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MODELE FOTOBUDEK 360 P4F – ZESTAWY
PLATFORMA Ø 80CM (waga platformy: 35kg) PLATFORMA Ø 90CM (waga platformy: 42kg)

PLATFORMA Ø 100CM (waga platformy: 45kg) PLATFORMA Ø 115CM (waga platformy: 55kg)

W CENIE MODELU NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY ZESTAW

MODEL (dostępne średnice platform: 
80, 90, 100, 115cm) FOTOBUDKA 360 BASIC FOTOBUDKA 360 PRO FOTOBUDKA 360 FULL FOTOBUDKA 360 VIP

✓ platforma 360 wykonana z blachy 
stalowej 1,5mm oraz profili stalowych 
(nośność do: 450kg)

✓ ramię ze sterownikiem Bluetooth i 
napędem elektrycznym. Ramię z 
przeciwwagą zabezpieczoną do 
transportu, sterowane z pilota 
zdalnego.

✓ uchwyt wieloosiowy z multigłowicą
✓ zaawansowana lampa doświetlająca

posiadająca szeroki zakres 
regulacji barwy temperatury
w zakresie od 2500K do 8500K oraz 
jasności doświetlenia od 20% - 100%.

✓ power bank 20 000mAh + uchwyt
✓ organizer przewodów
✓ oświetlenie LED RGB MAGIC na 

obwodzie platformy - taśma 
zamocowana w profilu aluminiowym 
ochronnym 
z kloszem rozpraszającym światło

✓ stopki regulujące wysokość platformy

Sprawdź, co wchodzi w skład 
zestawu ▼▼▼

Sprawdź, co wchodzi w skład 
zestawu ▼▼▼

Sprawdź, co wchodzi w skład 
zestawu ▼▼▼

Sprawdź, co wchodzi w skład 
zestawu ▼▼▼



MODEL FOTOBUDKA 360 BASIC FOTOBUDKA 360 PRO FOTOBUDKA 360 FULL FOTOBUDKA 360 VIP

Transport na terenie Polski na 
europalecie z ubezpieczeniem do 
wysokości kwoty zakupu !!!

OPROGRAMOWANIE
zaawansowane oprogramowanie – w cenie zakupu. Możliwość użytkowania dowolnego oprogramowania.

Software z licencją na 12 miesięcy
LumaBooth

Software z licencją na 1 miesiąc 
LumaBooth

SMARTFON

iPhone 11/64GB  (ekran zabezpieczony 
folią ochronną + etui) – smartfon do 
kwoty 2490zł, pozostała część kwoty 
płatna dodatkowo w zależności od ceny 
rynkowej telefonu (możliwość 
zainstalowania wyższego modelu)

Power bank 20 000mAh 1 sztuka

Power bank 20 000mAh 2 sztuki



MODEL FOTOBUDKA 360 BASIC FOTOBUDKA 360 PRO FOTOBUDKA 360 FULL FOTOBUDKA 360 VIP

TRANSPORT I OCHRONA

Case ochronny z kółkami skrętnymi i 
hamulcami (waga case’a dla: 80cm: 
22kg, 90cm: 24kg, 100cm: 26kg, 
115cm: 29kg)

Wózek transportowy – 4 kółka skrętne z 
hamulcami

NAKLEJKA MAGNETYCZNA
Naklejka magnetyczna to wyjątkowe rozwiązanie pozwalające dopasować wygląd platformy do dowolnego eventu. Projekt z bazy wzorów + umieszczenie na projekcie logo, nazwy firmy

(w cenie) lub projekt personalizowany (dopłata). Naklejka cechuje się wysoką trwałością, posiada powierzchnię antypoślizgową. Katalog z wzorami platform dostępny na www.p4f.pl

Naklejka magnetyczna z laminatem 
podłogowym + projekt z bazy wzorów –
1 sztuka

Naklejka magnetyczna z laminatem 
podłogowym + projekt z bazy wzorów –
2 sztuki

Naklejka magnetyczna z laminatem 
podłogowym + projekt z bazy wzorów –
3 sztuki

Dywan czerwony Premium 
(profilowany)



MODEL FOTOBUDKA 360 BASIC FOTOBUDKA 360 PRO FOTOBUDKA 360 FULL FOTOBUDKA 360 VIP

Słupki odgradzające 6 szt.
+ bordery czerwone 5 szt. + uchwyty na 
lampy

Słupki odgradzające 6 szt.
+ bordery czerwone 5 szt. + 6 lamp 
doświetleniowych z mocowaniami typu 
QuickClip (szybki montaż) oraz 
gniazdami Plug&Play ze światłem RGB i 
światłem białym zarządzane 
sterownikiem systemowym z pilotem 
dotykowym.

Konfiguracja smartfona + szkolenie

1 pistolet wytwarzający bańki mydlane 
+ płyn 0,5 l + konfetti
(4 tuby) + pistolet do pieniędzy
(1 sztuki + sztuczne banknoty
- plik)

Wytwornica baniek mydlanych
+ płyn 5l

Wytwornica dymu + płyn Heavy 5l



MODELE FOTOBUDEK 360 P4F SLIM
MODEL FOTOBUDKA 360 SLIM FOTOBUDKA 360 SLIM GLASS FOTOBUDKA 360 SLIM GLASS STAR

DOSTĘPNE ŚREDNICE PLATFORMY: 100, 115

W ZESTAWIE:

✓ platforma 360 wykonana z blachy stalowej 1,5mm 
oraz profili stalowych (nośność do: 250kg) (waga: 
27kg – 100cm, waga: 30kg – 115cm)

✓ ramię ze sterownikiem Bluetooth i napędem 
elektrycznym. Ramię z przeciwwagą zabezpieczoną 
do transportu, sterowane z pilota zdalnego.

✓ uchwyt wieloosiowy z multigłowicą
✓ zaawansowana lampa doświetlająca posiadająca 

szeroki zakres regulacji barwy temperatury w 
zakresie od 2500K do 8500K oraz jasności 
doświetlenia od 20% - 100%.

✓ power bank 20 000mAh + uchwyt
✓ organizer przewodów
✓ oświetlenie LED RGB MAGIC na obwodzie 

platformy - taśma zamocowana w profilu 
aluminiowym ochronnym 
z kloszem rozpraszającym światło

✓ stopki regulujące wysokość platformy
✓ case ochronny do transportu (waga 25-29kg)

✓ platforma 360 wykonana z blachy stalowej 1,5mm 
z powierzchnią ze szkła hartowanego
z podświetleniem LED RGB MAGIC typu 
„STUDNIA (GŁĘBIA)” oraz profili stalowych 
(nośność do: 250kg) (waga: 32kg – 100cm, waga: 
36kg – 115cm)

✓ ramię ze sterownikiem Bluetooth i napędem 
elektrycznym. Ramię z przeciwwagą zabezpieczoną 
do transportu, sterowane z pilota zdalnego.

✓ uchwyt wieloosiowy z multigłowicą
✓ zaawansowana lampa doświetlająca posiadająca 

szeroki zakres regulacji barwy temperatury w 
zakresie od 2500K do 8500K oraz jasności 
doświetlenia od 20% - 100%.

✓ power bank 20 000mAh + uchwyt
✓ organizer przewodów
✓ oświetlenie LED RGB MAGIC na obwodzie 

platformy - taśma zamocowana w profilu 
aluminiowym ochronnym 
z kloszem rozpraszającym światło

✓ stopki regulujące wysokość platformy
✓ case ochronny do transportu (waga 25-29kg)

✓ platforma 360 wykonana z blachy stalowej 1,5mm 
z powierzchnią ze szkła hartowanego
z podświetleniem LED RGB MAGIC typu 
„GWIAZDA” oraz profili stalowych (nośność do: 
250kg) (waga: 32kg – 100cm, waga: 36kg –
115cm)

✓ ramię ze sterownikiem Bluetooth i napędem 
elektrycznym. Ramię z przeciwwagą zabezpieczoną 
do transportu, sterowane z pilota zdalnego.

✓ uchwyt wieloosiowy z multigłowicą
✓ zaawansowana lampa doświetlająca posiadająca 

szeroki zakres regulacji barwy temperatury w 
zakresie od 2500K do 8500K oraz jasności 
doświetlenia od 20% - 100%.

✓ power bank 20 000mAh + uchwyt
✓ organizer przewodów
✓ oświetlenie LED RGB MAGIC na obwodzie 

platformy - taśma zamocowana w profilu 
aluminiowym ochronnym 
z kloszem rozpraszającym światło

✓ stopki regulujące wysokość platformy
✓ case ochronny do transportu (waga 25-29kg)



DODATKOWE WYPOSAŻENIE/USŁUGI do dowolnej wersji FOTOBUDKI 360 P4F
ELEMENT WYPOSAŻENIA/USŁUGA

Telewizor 43” + stojak na kółkach obrotowych z hamulcami, regulacja wysokości stojaka + case do transportu telewizora

Komputer z aplikacją do przeniesienia obrazu z telefonu na TV

Dodatkowy PowerBank

Wózek transportowy – 4 kółka skrętne z hamulcami

Naklejka magnetyczna z laminatem podłogowym + projekt z bazy wzorów

Dywan czerwony Premium (profilowany)

Słupki odgradzające 6 szt. + bordery czerwone 5 szt. + uchwyty na lampy 

Słupki odgradzające 6 szt. + bordery czerwone 5 szt. + 6 lamp doświetleniowych z mocowaniami typu QuickClip (szybki montaż) oraz gniazdami Plug&Play
ze światłem RGB i światłem białym zarządzane sterownikiem systemowym z pilotem dotykowym. Pełny zestaw.

Konfiguracja smartfona + szkolenie

1 pistolet wytwarzający bańki mydlane + płyn 0,5 l + konfetti (4 tuby) + pistolet do pieniędzy (1 sztuki + sztuczne banknoty - plik)

Wytwornica baniek mydlanych + płyn 5l 

Wytwornica dymu + płyn Heavy 5l

Katalog nie stanowi oferty, skład zestawów i dostępność dodatków mogą ulegać zmianie. Aktualna oferta na stronie www p4f.pl



WESELA – EVENTY – URODZINY
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