51/15

• Citlivosť stredového zaostrovacieho 

bodu: Pracuje s objektívmi so 

svetelnosťou f/8

• Rýchlosť sériového fotografovania: CL: 

minimálne 1-7 obr./s 

• Rozsah expozičných časov: 1/8000 – 

30s, 

• Princíp stabilizácie obrazu: Stabilizátor 

snímača obrazu

•  Manuálne zaostrovanie: áno

• Mechanická štrbinová uzávierka: áno

• Stabilizátor snímača obrazu: áno

• Viaczónové TTL meranie s minimálne 

1728 meracími zónami

• Kompenzácia expozície: +/- 5 EV v 

krokoch po 1/3 alebo 1/2 (+/- 3EV pre 

ks 2,000 Nikon D7500 + 18-140

1140,8 2281,6 2737,92



38 244. vyvedená spúšť

charakteristika dopytu :  

Kábel diaľkovej spúšte. Pripája sa ku 

konektoru pre príslušenstvo na 

niektorých jednookých zrkadlovkách 

Nikon a umožňuje otvárať uzávierku bez 

priameho kontaktu s telom fotoaparátu. 

Pomocou tohto kábla môžete predísť 

chveniu fotoaparátu pri snímaní 

pomocou statívu a možno ho tiež 

používať na aktivovanie dlhých expozícií 

(režim bulb).

Pre fotoaparát typ 3

ks 4,000 Nikon MC-DC2

31,55 126,2 151,44



39 246.
kinematografické 

difúzne svetlá

charakteristika dopytu :

LED difúzne svetlá

LED trvalé svetlá pre natáčanie a 

fotografovanie v štúdiu i v exteriéri. LED 

diódy zabezpečuje mäkké difúzne svetlo. 

Regulácia výkonu je plynulá, možnosť 

kreatívneho nastavovania farebnej 

teploty dvomi nezávislými 

potenciometrami - jeden pre 3200K, 

druhý pre 5600K.

Súčasťou balenia je aj "Soft" difúzny 

filter, Oranžový a Modrý konverzný filter, 

pre plné využitie výkonu. Filtre sú 

zhotovené z odolného plastu a zasúvajú 

sa do špeciálne určeného slotu vo svetle. 

 1x LED svetlo 600 s adaptérom pre 

batérie

 1x klapky

 1x napájací adaptér 220V

 1x zásuvný filter Soft

 1x zásuvný filter Oranžový

 1x zásuvný filter Modrý 

 1x puzdro na filtre

 1x návod na použitie

 1x transportná taška

 Hmotnosť vrátane balenia: 4,1 kg

ks 4,000
FY3467 FOMEI LED 
WIFI-100D, doskové 

svetlo

385,9 1543,6 1852,32



40 247.
LED difúzne 

svetlá

charakteristika dopytu :

LED difúzne svetlá

LED trvalé svetlá pre natáčanie a 

fotografovanie v štúdiu i v exteriéri. LED 

diódy zabezpečuje mäkké difúzne svetlo. 

Regulácia výkonu je plynulá, možnosť 

kreatívneho nastavovania farebnej 

teploty dvomi nezávislými 

potenciometrami - jeden pre 3200K, 

druhý pre 5600K.

Súčasťou balenia je aj "Soft" difúzny 

filter, Oranžový a Modrý konverzný filter, 

pre plné využitie výkonu. Filtre sú 

zhotovené z odolného plastu a zasúvajú 

sa do špeciálne určeného slotu vo svetle. 

 1x LED svetlo 600 s adaptérom pre 

batérie

 1x klapky

 1x napájací adaptér 220V

 1x zásuvný filter Soft

 1x zásuvný filter Oranžový

 1x zásuvný filter Modrý 

 1x puzdro na filtre

 1x návod na použitie

 1x transportná taška

 Hmotnosť vrátane balenia: 4,1 kg

ks 4,000
FY3467 FOMEI LED 
WIFI-100D, doskové 

svetlo

385,9 1543,6 1852,32



41 251.
závesný štúdiový 

systém

charakteristika dopytu :

závesný štúdiový systém s koľajnicami a 

pantografickými držiakmi:

• oslobodenie pre všetky fotografické 

práce v ateliéri

• žiadne obťažujúce káble a statívy na 

zemi

• roztiahnutie nožníc približne 30 až 200 

cm

• zaťaženie až 6000g

• pre všetky štúdiové lampy

technické parametre :

• stropný systém - rozmery : cca 

400x300cm

• rozmery nožníc (dxšxv) :  cca 

30x10x40cm

• port : 5 / 8 palca pípa

• celková hmotnosť : cca 24,5 kg

• hmotnosť : cca 5000 g

• materiál : kov

ks 1,000
FY7926 Fomei Stropný 
systém KIT 2 (3x5m, 5 

závesov)

1896,65 1896,65 2275,98



42 322.
taška pre filmovú 

techniku typ 1

Charakteristika produktu: 

taška pre filmovú techniku typ 1

Profesionálny fotobatoh (stredne veľký).

Parametre:

- kapacita batohu: DSLR s 1x 200-300 mm 

objektívom, minimálne 3 ďalšie 

objektívy, blesk, fotopríslušenstvo, statív

- priehradka pre osobné veci: áno

- púzdro pre notebook (15"): áno

- protidažďová ochrana: áno

- vonkajšie rozmery (š-v): od 30 x 40 cm 

do 35 x 50 cm

- hmotnosť: maximálne 2,5 kg

ks 2,000
Lowepro Pro Trekker 

BP 350 AW II

157,5 315 378



43 323.
taška pre filmovú 

techniku typ 2

Charakteristika produktu: 

taška pre filmovú techniku typ 2

Profesionálny dvojkomorový fotobatoh 

(stredne veľký).

Parametre:

- kapacita batohu: 2x profesionálna DSLR 

so základným objektívom, minimálne  5 

ďalších objektívov, blesk, 

fotopríslušenstvo, fotostatív (uchytený)

- prístup k fototechnike z hornej aj zadnej 

strany 

- priehradka pre osobné veci: áno

- púzdro pre notebook (min. 15"): áno

- protidažďová ochrana: áno

- ergonomicky tvarovaný chrbtový 

systém

- vonkajšie rozmery (š-v): od 30 x 45 cm 

do 40 x 55 cm

- hmotnosť: maximálne 3 kg

ks 2,000
Lowepro Pro Trekker 

BP 450 AW II

190,8 381,6 457,92



44
287/A fotoaparát

typ 4

Charakteristika dopytu:

fotoaparát

Kompaktný digitálny fotoaparát s 

veľkou clonou a podporou videa v 

rozlíšení 4K .

Technické parametre:

- precízna ergonómia

- rozlíšenie: minimálne 20 MPx

- druh snímača: CMOS formátu 1“

- základná citlivosť minimálne v rozsahu 

ISO100 – ISO12 800

- priblíženie (zoom): 25x alebo viac

- stabilizácia objektívu: áno

- typ hľadáčika: elektronický OLED

- typ displeja:  výklopný dotykový TFT 

LCD, min. 3"

- záznam videa: 4K (3840x2160/30p)

- podpora mp4 formátu a H.264 kodeku: 

áno

- podpora vysokorýchlostného videa: 

1920x1080 / min. 100p

- interný stereo mikrofón

- vstavaný blesk: áno

- druh pamäti: SD/SDHC/SDXC/Memory 

Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo

- rozhrania: mikro HDMI (Typ D), USB 

ks 1,000 SONY DSC-RX10M4

1515 1515 1818



45 344.
projekčné plátno 

pre kresliareň

Charakteristika dopytu: projekčné 

plátno pre kresliareň

Elektrické projekčné plátno vo formáte 

16:9 s diaľkovým ovládaním. Veľkosť 

obrazovky plátna minimálne 204 cmx115 

cm. Hmotnosť maximálne 15 kg.

ks 1,000 Aveli XRT-00174

108,3 108,3 129,96

46 345.
fotoaparát pre 

kresliareň

Charakteristika dopytu: fotoaparát pre 

kresliareň

Digitálny fotoaparát

CMOS 20 Mpx,3” LCD displej, video 4K 

3840×2160 (24p), vstavaný blesk, SD, 

WiFi, HDMI, USB

ks 1,000 Panasonic DC-TZ95

332,5 332,5 399

47 346.
statív pre 

fotoaparát pre 
kresliareň

Charakteristika dopytu: statív pre 

fotoaparát pre kresliareň                                      

Transportná výška do 40 cm

Maximálne zaťaženie statívu do 7 kg

Hmotnosť do 1,5 kg

Statívový závit 1/4"

Statívová hlava

Druh statívovej hlavy Guľová

Špeciálne vlastnosti vodováha, stupnica 

pre panoramatické fotografie, 

rýchloupínacia doštička, puzdro

ks 1,000
Manfrotto 

MKELMII4BK-BH 
statív s guľ. Hlavou

110 110 132



48 357.
scénický 
reflektor

Charakteristika dopytu: Scénický 

reflektor

Fresnelová čočka

typ lampy CP89, 230V 650W

objímka GY9,5

farebná teplota 3200 K

plynulé stmievanie 0-100%

váha: maximálne 3 Kg

kompatibilné s internou položkou 358 a 

359

ks 1,000 ARRI 650 Junior

454 454 544,8

49 358.
žiarovka pre 

scénický 
reflektor

Charakteristika dopytu: Žiarovka pre 

scénický reflektor

Musí byť kompatibilné s internou 

položkou 357         scénický reflektor a 

359 stmievač pre scénický 

reflektor.životnosť: minimálne 350 hodín                     

Typ: halogénová                                                                       

Napatie: 230V

Výkon: 650W

kompatibilné s internou položkou 357 a 

359

ks 1,000
OSRAM 64717 650W 

230V GY9.5 CP89 
FRL FRM

12 12 14,4



50 359.
stmievač pre 

scénický 
reflektor

Charakteristika dopytu: Stmievač pre 

scénický reflektor

Musí byť kompatibilné s internou 

položkou 357 scénický reflektor a 358 

žiarovka pre scénický reflektor, 1-

kanálový DMX stmievač 6A, DMX 3-

kolíkový IN / OUT špecifikácie: 1-

kanálový stmievač, kompatibilný s 

jednotkou SSR, pamäť pri výpadku 

napájania, napájanie: 9 V DC (300 mA), 

maximálna celková záťaž: 6A, hmotnosť: 

do 1,5 kg

kompatibilné s internou položkou 357 a 

358

ks 1,000 DMX UP-1

60 60 72

51 364.
závesný systém 
pre svetlá typ 5

Charakteristika dopytu: Závesný systém 

pre svetlá typ 5

Typ uchytenia 16 mm

Typ uchytenia zásuvky 16 mm

Uzavretá dĺžka predľženia 27,0 cm

Nosnosť v rozsahu 17 až 18 kg

Materiál hliník

Maximálne predĺženie 200 cm

závažia do 4,7 kg

šírka 150,0 mm

ks 1,000
Manfrotto Pantograph 

Top 2C

470,83 470,83 564,996



52 369.
fotoaparát pre 
nové grafické 
technológie

Charakteristika dopytu: Fotoaparát - 

digitálna zrkadlovka

Megapixely: minimálne od 24

Maximálne rozlíšenie fotografie: 6000 x 

4000 px

Podporované formáty obrázkov: JPG, 

RAW

Stabilizátor obrazu: Áno

Poloha stabilizátora obrazu: Objektív

Podporované pomery strán: 1: 1, 3: 2, 4: 

3, 16: 9

Režimy blesku: Auto, manuálne, redukcia 

efektu červených očí

Kompenzácia expozície blesku: Áno

Kompenzácia expozície blesku: ± 2 EV 

(krok 1/2, 1/3 EV)

Médiá prehrávania: H.264, MOV, MP4

Rozlíšenie HD: Full HD

Vstavaný mikrofón: Áno

Nahrávať hlas: Áno

Podporované formáty zvukových 

súborov: AAC, LPCM, PCM

Kompatibilné pamäťové karty: SD, SDHC, 

SDXC

Pamäťové sloty: 1

Displej: TFT

Uhlopriečka displeja: 3 "

Flip LCD: Áno

ks 1,000

Canon EOS 2000D + 
18-55 IS II + brašna 
SB130 + 16GB SD 

karta

415,8 415,8 498,96

34243,63 41092,36Spolu


