


Simulátor letu ptáka

POPIS EXPONÁTU
I BELIEVE I CAN FLY zpívá R. Kelly v notoricky známém hitu. 
Vy ale skutečně poletíte. Opravdu zažijete let ptáka na gyro-
skopickém simulátoru, který umožňuje plné vjemové a fyzické 
ponoření se do světa virtuální reality. Robustní plně pohyblivá 
konstrukce vyvinutá s pomocí absolventů německých univer-
zit, multisenzorové vstupy a aktivní headset posouvají zážitek 
z virtuální reality do úrovně skutečného zážitku. S naším si-
mulátorem tak skutečně uvěříte, že můžete létat. 

Interaktivní lety plně závislé na vašich pohybech jsou navíc 
spojeny se zajímavými úkoly, který prohloubí celý zážitek. 

A pozor! Takový let může být i pořádná dřina spojená s ovládá-
ním simulátoru doslova celým tělem. Let ptáka tak není jen skvě-
lou zábavou, ale i skvělým tréninkem především na střed těla.

HLAVNÍ FUNKCE
» ovládání letu ve virtuálních světech pomocí pohybů těla
» plnění vedlejších úkolů
» trénink svalstva

ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 2 x 2 m

TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE
» týmové a individualistické hry 
   ve světech virtuální reality

» není vhodné do exteriéru
» vyžaduje stálý dohled jednoho animátora



Duel mozků
POPIS EXPONÁTU
Vyzkoušejte sílu své myšlenky! Zahrajte si Mindball! Ověřte 
si svou schopnost soustředění. Mindball je unikátní švédský 
přístroj, kde pohyb puku na dráze ovládáte pouze vlastní kon-
centrací. Zažijete tak opravdový DUEL MOZKŮ.

Jde o hru, kde soupeří dva hráči u speciálního stolu, na který 
jsou napojeni čelenkami s biosenzory, které snímají mozkovou 
aktivitu. Tu také uvidíte na monitoru. Měření funguje na princi-
pu EEG biofeedbacku. Oba hráči se tak přetlačují o puk svými 
myšlenkami. Kdo se lépe soustředí, ten dostane puk do sou-
peřovy branky. 

Uspořádejte si na vaší party opravdový TURNAJ MOZKŮ.

HLAVNÍ FUNKCE
» snímání mozkových vln pomocí headsetu EEG
» zpracování příkazů a jejich přenos na puk
» monitorování mozkové aktivity na monitoru

PRůMĚR PóDIA
4 m

TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE
» soutěž týmů o nejvíce soustředěný tým
» turnaj jednotlivců

» vyžaduje stálý dohled jednoho animátora



Rychlost reakce
POPIS EXPONÁTU
Víte, jak rychlé máte reakce? Jste šneci nebo máte rychlost pis-
tolníka? Díky našemu přístroji to zjistíte naprosto přesně. Navíc si 
v tom můžete zasoutěžit a zjistit, kdo je z vás nejrychlejší.

Princip je jednoduchý. Uživatel zmáčkne startovací tlačítko, 
kterým dá najevo, že je připraven ke hře. Po chvíli se rozsví-
tí světlo v jednom ze čtyřbarevných tlačítek, na které uživatel 
reaguje. Ihned po rozsvícení světla uživatel mačká reakční tlačít-
ko. Čas mezi rozsvícením světla a zmáčknutím reakčního spínače 
je reakční doba. Rychlost rozsvěcení se neustále zvyšuje a přičítá 
se skóre, které je viditelné na displeji. Pokud se uživateli nepodaří 
zmáčknout tlačítko včas, nebo zmáčkne jiné tlačítko, hra končí.

HLAVNÍ FUNKCE
» měření reakční doby
» výpis výsledku v podobě dosaženého skóre na displeji 

ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 2,2 x 2,2 m

TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE
» týmová soutěž o nejvyšší skóre
» turnaj jednotlivců o nejlepšího hráče

» nevyžaduje dohled obsluhy



Virtuální realita
POPIS EXPONÁTU
Virtuální realita je počítačem vytvořené interaktivní trojroz-
měrné prostředí, do něhož se člověk totálně ponoří. 

Chcete se ocitnout na jiném místě, v jiné době nebo prozkou-
mat něco, co jste dosud neměli na dosah? Do nedávna by jste 
museli vycestovat nebo si vystačit s obrazovými vjemy zpro-
středkovanými televizí či monitorem počítače. Virtuální realita 
vám umožní ocitnout se v centru dění. Tyto nejmodernější vy-
chytávky vytvoří živou iluzi skutečného nebo fiktivního světa.

KAPACITA
K dispozici budou dvě stanice PC a dvoje brýle na virtuální 
realitu HTC Vive.

» není vhodné do exteriéru
» vyžaduje občasný dohled obsluhy



Detektor lži
POPIS EXPONÁTU
Víte jaké to je odpovídat na otázky na detektoru lži? Chcete 
zjistit, zda vám kolega, kamarád či dokonce šéf odpoví prav-
divě na vaše otázky? Chcete zažít spoustu zábavy a legrace? 
Připravte si otázky a zahrajte si hromadně na vyšetřovatele.

Náš detektor pomocí prstové sondy a elektrické indukce dia-
gnostikuje emoce a s tím související fyzické projevy. Výsledky 
pak v reálném čase zobrazuje pomocí různobarevných svě-
telných diod nebo v křivkovém grafu na obrazovce. 

Detektor samozřejmě nedosahuje přesnosti profesionálních 
zařízení, ale i tak je dostatečně funkční pro zpestření vašeho 
večera v rolích vyšetřovatele a vyšetřovaného…

HLAVNÍ FUNKCE
» detekce pochodů v těle pomocí indukce, 
   senzorů tepu a dechu
» zobrazení výsledků pomocí barevných 
   grafů na obrazovce  

ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 1,5 x 2,2 m

» není vhodné do exteriéru
» vyžaduje občasný dohled obsluhy



Skládej hudbu tancem

POPIS EXPONÁTU
Tancovat na hudbu umí každý. Ale co kdybychom to společně 
tak trochu otočili. Vyzkoušejte si jakou hudbu umí zahrát vaše 
tělo a vytvořte svým tancem opravdové hudební dílo. Zatan-
čete naší 3D pohybové kameře a odmění vás originální hudbou, 
vytvořenou vaším tancem. Nohy a ruce budou hudebními ná-
stroji a celé vaše tělo se stane orchestrem. Na obrazovce před 
sebou také uvidíte svého tanečního avatara jako své virtuální 
tanečně hudební druhé JÁ.

HLAVNÍ FUNKCE
» lze vstoupit přímo do hudby a vytvořit vlastní 
    kompozici pomocí těla jako nástroje
» zvuk lze reprodukovat pomocí 
    beden, nebo sluchátek

ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 3,5 x 3,5 m

» nevyžaduje dohled obsluhy



Interaktivní LED stěna

POPIS EXPONÁTU
Představte si plochu s 2000 barevnými světelnými diodami, 
na které vyjádříte své emoce. Představte si stěnu, která v míst-
nosti vytvoří světelnou atmosféru podle vašeho zadání. Před-
stavte si, že se vyjádříte prostřednictvím barevných obrazců. 
S interaktivní LED stěnou přesně tohle zažijete .Pomocí doty-
kové obrazovky si můžete vybrat ze stovek přednastavených 
efektů a obrazců a ozvláštnit atmosféru party nebo vytvářet 
obrazce svoje vlastní a vyjádřit svou momentální náladu.

HLAVNÍ FUNKCE
» vytváření efektních pohyblivých obrazců na dotykovém displeji
» řízení toku, směru a tvaru pomocí pohybu
» funkčnost v reálném čase
» desítky možností k vytvoření uměleckého díla
» projekce na ploše složené ze svítících barevných RGB diod

ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 3,2 x 2,2 m

» není vhodné do exteriéru
» vyžaduje dohled obsluhy



Magická kostka
POPIS EXPONÁTU
Přepínač se světelnou diodou je na každém  kroku a není ničím 
zvláštní. Ale když jich je více než 9000 zasazených do jedné 
velké kostky, tak už je to zajímavé. Vytvoří te si obrazce, smaj-
líky, nápisy  a rozstodivné tvary z rozsvícených přěpínačů.

HLAVNÍ FUNKCE
» ze zapnutých vypínačů lze vytvořit smajlíka, strom, nebo něco 
   složitějšího; je možné se „dopřepínat“ k písmenu, nebo dokonce
   ke slovu
» uživatel má prostor si z pěti stran pohrát s různě barevnými 
   přepínači a vytvořit světelný rastr podle chuti
 
ROZMĚRY EXPONÁTU
cca 1 x 1 m

» není vhodné do exteriéru
» nevyžaduje dohled obsluhy



Základní nabídka Kyber party ve Warehousu

» Cena za pronájem klubu je stanovena jednotně, a to:
    2 000 Kč / hod. (min. 15 000 Kč na akci / den) 

» Zvukař s technikou, která je umístěna v klubu:
    5 000 Kč / akce / den 

» Personál za barem (je nutnou součástí):
    120 Kč / hod. 

» Sada interaktivních exponátů včetně obsluhy na 5 hodin:
    19 900 Kč 

» V případě zájmu Vám připravíme komplexní nabídku včetně
    cateringu, hudby a dalšího doprovodného programu

Kontakty:
ELSET  s.r.o.
Masarykova 455/34
460 01 Liberec
www.elset.cz
tel: (+420) 604 295 403
email: buzek@elset.cz

WAREHOUSE
Hanychovská 328/10
460 07 Liberec III – Jeřáb
www.beerwarehouse.cz
tel: (+420) 482 710 066
email: info@beerwarehouse.cz
 


