grootbeeldprojectie

verenigingen clubs pleinbioscoop
scholen videowall congressen en seminars
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bedrijven

drive-in bioscoop
indoor cafés en grand cafés
festivals

goede doelen

stichtingen vakantieparken

Mobiloscoop is gespecialiseerd in het digitaal projecteren d.m.v. beamers
op diverse grootformaat beeldschermen die overal kunnen staan of hangen
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Airscreen

BIG screen

fotomateriaal

mobiel LED scherm

Schermen tot 16 bij 8 meter...
Mobiloscoop kan beelden projecteren op diverse
formaten en in allerlei opstellingen, indoor of in de
open lucht, ‘s avonds of overdag. LED scherm trailer,
opblaasbare Airscreen of een doek in een licht trussframe: er is altijd een oplossing voor jouw wensen
en locatie. Wij gebruiken één van de krachtigste
beamers in Nederland waarmee we via DVD, Blu-ray
of PC vanaf afstanden tot 95m in diverse beeldverhoudingen kunnen projecteren. En met onze 4x4
terreinauto kunnen wij ook lastig toegankelijke locaties bereiken.

Voor openluchtvoorstellingen geldt: opzetten en
projecteren kan alleen wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Maar dankzij een versterkt
trussframe en speciaal winddoorlatend doek is ons
grote 60 m² scherm bestand tegen windkracht 6! Zit
het weer toch tegen, dan is er de mogelijkheid om
te annuleren en de afspraak in overleg met Mobiloscoop te verplaatsen naar een andere datum (vraag
naar de voorwaarden).
Wij kunnen mooi weer niet garanderen, maar je
krijgt van ons wel een tweede kans!

LED scherm trailer: opvallend veelzijdig
Dat is nog eens handig: een mobiele LED-wall gebruiksklaar in 30 minuten! Achttien vierkante meter
hoge kwaliteit video LED voor een perfect beeld, overal en altijd, zeker ook OVERDAG.

video registratie, filmvertoning, sport evenementen,
beurzen, shows, etc. Geschikt voor zowel binnenals buitengebruik, onmisbaar voor overdag en ook
gedurende langere perioden inzetbaar.

Op straat, een evenemententerrein of indoors, de
mobile LED display brengt jouw reclame of andere
boodschap helder in beeld. De enorme lichtintensiteit
van ledschermen garanderen een maximale impact
op het publiek. De LED Screen Trailer is een eenvoudige, snelle en veilige toepassing voor concerten, live

Het LED videoscherm staat op een aanhangwagen
met een hydraulische mast. Daardoor wordt het
scherm eenvoudig, zonder kraan tot 6,5 meter de
lucht in getild. De LED trailer is volledig uitgerust
met alle elektronica en gebruiksklaar in slechts 30
minuten vanaf aankomst!

Perfecte beeldkwaliteit, ook overdag en in de zon

Flexibel inzetbaar voor reclame en marketing

Klaar voor gebruik in dertig minuten

De bioscoop komt naar je toe!

Zorgeloos genieten!

De openluchtbioscoop brengt mensen samen. Wil je
een gezellig avond organiseren voor je buurt, bedrijf,
club of een andere doelgroep? Zoek je een betaalbaar
speciaal evenement of attractie? Misschien wil je
zelfs een heuse drive-in bioscoop organiseren? Of het
nu in Nederland is of in België, wij komen naar je toe!
Met ons drie verdiepingen hoog scherm, heeft iedereen de beste plek.

Vertrouw op de deskundigheid en de flexibiliteit van
Mobiloscoop om van je evenement een succes te maken. Wij nemen je zorgen uit handen, we beschikken
over professionele, betrouwbare en veilige beeld- en
geluidsapparatuur en schermen aangepast aan elk
seizoen en vrijwel iedere locatie (binnen of buiten).
Er is meer mogelijk dan je denkt!

Breng het in beeld...
Niets gaat boven de impact van een groot beeldscherm
als het gaat om mensen entertainen, op grote schaal
adverteren of publiek trekken. Beelden zetten je boodschap kracht bij! Grootschermprojectie inzetten voor
promotiedoeleinden? Mobiloscoop maakt het mogelijk
tegen betaalbare prijzen!
Wist je dat er bij veel gemeenten interessante
mogelijkheden zijn om je evenement te laten subsidiëren?

We bedienen de apparatuur vakkundig en ook het open afbouwen is bij ons in goede handen. Al onze schermen zijn vrijstaand en zonder hulp van een kraan op
te zetten, waardoor de kosten laag blijven en de benodigde ruimte voor het opzetten van het scherm niet
groot hoeft te zijn. Natuurlijk brengen we ook de film
mee en regelen we de auteursrechten. Je hebt keuze
uit duizenden filmtitels.

Jij zorgt voor de locatie, wij zorgen
voor de rest. Zo makkelijk is het.

Indoor evenementen

AIRSCREEN

Mobiloscoop voorziet ook jouw binnen
-evenementen, feesten, bedrijfs- en
beurspresentaties, van perfect beeld
en geluid.

beperkt ruimtebeslag

Van indrukkend groot tot intiem klein,
van zakelijk tot heel persoonlijk: wij
denken met je mee en komen met een
passende oplossing.

professioneel

En voor filmliefhebbers bouwt
Mobiloscoop in no-time een sporthal,
bedrijfsruimte, theaterzaal, schouwburg, of loods om tot een echte
bioscoop!

opblazen en starten

16 x 8 meter
indrukwekkend

groot, groter, grootst

Het ultieme beeldscherm 7,4 x 4,2 meter
opblaasbaar en lichtgewicht

Airscreen® is een gepatenteerd, veilig, zelfdragend systeem.
Opblaasbaar en lichtgewicht dus eenvoudig en snel op te
blazen of leeg te laten, ideaal voor voorstellingen avond aan
avond. Door het lage gewicht is het ook bruikbaar op kwets-

Als het echt groot moet, heeft Mobiloscoop
de Mega Airscreen , een opblaasbaar scherm
met een projectie-oppervlak van maar liefst
16 bij 8 meter.
Door de grote hoogte (totaal 13 meter) kan
de film vanaf grote afstand bekeken worden.
Ideaal voor drive-in bioscopen of festivals.
Onze krachtige 15.000 ANSI-lumen (Full HD)
beamer maakt het mogelijk om zelfs wanneer
het niet volledig donker is beelden te projecteren.

bare locaties (historische plek, strand en zelfs op het water)

Mobiloscoop heeft daarnaast ook een compact
opblaasbaar Medium Airscreen voor voorstellingen met een publiek tot 500 personen.

Drive-in bioscoop, een unieke ervaring
Grootbeeldprojectie en drive-in bioscopen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Drive-in, dat roept
beelden op van de jaren 50 & 60, the American dream, oldtimers, een unieke sfeer... Daarom zijn drive-in
-evenementen nog steeds populair en doen we die met veel plezier bij Mobiloscoop.
Onze krachtige (Full HD) beamers leveren een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs wanneer het niet volledig
donker is. Door gebruik van FM zendapparatuur of geluidsinstallaties met groot vermogen kun je elke film in
stereo ervaren. Zo kun je vanuit je comfortabele autostoel optimaal genieten!

CONTACT
Henny Jansen
Kulutweg 4
5801 JA Venray

E-mail info@mobiloscoop.nl
Telefoon 06 - 21457937
Fax
08 - 47596668
Mobiloscoop is aangesloten bij Film Service (NL)
en Jekino (B) en heeft hierdoor vergunning voor het
openbaar vertonen van vele DVD’s en TV uitzendingen (o.a. voetbal).
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