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Seznam opreme

Edvard vam je po želji na voljo 
popolnoma opremljen ali zgolj z osnovno 
opremo*. Najamete pa ga lahko tudi 
opremljenega po meri, z vključenimi 
dodatnimi storitvami po vaši želji (npr. 
prisotnost tehnika in tonskega mojstra, 
catering ipd.).

V prostoru Edvard so:

VIDEOTEHNOLOGIJA
• laserski projektor Sony z električno pomičnim 

projekcijskim platnom
• HDMI in brezžična povezava vašega 

računalnika s projektorjem

AVDIOTEHNOLOGIJA
• zvočniki Fohhn
• ojačevalec Crown 
• mešalna miza Behringer 
• sistem Trantec s štirimi mikrofoni (tremi 

brezžičnimi naglavnimi mikrofoni in enim 
ročnim na stojalu)

LUČI
• 16 profesionalnih luči Elation RGB 

SIXPAR100, Elation KL FRESNEL 6 & 4 
• lučna nadzorna plošča Colour Source

VARNOST IN UDOBJE
• talno gretje + konvektorsko gretje
• klimatska naprava + izmenjevalnik svežega 

zraka
• optična internetna povezava + lastni Wi-Fi
• stojala za oblačila
• rastline
• alarmni sistem in urejeno varovanje
• lastni ločeni vhod

DRUGA OPREMA
• električni sistem dvojnih senčil (zatemnitvena 

in dodatna »blackout« senčila za skoraj 
popolno temo)

• govorniški pult
• popolnoma opremljena kuhinja s hladilnikom, 

štedilnikom, pečico in pomivalnim strojem 
(vse Gorenje)

• sanitarije (2x) so prilagojene tudi invalidom
• ločena kopalnica s prho
• 12 miz 
• 70 stolov
• prezenter (pointer)
• ogrodje na stropu (grid) za montažo dodatnih 

elementov

* Osnovna oprema zajema osnovno osvetlitev, optično 
internetno povezavo (Wi-Fi), prostorna stranišča, tudi za 
invalide, lastni vhod z neomejenim kartičnim vstopom.
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Mere prostora 
Merilo 1 : 100



tehnična omara

● daljinski upravljalnik za senčila

projekcijsko platno
Adeo Alumid 406
400 x 225

● šifrator za alarm 3
● stikalo za luči
● stenska el. vtičnica
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stikalo za luči

● stikalo za luči
● termostat

dvojno rolo senčilo 1 dvojno rolo senčilo 2 dvojno rolo senčilo 3

električna
talna
doza
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● stikalo za proj. platno

Priključki in inštalacije
Merilo 1 : 100



Klet s kopalnico s prho
Merilo 1 : 100



gostilna Pod lipo

Filozofska fakulteta

Hrovatinov vrt

Kje ga najdete?
Edvarda najdete na naslovu Igriška 5, 1000 Ljubljana. 

Stopite v stik z njim

Bi želeli preveriti razpoložljivost prostora? Potrebujete 

dodatne informacije? Bi si prostor želeli ogledati?  

Z veseljem vam bomo pomagali!

            Telefonska številka: +386 31 682 212

            E-naslov: edvard@p-m.si

            www.edvard.p-m.si

Informacije

Pomembno: Igriška ulica je enosmerna. Edvard ima lastni vhod 
in možnost dostave do vrat. Dostava z osebnimi avtomobili, kombiji in 
mini tovornjaki je mogoča po dogovoru (dostop je namreč zaklenjen z 
zapornico).


