
Kreatywna przestrzeń do wynajęcia

Nowa hala filmowa w Falenicy.



Szukasz przestrzeni którą możesz 
zaranżować według własnych 

potrzeb?



A może potrzebujesz gotowych 
obiektów filmowych do wynajęcia 

na krótki termin?



Oferujemy obie te opcje. Do tego
bezpłatny parking, wynajem
specjalistycznego sprzętu
filmowego oraz pełne zaplecze
dla artystów oraz ekipy.



Brzmi idealnie?!
Warto sprawdzić!



NOWOWYBUDOWANA HALA FILMOWA W WARSZAWSKIEJ 
FALENICY

KREATYWNA PRZESTRZEŃ DO WYNAJĘCIA

PROFESJONALNY SPRZĘT ORAZ W PEŁNI WYPOSAŻONE 
ZAPLECZE  W JEDNYM MIEJSCU



Przestrzeń do własnej aranżacji



Przestrzeń do własnej 
aranżacji

• Usytuowane na parterze dwie mniejsze
hale 1 i 2 o powierzchni 190 m2 każda. 
Z bezpośrednim wejściem i podjazdem
z zewnątrz. Gotowe do aranżacji wedle
zapotrzebowania. 

• Hala numer 3 o wielkosci 500m2. 
Również usytowana na parterze, 
posiadająca osobne wejście i podjazd
bezpośrednio pod drzwi, a nawet do 
wnętrza hali.

• Przyległe do hal garderoby, rekwizytornia, 
toalety oraz charakteryzatornia pozwalają
na łatwa i przyjemną organizację pracy.



HALA 1
190 m2



HALA 2
190 m2



HALA 3
500 M2



Dodatkowe 
atuty naszych 
obiektów

• Usytuowanie na terenie centrum filmowego, które zapewnia pełną infrastrukturę 
potrzebną twórcom, by skupić się na kreacji, a nie logistyce.

• U nas znajdziesz bez problemu miejsce do zaparkowania, wejdziesz do 
nowowybudowanych i zadbanych przestrzeni, które możesz zaaranżować wedle 
własnego uznania lub wynająć obiekt dla Ciebie już przygotowany pod twoje 
potrzeby. Charakteryzatornie oraz garderoby będą do twojej dyspozycji, tak jak                   
i ew. catering. A co najwazniejsze także w tym samym miejscu będziesz mógł 
zarezerwować i wypożyczyć potrzebny ci sprzęt filmowy, który będzie na ciebie 
czekał na miejscu. 

• Logistyka w wersji simple.

• Przyjemność pracy w wersji max.



Zaplecze i infarstruktura
towarzysząca

Obok hal znajdują się łatwo dostęne i w pełni wyposażone 
garderoby, charateryzatornia, toalety oraz rekwizytornia. 

Podjazd i parking przylegające bezpośrednio do budynku.



Gotowe obiekty filmowe: szpital, sala rozpraw oraz green room.



Szpital wraz z profesjonalnym
wyposażeniem. Recapcja, sale 
chorych, gabinety lekarskie                      
i korytarze. Mamy to wszystko!



Uwaga wysoki sąd idzie!



Sala rozpraw z prawdziwego zdarzenia!
Gotowa do filmowych batalii
prawniczych.



Green room



Sprzęt filmowy do wynajęcia



Profesjonalne kamery i 
obiektywy do wynajęcia

• Najnowsza Kamera Sony Venice 6K

• Kamera Sony PMW – F55

• Kamera Sony PXW – X500

• Kamera Sony FS7 II

• ARRI Ultra Prime T1.9 PL

• SIGMA CINE T1.5 PL

.



Profesjonalne lampy 
wyładowcze, żarowe, 
LED i fluorescencyjne



W sprawie wynajmu oraz 
wyceny indywidualnych zapytań 

zachęcamy do kontaktu 
mailowego.


