Singurul studio foto-video disponibil 24/7
Fotografi, asistenţi, editori foto, editori video, stiliști și make-up in-house

The only photo-video studio available 24/7
In-house photographers, assistants, retouchers, video editors, hair and make-up stylists

Locaţia studio-ului este vizavi de metrou Tineretului
Strada Lânăriei, nr. 93–95, în incinta TCenter
Etaj 2, camera 42–43, sector 4, București
Studio-ul este echipat atât pentru fotografie cât și pentru video

Studio location is across the street from Tineretului subway
93–95 Lânăriei Street, TCenter Complex
2nd floor, room 42–43, district 4, Bucharest
The studio is equipped for both photography and video

Spaţiu special make-up
Dedicated make-up spot

Înălţime 6 metri
Height 6 meters

Spaţiu zonă foto 10x11 metri
Floor area 10x11 meters

Paravan mobil și customizabil din 5 bucăţi cu balamale
Înălţime 1.8 metri

Custom and mobile screen built out of 5 pieces
Height 1.8 meters

Spaţiu special pentru garderobă
Oglindă fixă verticală și paravan customizabil
Special place for wardrobe
Fixed vertical mirror and custom screen

Echipament studio disponibil
1x.......Blitz Hensel 1000W
6x.....Blitz Hensel 500W
3x.....Blitz Quantuum 300W
1x.......Beauty Dish 70 cm

Zonă de relaxare cu canapea

2x.....Octobox 150 cm
2x.....Stripbox 180x40 cm
4x.....Softbox diverse mărimi

Available studio equipment

1x.......Boom de 2.5 metri pe roţi

1x.......Hensel light 1000W

1x.......Lumină LED 1000W

6x.....Hensel light 500W

2x.....Umbrele reflexie și 2x umbrele difuzie

3x.....Quantuum 300W

1x.......Masă de produs

1x.......Beauty Dish 70 cm

2x.....Snoot, 2x honeygrid, diferite reflectoare fundal

2x.....Octobox 150 cm

Fundaluri foto hârtie 2,72x11 metri diferite culori

2x.....Stripbox 180x40 cm

Croma key 2,72x11 metri

4x.....Softbox different sizes

Trepied video, trepied foto și 10 stative

1x.......Boom with wheels 2.5 meters

Blenda ovală de 1x1.5 metri cu 4 feţe și suport

1x.......LED Light 1000W

Aer condiţionat, ventilator electric, scară metalică

2x.....Reflexion umbrellas and 2x diffusion umbrella

Trigger wireless

1x.......Product table
2x.....Snoot, 2x honeygrid, other light modifiers
Photo paper backdrops 2,72x11 meters different colors
Chroma key 2,72x11 meters
Video tripod, photo tripod and 10 photo stands
Photo blend with support 1x1.5 meters with 4 materials
Air conditioning, electric fan, aluminum ladder
Wireless trigger

Relaxation zone with couch

Preţuri închiriere studio (TVA inclus)
— în timpul săptămânii 100 lei/oră
— în timpul săptămânii 80 lei/oră, minim 4 ore maxim 8 ore
— în timpul săptămânii 60 lei/oră, zi completă (8 ore)
— în weekend 150 lei/oră
— în weekend 100 lei/oră, minim 4 ore maxim 8 ore
— în weekend 80 lei/oră, zi completă (8 ore)
Toate echipamentele incluse
Preţuri și pe bază de abonament

Studio rental prices (includes VAT)
— weekdays 100 lei/hour
— weekdays 80 lei/hour, min. 4 hours max. 8 hours
— weekdays 60 lei/hour, full day (8 hours)
— weekends 150 lei/hour
— weekends 100 lei/hour, min. 4 hours max. 8 hours
— weekends 80 lei/hour, full day (8 hours)
All equipment included
Rental subscriptions also available

Servicii suplimentare
— Fotografie comercială în studio sau la locaţie
— Retușare foto
— Filmare, editare video și post-producţie
— Make-up & styling

Additional services
— Commercial photography in studio or location
— Photo retouch
— Filming, video editing, post-production
— Make-up & styling

Location: 93–95 Lânăriei Street, District 4, Bucharest
Phone: +40 727 721 163
Email: office@caseta.ro
Web: www.caseta.ro

