KOMPETENCJE
Projektując system audiowizualny staramy się zaoferować narzędzie, które będzie
spełniać cele firmy lub instytucji, ale przede wszystkim odpowiadać jego
użytkownikowi.
Posiadamy kompetencje w projektowaniu profesjonalnych systemów audiowizualnych,
obejmujących rozwiązania interaktywne, nagłośnienie, systemy wideo-konferencyjne
i systemy Digital Signage. Przykłady naszych instalacji można znaleźć w wielu salach
wykładowych, konferencyjnych oraz obiektach publicznych.

PARTNERZY
Ponad 20 lat aktywnej obecności na rynku systemów audiowizualnych, pozwoliło
nam wybrać niezawodne rozwiązania. Ciągłe poszukiwania nowych, innowacyjnych
produktów daje nam możliwość zaoferowania Państwu najnowocześniejsze urzadzenia
renomowanych producentów.

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA
Wieloletnia obecność na rynku systemów audiowizualnych, pozwoliła zdobyć zaufanie
naszych partnerów. Profesjonalna i kompetentna obsługa zostały również dostrzeżone
przez m.in. wywiadownię gospodarczą Coface Poland oraz magazyn Forbes.

Jesteśmy członkiem
AVIXA™
Pierwszy certyfikat AVIXA™ CTS
w Polsce został wydany naszemu
pracownikowi

System Zarządzania
zgodny z ISO 9001:2008
Nasza firma od 2006 roku posiada wdrożony i
zatwierdzony przez ISOQAR System Zarządzania,
który jest zgodny z normą ISO 9001:2008.

Image Recording Solutions Sp. Z o. o.
ul. Arkuszowa 190; 01-934 Warszawa
tel. +48 22 752 27 88 – 96, fax. +48 22 752-27-97

www.imageav.pl

PROFESJONALNE SYSTEMY
AUDIOWIZUALNE

POZNAJ NASZE REALIZACJE
Firma IRS przez ponad 20 lat swojej działalności stworzyła wiele rozwiązań audiowizualnych, zarówno
dla biznesu, jak i dla obiektów użyteczności publicznej. Od początku istnienia kładziemy nacisk na
realizację planów i oczekiwań naszych klientów, nawet tych najbardziej skomplikowanych.

MIĘDZYNARODOWE
TARGI POZNAŃSKIE

MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

Modernizacja 15 Pawilonu Międzynarodowych
Targów Poznańskich to jeden z największych
zrealizowanych przez Image Recording Solutions
projektów. Prace prowadzone były wraz z poznańskim
biurem IRS, w ich zakres wchodziła modernizacja
wszystkich sal konferencyjnych znajdujących się w
pawilonie.

Jednym z ważniejszych osiągnięć jest realizacja
dla Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wyposażyliśmy w rozwiązania audio-video salę
konferencyjną im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz
dwie sale kinowe. Jedną z nich to sala kinowa 3D,
w której wyświetlany jest wyjątkowy film
dokumentalny “Miasto ruin”.

CENTRALNY INSTYTUT
OCHRONY PRACY

THE BRAIN EMBASY
ADGAR OCHOTA

Stworzenie wirtualnej rzeczywistości CAVE.

The Brain Embassy jest pierwszym biurem
co-creatingowym, zaprojektowanym w oparciu
o najnowsze tendencje w tworzeniu przestrzeni,
które wspierają naturalne powstawanie społeczności,
twórczą współpracę między jej członkami oraz rozwój
innowacyjnych pomysłów. W tej realizacji
zastosowany został szereg rozwiązań AV takich
jak monitory z funkcjami bezprzewodowymi,
nowoczesne nagłośnienie oraz system DS

CAVE - cave automatic virtual environment
to immersyjne środowisko wirtualnej rzeczywistości.
System CAVE bazuje na projekcji obrazu od 3 do 6
ścian zapewniając percepcję VR osób znajdujących
się wewnątrz. Integralną częścią każdego systemy
CAVE jest nagłośnie surround 5.1.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

INSTYTUT PODSTAW
INFORMATYKI PAN

AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA

Nasze rozwiązania multimedialne, znalazły się także
w Warszawskim Instytucie Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk. Zrealizowaliśmy projekt
wyposażenia sal szkoleniowych i konferencyjnych
z m. in. nowoczesnym systemem projekcyjnym,
sterowania I nagłośnienia.

Wyposażenie auli w sprzęt audio-video oraz w system
sterowania. Wyjątkowością zastosowanego przez
nas rozwiązania jest zainstalowanie dwóch ekranów
elektrycznych podnoszących się z podłogi za katedrą,
przez co nie została zaburzona estetyka auli.
Przy zachowaniu dawnego wystroju sali użytkownicy
mogą wykorzystywać nowoczesne systemy
audiowizualne

Image Recording Solutions działa na rynku audiowizualnym od ponad 20 lat. Doświadczenie
zbierane przez lata zaowocowało wypracowaniem przez nas zbioru zasad, którymi kierujemy się
w naszej codziennej pracy.
Dystrybuowane przez nas produkty reprezentują najlepsze marki i jakość. Ich doboru dokonujemy
w taki sposób, aby tworzyły spójną ofertę dla każdego rodzaju odbiorców. Dzięki kadrze wykształconych
fachowców projektujemy dla naszych klientów rozwiązania na miarę ich potrzeb.
Nasze realizacje obejmują obiekty o różnym stopniu złożoności rozwiązań oraz o skalowalnej
wielkości bądź powtarzalności.
Posiadane doświadczenie pozwoliło na stworzenie przez nas standardów, które ułatwiają współpracę
pomiędzy nami a zamawiającym projekt, pozwalając na ominięcie wielu przeszkód towarzyszących
zazwyczaj takiemu przedsięwzięciu. W naszej pracy wykorzystujemy i łączymy najnowocześniejsze
technologie wyświetlania, przetwarzania oraz dystrybucji obrazu i dźwięku, interaktywne i sieciowe.

Wszystkie nasze realizacje znajdziesz na www.imageav.pl

