DFS
DFS sp. z.o.o. jest firmą siostrzaną SIMNOA
– wspólnie realizujemy projekty, m.in:

Gaudi Esperienca Barcelona
Dom Strachu
Cinema 7Dmax
Bajlandia

O NAS
DFS to jeden z pionierów nowoczesnej rozrywki – projektujący i
wdrażający rozwiązania 4D/5D/6D w kinach, parkach rozrywki i multimedialnych muzeach. Firma dysponuje opatentowaną technologią
zaawansowanego systemu siedzeń kinowych wyposażonych m.in.
w głośniki umieszczone z tyłu głowy, generator wstrząsów ze strefami dotykowymi w różnych częściach fotela, psikającymi wodą lub
powietrzem, które w połączeniu z filmami 3D wprowadzają widzów
w nowy wymiar obrazów oddziałujących na wszystkie zmysły ze
wszystkich stron.
DFS to spółka – córka Simnoa Technologies specjalizująca się w
realizacji projektów na terenie Unii Europejskiej. Powstaliśmy z połączenia kompetencji kilku firm: Simnoa Technologies, które udostępniło nam zaawansowaną technologię oraz know how, polskiego
kino7D specjalizującego się w tworzeniu filmów 3D dedykowanych
na potrzeby multimedialnych kin i muzeów, oraz agencji reklamowej.

HISTORIA
Dzialamy w branży rozrywkowej od ponad 15 lat z powodzenniem
wdrażając inowacyjne atrakcje, projekty i technologie. Jako pierwsi
w Polsce stworzylismy kina 4D oraz wiele innych ciekawych atrakcji
na większą i mniejszą skalę.
Obecnie pracujemy nad wdrażaniem atrakcji najnowszego formatu
znajdujacych sie w trakcie procesu zakładania patentu.

Chroma Depth®
Okulary ChromaDepth® są najnowszymi i najbardziej wszechstronnymi metodami przedstawiania 3D. Ten proces umożliwia tworzyć spektakularne obrazy 3D w filmie, telewizji,
wideo, grafikach komputerowych i na wyświetlaczach laserowych. W przeciwieństwie
do tradycyjnego sposobu tworzenia efektu 3D, który wymaga dwóch obrazów, ChromaDepth® jest kodowana z pojedynczego obrazu poprzez zastosowanie układu optycznego i koloru. Okulary 3D ChromaDepth® tworzą niezapomniane obrazy 3D z normalnych
obrazów 2D, wyciągając na pierwszy plan barwę czerwoną, a pozostałe układa w kolejności kolorów tęczy. Proces ChromaDepth® kreauje fantastyczne iluzje 3D bez pogorszenia jakości obrazu przy oglądaniu bez okularów.
Okulary 3D ChromaDepth® są genialnym, a co najważniejsze tanim produktem promocyjnym dostarczając masę wrażeń swoim klientom. Łatwość dostosowania dizajnu ramek, ułatwiają dostosowanie okularów 3D ChromaDepth® do wlasnych potrzeb.

OFERTA
Nasze nowoczesne atrakcje ściagną w każde miejsce wielu turystów. Jestesmy pewni, że oferowane przez nas atrakcje są idealne
do cudownie spędzonego czasu przez każdą grupe wiekową.
Zachecamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszymi indywidualnie dobranymi ofertami pod każdą grupę wiekową:
Dzieci – Bajlandia
Dorośli – Dom strachu
Wszyscy – Kino 7d

BAJLANDIA
Moc atrakcji dla najmłodszych! Bajlandia to niepowtarzalna podróż
do świata bajek widzianych w 3D. Bohaterowie ukochanych kreskówek są tu na wyciągnięcie ręki.

DOM STRACHU
Absolutny hit sezonu 2014. Niesamowity, mrożący krew w żyłach zamek strachu
zaprasza do swoich komnat wszystkich odwiedzających Państwa Park. Do wyboru
dwie trasy: Show oraz Extreme. To trzeba przeżyć!!!

KINO 7D
To dopiero początek atrakcji. Załóż specjalne okulary i wstąp do Kina 7D. Obraz,
dźwięk, efekty specjalne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.

KORZYŚCI
Dlaczego warto nas wybrać? Możemy stworzyć centrum rozrywki łączącej wszystkie pokolenia: mamy przemyślane atrakcje dla najmłodszych, starszych dzieci
oraz dla dorosłych. Indywidualny projekt idealnie się wpisze w nurt turystyczny regionu, jako punkt wypadowy dla wszystkich na dłużej – podobnie jak Disneyland
pod Paryżem. Jest niemal obowiązkowo odwiedzany przez wszystkich turystów
zwiedzających stolicę Francji. Trzy nasze atrakcje są możliwe do zrealizowania
pod indywidualne zamówienie klientów. Jestesmy otwarci na wszelkie pomysły
i zlecenia. Wierzymy, że dostosujemy ofertę indywidualnie pod potrzeby klienta.
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