RGB Baltic on virolainen teknisiä laitteita ja palveluja tarjoava yritys.
Tarjoamme vuokralle äänentoisto-, valaistus-, video- ja sähkönjakelulaitteita sekä
niiden ohessa laajaa valikoimaa teknisiä ja luovia palveluja.
Olemme vastanneet mm. seuraavista korkean proﬁilin tapahtumista: judon
maailmanmestaruuskilpailut, Lennart Meri konferenssi, Jazzkaar-festivaalit,
Leigo-järven musiikkifestivaalit, Viron paviljonki Shanghain maailmannäyttelyssä,
Tallinnan vanhankaupungin päivät, Naton ulkoministerien huippukokous, Viron
suurimmat kesäfestivaalit Õllesummer ja monet muut.
Käytämme kansainvälisesti tunnustettujen valmistajien tuottamia nykyaikaisia
laitteita ja takaamme laadukkaan osaamisen viihdetekniikan eri osa-alueilla.
RGB on Viron kauppakamarin jäsen.

Tekninen tuotanto

Videotuotanto

RGB tarjoaa tapahtumien järjestäjille kattavia teknisiä palveluja.

RGB:n videolaitteiden vuokrausosasto toimii yhteistyössä videoiden
sisällöntuottajatiimimme kanssa, jonka vastuualueeseen kuuluu visuaalisen sisällön tuottaminen valkokankaille.

Toimintamme pääkomponentit ovat laitteiston vuokraus ja erikoispalvelut seuraavilla aloilla:
• äänenvahvistus
• valkokankaiden vuokraus ja visuaalisen sisällön tuotanto
• valaistuksen suunnittelu ja tehosteet
• lavat ja katsomot.
Virranjakeluratkaisut ja väliaikaiset tapahtumarakenteet ovat myös
osaamistamme.
Ota yhteyttä yhteen neljästä projektipäälliköstämme, niin saat kokeneen ammattilaisen suunnittelemaan tuotantoasi.

Videopalvelumme työllistävät luovia ja ennakkoluulottomia henkilöitä. Heidän tavoitteenaan on muuntaa asiakkaan ajatus todelliseksi
visuaaliseksi sisällöksi kuten mm. esityksiksi, haastatteluiksi, animaatioiksi, näyttögraﬁikaksi tai videoleikkeiksi.
Tuotamme myös elävää kuvaa siihen liittyvin leikkaus- ja jälkikäsittelypalveluin.

Äänentoisto
Äänenvahvistuksen alalla yrityksellämme on pisin historia.
Laaja äänentoistolaitteistomme ja kokeneet teknikkomme mahdollistavat äänentoistopalvelujen tarjoamisen myös monimutkaisimpiin
ja vaativimpiin tapahtumiin.
RGB on d&b Audiotechnik -vuokraverkoston jäsen ja omistaa oman
J-sarjan (line-array) järjestelmän, jota käytämme suuremmissa tuotannoissamme. Välineistöömme kuuluu lisäksi Martin Audio, Turbosound ja QSC-kaiuttimet, valikoima laajasti tunnustettuja ohjauspaneeleja, mikrofoneja, näyttöjä, taustalaitteistoja, DJ-laitteistoja ja
langattomia mikrofonijärjestelmiä.

Valaistus
Valaistus on näyttävin palvelualamme. Valaistusluettelomme sisältää suurimman osan nykyaikaisten valaistusesitysten vaatimista elementeista ja valaistussuunnitelmia PAR-purkkiprojektoreista liikkuviin älyvalaisimiin.

Varusteidemme laatu ja valikoima sekä valaistustiimimme omistautuminen asialleen on auttanut meitä nousemaan alan kaivatuimpiin
palveluntarjoajien joukkoon.

Videopalvelut
Valkokankaat, elävä kuva ja näyttögraﬁikka ovat nykyaikaisen tapahtumatuotannon peruselementtejä.
RGB on Baltian suurin videolaitevuokraaja sekä tuotannontarjoaja.
Työllistämme alan terävimmän kärjen ja annamme vuokralle arvostettujen valmistajien video- ja esittelylaitteita:
• plasma- ja LCD-näyttöjä (koko 17–65 tuumaa)
• valkokankaita (kuvasuhteet 4:3, 16:9 ja 3:1)
• videoprojektoreita (mm. FullHD)
• LED-näyttöjä
• videokameroita, kuvaus- ja miksauslaitteita
• muuntimia, jakajia ja muita apulaitteita.

Ristikkopalkit ja takilat
Meiltä saa myös erikokoisia ja muotoisia alumiinisia ristikkopalkkeja
näyttämörakenteita ja valosiltoja varten.
Tarjoamme lisäksi nostotaljoja ja takiloja, jotka takaavat välineistön
turvallisen jousituksen tapahtumatilassanne.

Sähkönjakelu
Kaikki laajat tuotannot vaativat sähkönjakelua lukuisia eri käyttäjiä
varten. RGB tarjoaa turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua myös
laajimman mittakaavan tapahtumiin.
Sähkönjalkeluvarastomme kattaa 220 V, 16 A, 32 A, 63 Aja 125 A CEEkaapelit, Powercon- ja CEE-syöttöiset sähkönjakelulaatikot ja valikoiman kaapelinsuojia sisä- ja ulkokäyttöön.

Lavat ja katsomot

Pitkäaikainen vuokraus

RGB-areena

RGB rents modules for building stages and tribunes. In addition to
standard 2x1m stage modules, smaller panels are available.

Pitkäaikainen vuokraus on laadittu yökerhoille ja muille asiakkaille,
jotka tarvitsevat laitteistoa pitkähköiksi ajanjaksoiksi. Pitkäaikaiset
vuokraajat saavat käyttöönsä asiantuntijoiden suunnitteleman teknisen ratkaisun eikä heidän tarvitse tehdä suuria sijoituksia ostaakseen järjestelmän osia itse.

RGB-areena on ainutlaatuinen rakennelma, joka tarjoaa loistavan
juhlatilan eri kokouksiin, näyttelyihin, vastaanottoihin sekä yritys-,
media- ja musiikkitapahtumiin.

Teltat ja tapahtumakalusto
Despite tents and event furniture are not the core products of our
company, our customers often prefer our project managers to organize also these elements of the production. This is because of our
ability to foresee the requirements, knowledge about available options in the market and experience of managing the work of subcontractors.

Kuiva vuokraus

Pitkäaikaiseen vuokraukseen sisältyy yleensä säännöllinen huoltopalvelu, joka takaa laitteiston virheettömän käytön koko vuokraajan. Toinen palvelun hyöty varmistaa välittömästi sijaislaitteen käyttöön, mikäli vuokralaite joutuu epäkuntoon.

Paviljongilla on kaareva katto ja tyylikäs ja lasitettu julkisivu, mikä
saa areenan näyttämään pikemminkin pysyvältä rakennukselta. Tila
voidaan varustaa lattialla, ilmaistoinnilla, lämmitysjärjestelmällä ja
käytävillä.
Rakennelma sijaitsee Tallinnassa, mutta sitä voidaan vuokrata tapahtumiin koko Euroopassa.
Lisää tietoja saa osoitteesta www.rgbarena.com

”Kuiva vuokraus” tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus
vuokrata meiltä välineistöä henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämä
mahdollistaa tarvittavan välineistön pienehköön tapahtumaan ilman että täytyy sijoittaa ylimääräisiä kustannuksia lisäpalveluihin ja
kuljetukseen.
Suosituimpia vuokratuotteita ovat kaiuttimet, DJ-laitteet ja valotehosteet.
Ota yhteyttä varastoomme saadaksesi lisätietoja laitteiden saatavuudesta ja vuokraehdoista.

Ammattimaisen valaistus-, äänentoisto- ja videolaitteiston päivittäisinä käyttäjinä meille on kerääntynyt korvaamatonta tietoa siitä,
kuinka suunnitellaan ja toteutetaan audiovisuaalisia installaatioita,
jotka todella tyydyttävät asiakkaidemme tarpeet.
Kokemuksemme on myös niiden asiakkaiden käytettävissä, jotka haluavat ostaa välineistöä. Uskomme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja
myymme tuotteita realistisiin hintoihin. Huolto ja varaosat ovat saatavilla kaikkiin myymiimme tuotteisiin.
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