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ПРО 
КОМПАНІЮ

Починаючи з 2007 року SPECTRSTORE працює на
ринку професійного світлового та звукового
обладнання. Наша компанія є офіційним
дистриб'ютором акустичного обладнання Euroshine,
світлового обладнання Aiweidy, спецефектів DJ
Power та комплектуючих Sunrise.

Близько 10 років ми створюємо проекти з
архітектурного освітлення - від 3д проектування до
реалізації. У нас працює власне виробництво
світлодіодних ліхтарів, що виготовляються
індивідуально під кожен проект.



ВАЖЛИВІ
ЦИФРИ

1 5+ років досвіду

наші досягнення та шлях

25000 виготовлених
ліхтарів

1000+ виконаних об'єктів

1000 одиниць проданого
обладнання щороку



ПОСЛУГИ

АРХІТЕКТУРНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

ФОНОВЕ
ОЗВУЧЕННЯ

СВІТЛОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВУКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Світлодіодне
освітлення фасадів -
від 3д проектування
до монтажних робіт

Розрахунок та
встановлення

фонових акустичних
систем для різних
приміщень - кафе,

ТРЦ, стадіонів,
церков.

Підбір та
встановлення

сценічного
світлового

обладнання для
ресторанів,

банкетних залів,
театрів.

Підбір та
встановлення

звукового
обладнання для
актових залів,

дискотек,
ресторанів.



АРХІТЕКТУРНЕ
ОСВІТЛЕННЯ
Зробить Вашу будівлю помітною та неповторною.
Світло ЛЕД ліхтарів підкреслить архітектурні
особливості, а тіні створять вражаючий ефект.



ФОНОВЕ
ОЗВУЧЕННЯ
Створить затишну атмосферу у Вашому закладі,
дасть змогу робити важливі повідомлення у ТРЦ та
забезпечить якісну передачу звуку під час служби
у храмі.



СВІТЛОВЕ ТА
ЗВУКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Те без чого жоден банкетний зал не зможе
існувати. Гарантуємо якість обладнання та
професійне встановлення із правильним
розміщенням.



НАШІ КЛІЄНТИ



ВІДГУКИ

Задоволені якістю виконаних робіт. Завжди
дотримуються термінів. Гнучка цінова
політика та уважний професійний підхід!
Рекомендуємо. 

Маріна Шаповалова, арт-директор р-ну
Гопак.

Співпраця з компанією SpectrStore - одне з тих рішень, які ми
можемо називати найкращим! Компанія займається освітленням
усіх фасадів та скульптур в Країні Едем. Ми задоволені їх
роботою на усі 100%. Тепер Країна Едем фантастична не лише у
денну пору, а й нічну! Фасади та скульптури перевтілюються
уночі, отримують нове життя з ПРАВИЛЬНИМ освітленням. Ми та
наші гості захоплюються вечірніми прогулянками, а екскурсії у
Першому Скульптурному Парку в Україні - PARK3020 - тепер
будуть і у вечірню пору, адже магія світла передає неймовірну
творчу атмосферу! Ми раді, що звернулись в правильну
компанію Spectrstone, адже самостійно такого результату не
вдалось би досягнути! Високий рівень сервісу, приємне
спілкування з людьми компанії SpectrStore - окремий приємний
бонус! Цінуємо нашу співпрацю, дружбу і те, що можемо вам
довіритись на усі 100%. Рекомендуємо! 

Команда Edem Resort Medical & Spa 

Дякуємо за гарну роботу і якісне виконання.
Тепер нічна Ramada гарна і вдень, і вночі!



КОНТАКТИ

м. Львів пр. Чорновола 45а

067 310 77 76

spectrstore.company

spectrshop.lviv@gmail.com

spectr-store.com.ua

youtube/spectrstore/

https://www.facebook.com/spectrstore.company
https://spectr-store.com.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCQIzZ2RAVnCy44qoAiRvEIg

