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Konstrukcje i dekoracje
teatralne



O firmie / Certyfikaty

P.U.H.P. „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro powsta³o
w 1990 r. W pierwszych latach firma sprzedawa³a systemy
oœwietleniowe, nag³oœnieniowe oraz dekoracje do lokali
rozrywkowych. W 1993 r. firma rozszerzy³a swoj¹ dzia³alnoœæ
o produkcjê konstrukcji aluminiowych wykorzystywanych przy
budowie i tworzeniu wielu wspó³czesnych przedsiêwziêæ.

Dla Pañstwa produkujemy: zadaszenia scen, podesty sceniczne,
estrady mobilne, konstrukcje pod telebimy, konstrukcje i
dekoracje teatralne, konstrukcje wystawowe, aluminiowe
elementy dekoracyjne, konstrukcje oœwietleniowe.

Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu oraz wysokim
kwalifikacjom naszych pracowników z powodzeniem
realizujemy nawet najtrudniejsze zlecenia.
Indywidualnie podchodzimy do ka¿dego zlecenia,
co umo¿liwia wypracowanie optymalnych rozwi¹zañ
spe³niaj¹cych w pe³ni oczekiwania naszych Klientów.

W trosce o bezpieczeñstwo oraz dla zapewnienia
wysokiej jakoœci,nasze produkty spe³niaj¹
miêdzynarodowe normy, œwiadcz¹ o tym liczne
certfikaty oraz atest uzyskane przez LUMEX oraz na
wyroby stosowane w naszych produktach. Stale uaktualniamy
wiedzê na temat obowi¹zuj¹cych norm i wprowadzamy je
do naszych produktów.

Stawiamy na najwy¿sz¹ jakoœæ,
terminowoœæ oraz konkurencyjnoœæ cen.

Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.

PUHP LUMEX



Konstrukcje i dekoracje teatralne

Jedn¹ z naszych specjalizacji jest produkcja konstrukcji
aluminiowych oraz stalowych wykorzystywanych w oœrodkach
kultury, teatrach, operach, filharmoniach . Ponad dwadzieœcia  lat
doœwiadczenia pozwala nam na realizacjê ka¿dego zadania.
          W swojej ofercie posiadamy liczne typowe rozwi¹zania, jak
                               trawersy aluminiowe, które znakomicie
                               sprawdzaj¹ siê w roli sztankietów, z powodzeniem
                               przenios¹ ka¿de obci¹¿enie bez wzglêdu na to
                               czy jest to oœwietlenie, nag³oœnienie czy dekoracje
                               albo kotary.

Wykorzystuj¹c produkowane przez nas trawersy
BISYSTEM, TRISYSTEM, QUADROSYSTEM
regulanie tworzymy dekoracje dla wielu teatrów,
a tak¿e oper na terenie ca³ej Polski. Szeroki
wachlarz dostênych systemów i modu³ów pozwala
z rozmachem towrzyæ piêkne wielopoziomowe
  scenografie. Same konstrukcjê mog¹ stanowiæ
 bazê do podwieszenia t³a sceny, stworzenia
w ich oparciu dekoracji, a tak¿ê platform po
z których bez ograniczeñ w trakcie wystêpów
mog¹ korzystaæ wystêpuj¹cy aktorzy.

 Nasza oferta to tak¿e systemowe podesty sceniczne, ich konstrukcja
oparta jest na aluminiowej ramie, przez co poszczególne modu³y
s¹ bardzo lekkie - tylko 39kg dla modu³u 2,0m x 1,0m. Dla
bezpieczeñstwa powierzchniê stanowi wysokiej jakoœci
wodoodporna, antypoœlizgowa sklejka. Du¿y wybór d³ugoœci nóg
oraz akcesoriów takich jak schody, barierki, pochylnie daje
nieograniczone mo¿liwoœci.
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Boles³awiec

PRODUCENT KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH

P.U.H.P. "LUMEX"
59-700 Boles³awiec
ul. Dolne M³yny 77

tel. 75 734 59 40
fax 75 734 59 50

www.lumex.com.p
 lumex@lumex.com.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

