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Od 20 lat Light-Tech zajmuje się kompleksową obsługą techniczną wydarzeń. Zrealizowaliśmy setki gal, 
imprez korporacyjnych, produktowych, wydarzeń specjalnych czy sportowych.
Działamy na terenie całej Polski.
Pracowaliśmy dla agencji artystycznych, PR i eventowych, instytucji kultury, samorządów oraz mediów.
Posiadamy nowoczesną, stale powiększaną bazę sprzętową, pozwalającą na spełnienie różnorodnych 
oczekiwań naszych klientów.
Przez dwie dekady działalności zbudowaliśmy zespół współpracowników - specjalistów z zakresu techniki 
scenicznej, oświetleniowej, nagłośnieniowej i multimedialnej.
Nasze doświadczenie i baza sprzętowa dają gwarancję realizacji technicznej na najwyższym poziomie. 
Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, nie tylko zapewniając sprzęt i jego obsługę, 
ale też oferując profesjonalne doradztwo techniczne oraz produkcję techniczną wydarzeń.
Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta. Niezależnie od charakteru i rozmiaru 
organizowanego wydarzenia zawsze otrzymają Państwo ofertę odpowiadającą na Państwa potrzeby, 
propozycję najodpowiedniejszych rozwiązań sprzętowych i realizacyjnych.
Na każdym etapie realizacji jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji.



GALE
Kompleksowo zrealizowaliśmy wiele uroczystych 
otwarć, wręczeń nagród i jubileuszy. Możemy 
pochwalić się realizacją uroczystości otwarcia 
Centrum Kultury w Lublinie,kolejnych edycji gali 
wręczenia tytułów Ambasadora Województwa 
Lubelskiego, gali wręczenia nagród plebiscytu 
Najlepsza Linia Lotnicza, gali Nagrody Gospodarcze 
Prezydenta Miasta Lublina, finału EUCYS, Tańca           
z VIP-ami, 100lecia AZS czy Zjazdu Absolwentów 
UMCS.

Doskonale dostosowujemy przestrzeń i oświetlenie 
do charakteru wydarzenia, tworząc eleganckie 
aranżacje.



IMPREZY KORPORACYJNE
Kompleksowo obsłużyliśmy dziesiątki imprez             
promujących marki i produkty. Współpracowaliśmy     
z renomowanymi agencjami i dla prestiżowych     
marek, wśród których byli m.in. Dell, EMC, HP,    
Stokrotka, Atrium Felicity, Browar w Zabrzu,    
Rossmann, Kompania Węglowa, Aviva, BP.

Dysponujemy szeroką gamą urządzeń     
oświetleniowych, konstrukcji scenicznych, urządzeń 
audiowizualnych i multimedialnych, dzięki którym 
Państwa wydarzenie będzie niepowtarzalne.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, 
zarówno realizując ich pomysły, jak doradzając na 
wszystkich etapach realizacji. Elastyczność                      
i zadowolenie klienta są naszą dewizą – jesteśmy 
zawsze gotowi na zmiany i nowe pomysły.



POKAZY MODY, 
KONKURSY PIĘKNOŚCI

Zapewniliśmy obsługę techniczną kilku edycji finału 
konkursów Miss Polski Lubelszczyzny, lubelskiego 
finału konkursu The Look of The Year 2015, a także 
wielu pokazów mody.

Dysponujemy podestami scenicznymi Nivtec – 
idealnymi do budowania wybiegów i schodów.
Szeroka gama urządzeń oświetleniowych pozwoli 
zrealizować każdy projekt scenograficzny,    
uwzględniając wymogi realizacji telewizyjnych.

Oferujemy wybór wysłon scenicznych i wykładzin   
podłogowych w wielu kolorach i fakturach.



WYDARZENIA SPORTOWE

Nasz sprzęt idealnie sprawdza się podczas wydarzeń 
sportowych. 
Dysponujemy modułowym systemem trybun, dużą 
ilością różnorodnych konstrukcji kratownicowych,    
rusztowaniowych i podestów.

Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne            
i dobór najlepszych rozwiązań, uwzględniających    
niestandardowe wymogi wydarzeń sportowych.

Posiadamy agregaty prądotwórcze o łącznej mocy   
550 kVA, które zapewnią bezpieczne zasilanie   
podczas wydarzeń.



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Proponujemy Państwu uatrakcyjnienie każdego   
wydarzenia poprzez aranżację oświetleniową   
powierzchni zewnętrznych.

Oferujemy wybór naświetlaczy architektonicznych, 
oświetlenia dekoracyjnego i urządzeń ruchomych  
wysokiej klasy (w tym urządzenia dużej mocy          
Clay Paky Alpha Spot 1500).

Z nami każde wydarzenie będzie efektowne                     
i niepowtarzalne!



LIGHT-TECH DLA WYDARZEŃ SPECJALNYCH

Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru Państwa wydarzenia oferujemy m.in.:

Konstrukcje kratownicowe. Estetyczne, ates- 
towane konstrukcje o wielu możliwościach    
zastosowań.

Kostki LED RGB. Mogą być        
wykorzystane jako pufa, stolik,      
dekoracja wnętrza, element scenografii 
czy oświetlenie sufitowe.

Agregaty prądotwórcze zapewnią niezależne, 
bezpieczne źródło energii elektrycznej 
w dowolnej lokalizacji.

Proponujemy podesty systemu Nivtec. Podesty cechuje 
bardzo wysoka estetyka wykonania. Posiadają one 
powierzchnię antypoślizgową, a bezpieczeństwo ich 
użytkowania potwierdzone jest atestami. Ogromnym 
atutem systemu Nivtec jest czas montażu – znacznie 
krótszy niż w przypadku tradycyjnych systemów.

Konstrukcje kratownicowe okrągłe, które 
pozwolą na zrealizowanie niestandardowych 
projektów scenograficznych.
Oferujemy konstrukcje o średnicach od 2 do 10 
metrów. 

Posiadamy ponad 1000 urządzeń oświe-
tleniowych, korzystając z których stworzymy 
aranżację idealnie dobraną do Państwa 
wydarzenia. Wykorzystujemy urządzenia        
wiodących producentów: Clay Paky, ROBE, Martin, 
MA Lighting.



Light-Tech
Tel.:     601 234 166

E-mail: info@light-tech.pl
            jarek@light-tech.pl

www.light-tech.pl 
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