N aše

KIOSK NA MIERU

PRENÁJOM KIOSKU

služby

KIOSK NA LEASING

GRAFICKÉ PRÁCE

Hľadáte niečo netypické a štýlové, čím by ste zaujali vašich klientov ? Chcete niečím oživiť váš
interiér alebo exteriér? Ste na správnom mieste. Okrem dizajnovo pekných infokioskov vám
vieme vytvoriť aj grafický návrh, pútavé dotykové menu a upraviť obsah presne podľa vašich
predstáv. Ak pripravujete nejakú akciu, môžete si dotykvý infokiosk zapožičať na niekoľko dní
alebo hodín. Ak máte záujem o kúpu infokioskov alebo iných produktov a aktuálne nemáte
hotovosť, pomôžeme vám s vybavením leasingu.

Kde nájdete naše infokiosky
Ostrava

ČR

K ontakt

AVsystems s.r.o.
Račianska 66,
831 02 Bratislava

www.infokiosk.sk
info@infokiosk.sk

+421 905 222 787
+421 2 53 636 250

REFERENCIE

BTB Letisko

Magistrát

•

Model:

Indoor

•

Model:

Indoor / Outdoor

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

47” (119 cm)

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Svietivosť:

2000 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

Cestujúcich a turistov privíta na letisku v Bratislave interaktívny infokiosk nabitý množstvom
informácií o hlavnom meste, pamiatkach a atrakciách, ktoré sa oplatí vidieť. Pútavý a prehľadný
dizajn, aktuálne podujatia a mnoho ďalšieho, čo správny cestovateľ potrebuje. To všetko obsahujú
naše infokiosky na letisku.

Tento na mieru vyrobený dotykový infokiosk zabudovaný do „výkladu“, slúži ako úradná tabuľa pri
vchode do bratislavského magistrátu, skrášľuje tiež priečelie budovy. Obsahuje množstvo informácií
nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale aj pre turistov. Úradná tabuľa, Bratislavská karta,
Kalendár akcií, Novinky v meste, je len malá časť z jeho obsahu.

Aupark Tower

Koala Tours Digital Signage

•

Model:

Indoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

Administratívna budova Aupark Tower vám na recepcii ponúka prostredníctvom infokiosku prehľadný
zoznam firiem, vďaka ktorému sa dostanete na schôdzku včas. Okrem toho vám ponúkne informácie,
kde zaparkovať, ako sa spojmi MHD dostať na potrebné miesto, či prezrieť si aktuálne počasie alebo
kultúrne podujatia v meste a veľa ďalších užitočných informácií.

Aktuálna ponuka dovoleniek a zájazdov na jednom mieste vo výklade cestovnej kancelárie. LCD
displej - „digital signage“ vám predstaví exotické miesta dovolenkových destinácií pútavou obrazovou
formou, ktorá vás osloví tak, že zatúžite tie miesta vidieť naživo. Obsah a fotografie vymeníte rýchlo
a jednoducho.

Úrad Jadrového Dozoru

ZŠ Trstená

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Outdoor

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Svietivosť:

2000 Cd

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

Ak ste štátna inštitúcia a potrebujete zverejňovať veľké množstvo informácií širšej verejnosti,
máme pre vás riešenie. Aktuálne údaje, organizovanie podujatí a fotogalériu môžete prezentovať
formou elektronickej úradnej tabule. Jej intuitívne ovládanie a prehľadnosť sú zárukou pohodlného
sprístupňovania informácií.

Prezentujte šikovnosť svojich žiakov modernou aj zábavnou formou. Základná škola v Trstenej
predstavuje spoluprácu svojich žiakov s rovesníkmi z Poľska prostredníctvom interaktívneho kiosku.
Dáva tak do pozornosti ich nadanie a talent nielen pre organizačné a manuálne zručnosti, ale najmä
schopnosť rozširovať priateľstvá a spoluprácu. To všetko nájdete v dotykovom infokiosku na budove
školy.

Slovnaft

Skalica

•

Model:

Outdoor a Indoor

•

Model:

Outdoor

•

Uhlopriečka:

46” (117 cm) / 42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Svietivosť:

2500 Cd a 700 Cd

•

Svietivosť:

2500 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Ohrev:

klimatizácia a kúrenie

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

Naše infokiosky a unikátny projekt modernej čerpacej stanice predvádzajú nový spôsob informovania
a zábavy zákazníkov na čerpacej stanici. Nájdete tam nielen exteriérový a interiérový kiosk, ale aj
na mieru vyrobené kiosky vsadené do skleneného barového sedenia. Nenúteným spôsobom tam
strávite príjemný čas pri kávičke, pozriete si aktuálne akcie, informácie o doprave, históriu a pamiatky
Bratislavy a oveľa viac.

Mestský infokiosk v „kráľovskom“ meste Skalica je výborným informátorom pre turistov a miestnych
obyvateľov. Jedným kliknutím sa dozviete, kde kúpiť tradičný Skalický trdelník alebo aké pamiatky
treba v Skalici navštíviť. V menu nájdete: Kultúrne podujatia, Atrakcie Záhoria, Úradná tabuľa, Mapa
mesta a ďalšie zaujímavé informácie.

Brezno

Malé Dvorníky

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Outdoor

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Svietivosť:

2500 Cd

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

Mesto Brezno ponúka svojim obyvateľom či návštevníkom ako pohľad do minulosti, tak aj do
súčasnosti prostredníctvom dotykového kiosku. Odhaľte históriu tohto malebného mesta, zistite,
aké akcie a podujatia sa budú konať, kam sa vydať na turistiku, prípadne si pozrite úradnú tabuľu
s aktuálnymi oznamami.

Obecný infokiosk obsahuje informácie o obci a jej okolí, ale tiež celú sieť cyklotrás, na ktorých
môžete spoznávať pamiatky a pekné atrakcie. Infokiosk vám tiež poslúži pri hľadaní reštaurácií alebo
ubytovania na vašich cestách pri spoznávaní regiónu Dunajský Klátov.

Múzeum Ľudovíta Štúra

Oravský Hrad

•

Model:

Indoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm) a 24” (61 cm)

•

Svietivosť:

400 Cd

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

Infokiosk umiestnený v celoročnej expozícií múzea Ľudovíta Štúra v Modre má prepracovaný obsah
tak, aby oslovil každú generáciu. Vyrobili sme desiatky obrazových animácií o revolúcii v rokoch
1848 - 1849, čo iste ocenia mladšie generácie, pretože sa dozvedia mnoho informácií formou
videa, ktoré je im blízke. Pre nadšencov je v obsahu aj veľa textových informácií s dobovou grafikou
na pozadí, ale aj mnoho obrázkov, ktoré lepšie priblížia vtedajšiu situáciu vo svete a na Slovensku.

Expozícia Oravského hradu je obohatená o interaktívne kiosky, ktoré vám bližšie predstavia význam
rašelinísk v tejto oblasti. Kiosky sú vyrobené na mieru, aby zapadli do interiéru navrhnutého
architektom. Fotografie rastlín, húb a živočíchov si môžete prezrieť vo „virtuálnej knihe“, informácie
o rašeliniskách zase v dotykovom kiosku v „toteme“. Audio-sprievodca v expozícii vás prevedie
oblasťou rašelinísk vo viacerých jazykových mutáciách.

Visit Košice

Lipany

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Uhlopriečka:

32” (81 cm)

•

Svietivosť:

2500 Cd

•

Svietivosť:

400 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

Malebné mestečko v Prešovskom kraji má pri mestskom úrade nainštalovaný dotykový infokiosk.
Informuje o zaujímavostiach v meste a okolí a poteší najmä cyklistov, pre ktorých bude mapa
cyklotrás po krásach Prešovského kraja určite veľkou pomôckou. Pohodlne a ľahko si vyhľadajú
miesta a zaujímavosti pri potulkách mestom a jeho okolí.

Chystáte sa navštíviť metropolu východného Slovenska Košice? Objavte ju prostredníctvom
infokiosku, ktorý vám predstaví mesto a jeho okolie. Krásna príroda, dych berúce pamiatky. Ako sa
dostanete na vybranú lokalitu, vlakom alebo spojmi MHD? Aké počasie vás zastihne na poznávacej
ceste? To všetko vám ukáže dotykový infokiosk.

Shmu

Krnov

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Outdoor

•

Uhlopriečka:

46” (117 cm)

•

Uhlopriečka:

47” (119 cm)

•

Svietivosť:

2500 Cd

•

Svietivosť:

2500 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Ohrev:

klimatizácia a kúrenie

•

Ohrev:

ventilácia a kúrenie

Slovenský hydrometeorologický ústav v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici má vlastné infokiosky,
vďaka ktorým sa dozviete o aktuálnom počasí, vodných tokoch, kvalite ovzdušia, aktualitách aj
výstražných hláseniach. Nechýba tu galéria, ktorá približuje prácu meteorológov alebo odkaz na web
stránku mestského úradu. Chcete sa dozvedieť niečo viac o SHMU? Stačí kliknúť.

České mestečko Krnov, ktoré leží v malebnom prostredí Česko - Poľského pohraničia, má v centre
mesta nainštalovaný dotykový infokiosk. Prehliadky, ubytovanie, zaujímavosti, jedinečný filmový
festival, bohatá história mesta a tiež, čo má spoločné Krnov a Kofola, sa dozviete na jednom mieste.
A nielen v českom, ale aj poľskom jazyku.

BTB Hrad

BBC 5

•

Model:

Indoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

42” (106 cm)

•

Uhlopriečka:

14” (36 cm)

•

Svietivosť:

700 Cd

•

Svietivosť:

350 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Vzhľad:

na mieru vyrobený Digital Signage

Návštevníci Bratislavského hradu iste ocenia infokiosk umiestnený v priestoroch pokladne.
Kiosk je nabitý užitočnými informáciami ako „Kam do mesta“, tiež niečo o počasí, výstavách
a podujatiach na Bratislavskom hrade, ale aj o tom ako sa z hradu dostať do centra mesta.
Či už spojmi MHD alebo vďaka Bikesharingu môžete spoznávať mesto a jeho zákutia rýchlejším a
dostupnejším spôsobom. Prídte si prezrieť obsah v anglickom aj slovenskom jazyku. Infokiosk je tu
pre vás.

Digital Signage v business centre BBC 5 ponúka neobmedzené možnosti využitia. Nájdete tu zoznam
firiem a aktuálny jedálny lístok. Fotografie a ďalšie info môžete ľahko pridať do Digital Signage,
spestríte si tak cestu výťahom, kde sú monitory inštalované. Obsah je možné jednoducho a rýchlo
vymeniť.

Senec

Dudince

•

Model:

Indoor

•

Model:

Outdoor

•

Uhlopriečka:

27” (67.5 cm)

•

Uhlopriečka:

32” (80 cm)

•

Svietivosť:

250 Cd

•

Svietivosť:

3000 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

Infokiosky v Senci sú umiestnené v múzeu v Tureckom dome. Infokiosk na prízemí múzea vás oboznámi
s históriou synagógy a jej postupnou rekonštrukciou. Okrem toho kiosku nájdete v Tureckom dome
ďalšie dva, ktoré obsahujú aktuálnu tematickú prezentáciu alebo webovú stránku seneckého múzea.
Prezentácia je venovaná histórii seneckého futbalu, no nepovšimnuté nezostali ani hviezdy svetového
futbalu. Môžete si prezrieť autentické zápisky a fotografie futbalového nadšenca z obdobia rokov
1982 – 1986.

Kúpeľné mesto Dudince krášli Infokiosk, vďaka ktorému sa oboznámite so základnými údajmi o meste
a jeho okolí a niečo sa dozviete aj z histórie. Ste dobrodruh a radi objavujete nové miesta a zákutia?
Pozrite si položku “Čo treba vidieť v Dudinciach”. Rímske kúpele Marca Aurélia, Dudinské travertíny
či kúpeľný chodník zdravia, sú tie pravé objaviteľské miesta, ktoré čakajú len na vás. Kto by si ich
nechal ujsť? Že ste o nich nepočuli? Kiosk vám ich predstaví bližšie. To je len ochutnávka toho, čo vás
v Dudinciach čaká.

Šenkvice

Slovnaft

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Priemyselný Indoor

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Uhlopriečka:

24” (60 cm)

•

Svietivosť:

3000 Cd

•

Svietivosť:

250 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

Infokiosk je umiestnený na vhodnom strategickom mieste – železničnej stanici, kde ho zaručene
neprehliadnete. Ak sa rozhodnete ho preskúmať bližšie, dozviete sa novinky z obce na webovej
stránke, neujdú vám ani úradné oznamy či kultúrne podujatia, ktoré sa tu konajú v hojnom počte
po celý rok. Sú to napríklad pochovávanie basy, beh Šenkvickým chotárom alebo šenkvické hody.
K dispozícii vám bude aj mapa, cestovné poriadky či služby, aké obec ponúka

Na mieru prispôsobený priemyselný infokiosk má osadený “privátny filter” na skle, dotykové predné
sklo ale aj čítačku osobných kariet, robustná priemyselná klávesnica pomôže pri písaní či vyhľadávaní
textov .Tento jedinečný projekt pre Slovnaft bol zaťažkávajúcou skúškou aj pre naše priestory, pri
montáži a skladaní jednotlivých komponentov sme využili každý voľný kúsok v našej dielni. Niekoľko
stoviek rôznych drobných či väčších súčiastok prešlo našimi rukami, vyskladali sme z nich tri desiatky
infokioskov, aby mohli mať zamestnanci spoločnosti Slovnaft komfortnejší prístup do interného
systému. Sme radi, keď sú naše kiosky užitočným nástrojom.

Trnava

Hluboká Nad Vltavou

•

Model:

Indoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Uhlopriečka:

27” (67.5 cm)

•

Svietivosť:

380 Cd

•

Svietivosť:

250 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

Malý Rím, Atény Uhorska či sídlo múz, sú časté pomenovania pre Trnavu. Toto starobylé a na históriu
nesmierne bohaté mesto vás povodí po uličkách, kostoloch a parkoch, ktoré určite neminiete.
V jednom z hlavných symbolov mesta - mestskej veži - sídli turistické informačné centrum. Tu sú
umiestnené Infokiosky, ktoré vám bližšie predstavia históriu mesta, ktorí významní panovníci sa tu
zdržiavali, kedy bola založená univerzita a predstaví vám kostoly a pamiatky, ktoré sú doslova na
každom kroku. Neobíďte TIK a kiosky, ktoré sú tu pre vás!

Hluboká nad Vltavou turizmom a rôznymi možnosťami zážitkov. Náš infokiosk sme umiestnili do
interiéru turistického informačného centra, kde umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým potrebným
informáciám v modernom dotykovom šate. Dozviete sa v ňom o rôznych atraktivitách v meste a jeho
okolí, o možnostiach ubytovania a gastronómii. Vďaka infokiosku máte k zážitkom ešte bližšie ako
kedykoľvek predtým. Prajeme vám príjemný výlet a veľa zábavy!

Spišská Kapitula

Žilina

•

Model:

Outdoor

•

Model:

Indoor

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Uhlopriečka:

43” (109 cm)

•

Svietivosť:

3000 Cd

•

Svietivosť:

380 Cd

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitná dotyková fólia

•

Dotyková tech.:

PCAP kapacitný dotykový displej

V Spišskej Kapitule sa tiež nachádza Infokiosk, ktorý vám priblíži históriu tohto krásneho miesta
nazývaného aj slovenským „Vatikánom“. V minulosti to bola samostatná obec na východnom
Slovensku, od roku 1948 je s účasťou Spišského Podhradia. Bola jedným z centier cirkevného školstva
na Slovensku. Príďte si prehliadnuť toto úžasné miesto a dozvedieť sa viac aj vďaka Infokiosku! Druhý
Infokiosk bude slúžiť pre nevidiacich ľudí v braillovom písme.

V Dopravnom múzeu v Rajeckých Tepliciach máte možnosť spoznať históriu dopravy na Slovensku.
Vďaka Infokioskom si budete môsť prezrieť dobové fotografie automobilov a vlakov. Z časovej
priamky sa dozviete, aké dopravné prostriekdy boli na našom území od konca 19. storočia až po
nedávnu minulosť. Nahliadnuť môžete do tajov fungovania spaľovacieho motora či parného rušňa.
Toto je len fragment toho, čo na vás čaká v Dopravnom múzeu. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.

