BALLOÏDE-PHOTO 1999 óta az Önök szolgálatában :
rögzített, földi irányítású hélium-balonnal készített képekkel.
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Tekintse meg képeinket honlapunkon :
www.balloide-photo.HU
A Balloide photo munkatársai nagyfokú elismertségre tettek szert, felkészültségük kiváló.
Hozzáértésük és tapasztalatuk garancia az elvégzett munka minőségére, figyelembe véve az
Önök elvárásait és a biztonsági követelményeket.

Balloide Kft 2071 Páty, Orgona u. 1.
Fax : 06-(23)-344-394
Mail : j.bout@balloide-photo.com

r.cerf@balloide-photo.com
keresk@balloide-photo.com

Telefon : 06 20.5362.550
06 20.5660.143
06 20.9856.321

A Balloide Photo védett márka, minden jog fenntartva.

ALACSONY MAGASSÁGBÓL
KÉSZÍTETT LÉGI FELVÉTELEK
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Események

Illusztrációs fényképek

Technikai megoldások
˝
Függoleges
és döntött perspektívák

ÚJÍTÁS

SZAKÉRTELEM

Balloïde-Photo:

A Balloide fényképész :

új perspektívák a légi fotózásban

˝ rálátása a fényképész szemszögével
A szakértoő

A fényképkészítés problémáira adunk választ

˝
A légi fotózás egyszerusége
Egyszerre megbízható, rugalmas és biztonságos eszköz lévén a
Balloide hélium-ballon új perspektívát nyit a légi fotózás terén.

Eddig semmilyen eszköz
nem állt rendelkezésre,
amely tökéletes képet készített
volna alacsony magasságból, repülési
magasság alatt.
A Balloide Photo elsőként hozott létre
egy olyan professzionális alternatívát a
légi fotózás terén amely költségkímélő,
hatékony eszköz.

1 - Egyszerű és gyors munkába állás

a teljes felszerelés
garantálja a pontos és
gyors helyszíni
megjelenést
8h55

Minden területen, beleértve a városi területeket is, a Balloide
Photo fényképésze képezi a légi fotózás új referenciáját.

2 - Interaktív rálátás

9h00

3 - Soha nem látott szemszög

Kizárólagos eszköz kivételes képek készítésére
A Balloide Photo munkatársai többszörös, műszakilag levédett újításokat használnak munkájuk
során: stabilizátor a hélium-ballonon, kézi irányító berendezés.

Az irányító berendezésen található
videó kijelző segítségével az ügyfél
speciális kérését teljesítjük

Maximálisan
mozgatható : a
Balloide Photo heliumballon egy olyan
eszköz, amely minden
kérdésre precíz, tökéletes választ ad.

Magas minőségi képek az Ön
tervei megvalósításához

˝
Muszaki
megoldások összessége
A kézi vezérlőpult magában foglalja mindazon technikai
újításokat, amelyek szükségesek a léggömb vezérléséhez és a tökéletes képalkotáshoz.

Használja ki a Balloide Photo hálózat szakértelmét és tapasztalatát.
A Balloide fényképészei minden szakmai tudásukat és megszerzett tapasztalatukat az Önök rendelkezésére bocsátják,
azért, hogy minden kérdésre pontos választ kapjanak.

Mozaik fotók és képösszeállítás :

3D képalkotás :

A Balloide Photo helium-ballonja egy olyan professzionális
munkaeszköz, amely 30km/ónál nagyobb szélsebességet is
könnyen kibír.

A szerkezet mindenféle mozgást lehetővé tesz a Balloide fényképésze számára.
Gyorsan meg tudja találni azt a helyet, ahonnan a helium-ballon fel tud emelkedni,
és könnyen tudja módosítani a képkészítés függvényében helyzetét.
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