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SHOWROOM
Lokatorzy KPT
(kwota netto)

spoza KPT
(kwota netto)

Zapewniamy klimatyczne miejsce na potrzeby
branży modowej o powierzchni 71,6 m².

40 zł / 1h

60 zł / 1h

Wyposażenie:

160 zł / 5h

240 zł / 5h

280 zł / 8h

420 zł / 8h

»» modułowy mobilny podest sceniczny 9x2 m
(zamienny na stół konferencyjny) + czarna
wykładzina wybiegowa,
»» ekran podwieszany o wym. 300 x 150 cm,
»» projektor,
»» nagłośnienie PSS-MIDI-8,
»» lustro wiszące 120 x 210 cm,
»» przebieralnia na obrysie koła fi 100,
»» 5 sztuk ścianek modułowych o wym. 170 x 80 cm,
»» manekiny wystawowe (damskie, męskie
i dziecięce).
»» oświetlenie naturalne i sztuczne (oprawy
oświetleniowe LUXIONA) umożliwiające
komfortową pracę.
»» dostęp do Internetu.
Układ do pokazu mody – 40 miejsc siedzących
Układ szkoleniowy – 35 miejsc siedzących
Układ konferencyjny – 50 miejsc siedzących

/ str. 2 cennik: Sudio Foto, / >>
/ str. 3 cennik: Sala wykładowa, Sala komputerowa, Szwalnia / >>

Do dyspozycji Organizatorów i Uczestników obszerny parking przed budynkiem OULU. Na terenie CFD istnieje możliwość
bezpłatnego korzystania z internetu stacjonarnego. Wszystkie sale mieszczą się w budynku w pełni dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. W budynku OULU na parterze znajduje się bufet.

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

t. 41 278 72 00, f. 41 278 72 01
biuro@technopark.kielce.pl

www.technopark.kielce.pl

Cennik wynajmu powierzchni
Centrum Fashion Design
str. 2/3

STUDIO FOTO
Lokatorzy KPT
(kwota netto)

spoza KPT
(kwota netto)

35 zł / 1h

50 zł / 1h

»» wyzwalacz radiowy typu Canon (nadajnik –
odbiornik),

140 zł / 5h

200 zł / 5h

»» aparat fotograficzny Canon EOS 5DS R
+ obiektywy:

245 zł / 8h

350 zł / 8h

40 zł / metr tła

40 zł / metr tła

Studio fotograficzne o powierzchni 22,5 m².
Wyposażenie:

• obiektyw EF11-24mm f/4L USM,
• obiektyw Canon EF 50mm f/1.2L USM,
• obiektyw Canon EF 24-105mm f/4L IS USM,

»» MODE 3D ARM:
• kompletne ramię 3D do Twister L100 oraz platforma
obrotowa o śr. 100 cm do tworzenia prezentacji
Mode360°,
• licencja do oprogramowania 3DRT – wersja white
Label,
• licencja oprogramowania ModeVid,

»» aparat fotograficzny – lustrzanka Canon 70D
body:
• obiektyw Canon24-105,
• zasilacz do aparatu Canon,
• filtr polaryzacyjny do obiektywu,
• filtr UV do obiektywu,

»» komputer DELL Inspiron 5749 i5-200U/8GB/1000/
Win8P GF840M,
»» sufitowy system zawieszania lamp z 4
pantomografami do 15 kg typu FreePower, model
WSTSFP-VST3050,
»» lampa studyjna typu Aurora Digis Boom 400Ws,
model WSLB-AR-DB400,
»» lampa studyjna typu Aurora Orion 400Ws, model
WSLBAR-O400,
»» statywy do w/w/ lamp, statyw do aparatu,
»» softbox typu LBD1218 120x180 cm, model WSSXARLBD1218,
»» przenośny zestaw do zawieszania tła z napędem
FreePower, model WSTS-FP-S12,
»» tło kartonowe 2,72x11 m typu Savage Widetone
USA, model WST-SV-2,72x11, w trzech kolorach
(czarne, białe, szare),

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

»» wentylator studyjny SF-01 z pilotem FreePower,
»» stół bezcieniowy 100x200 cm typu FreePower, model
WSSBFPSB1200PT,
»» czasza szeroka wide 43 cm typu Beauty Dish ALR 116
Aurora, model WSCR-AR-430W,
»» strumienica do lamp z mocowaniem typu BOWENS
Aurora, model WSCR-AR-112,
»» system zawieszania teł na 3 tła, model WSTS-FP-B300,
»» światłomierz Polaris
»» blenda 120 x 180 (5 w 1).
Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość
zorganizowania stanowiska do wizażu.
Ilość osób przebywających w Studio: 1-4.
Castingi, nietypowe sesje należy zgłaszać podczas
rezerwacji studia.
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SALA WYKŁADOWA
Lokatorzy KPT
(kwota netto)

spoza KPT
(kwota netto)

15 zł / 1h

25 zł / 1h

60 zł / 5h

100 zł / 5h

105 zł / 8h

175 zł / 8h

Lokatorzy KPT
(kwota netto)

spoza KPT
(kwota netto)

30 zł / 1h

45 zł / 1h

120 zł / 5h

180 zł / 5h

210 zł / 8h

315 zł / 8h

Lokatorzy KPT
(kwota netto)

spoza KPT
(kwota netto)

60 zł / 1h

80 zł / 1h

»» klejarka płytowa z płytą roboczą o powierzchni
90 x 40 cm COMEL PL/T 900 – 1 szt.,

240 zł / 5h

320 zł / 5h

»» stół prasowalniczy COMEL BR/A SXD + AKN04C
z wytwornicą pary – 2 szt.,

420 zł / 8h

560 zł / 8h

Sala wykładowa o powierzchni 24 m².
Układ szkoleniowy 14 osób + prowadzący.
Wyposażenie: projektor, ekran, komputer, dostęp
do Internetu.

SALA KOMPUTEROWA

Sala komputerowa o powierzchni 21,7 m².
Sala komputerowa z pięcioma stanowiskami.
Pracownia wyposażona jest w komputery
stacjonarne IMAC Retina 5K, 27” oraz tablety
Wacom Intous Pro L (format A4).
Oprogramowanie Creative Cloud for teams ML
1 YEAR. W pracowni znajduje się również telewizor
do podłączenia pod MACa 50” oraz drukarka
laserowa A4 – HP M551dn, drukarka laserowa
A3 – Xerox Phaser 5700dn.

SZWALNIA

Powierzchnia pracowni 84, 2 m².
Wyposażenie:

»» manekin parowy PONY MGC/9L – 1 szt.,
»» manekin regulowany DIANA – 2 szt.,
»» stębnówka JACK SHIRLEY IIE – 6 szt.,
»» renderka JACK 8569ADI 01 364 – 1 szt.,

»» kompaktowa hafciarka 1-głowicowa JANOME MB-4
z oprogramowaniem – 1 szt.,

»» owerlok JACK 798E-5-516-03 – 1 szt.,

»» dziurkarka Dürkopp Adler 559 – 1 szt.,

»» podszywarka GLOBAL BM 9210 – 1 szt.,

»» stół krojczy o wym. 2 x 3 m.
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