
I-Floor
I-Floor är en projektion med spel och e�ekter som kan visas mot valfri yta. Det som 
utmärker I-Floor från andra projektioner är att det är en interaktiv projektion. Vi har 
ett brett sortiment av e�ekter ni kan välja mellan, och kan självklart också skräddarsy 
dem efter ert behov. Endast fantasin sätter gränsen för vad som är möjligt.

Interaktivt
Interaktiv projektion innebär att 
projektorn läser av hur man rör sig mot 
bilden, och beroende på hur du 
interagerar med bilden så beter sig 
animeringarna därefter.
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I-Floor är ett enkelt
sätt att göra en
ointressant yta
spännande och
levande.



Ljudbyrån är leverantör av "digital signage" system till �era stora köpcentrum och 
butiker. Vi tar hand om allt från installation och specialdesignat innehåll. Vi arbetar 
i nära sammarbete med dom största hårdvaru- och mjukvaruleverantörerna. 
För mer information gå in på vår hemsida: www.ljudbyran.se.

Fakta

Om Ljudbyrån

Ljudbyrån AB | Ånäsvägen 44 | 416 68  Göteborg | 031-3389983, 0733-734104 | www.ljudbyran.se

Priser
Grundpaket: 97500 kr. Detta inkluderar: Projektor, dator, projektorlampa, mjukvara,
ir-lampa, kamera samt tre valfria spel/e�ekter ur vårt bibliotek (Ev. resor, installation 
och serviceavtal tillkommer).
Extra högtalare: 7500 kr per styck.
 

Fastställda priser gäller tillsvidare. Ljudbyrån har rätt att ändra eller göra tillägg 
enligt gällande Allmänna avtalsvillkor. Till alla priser tillkommer 25% moms.

Vid köp av I-Floor får ni en projektor som projicerar interaktiva animeringar.  
Storleken på bilden kan varieras mellan 130x180 cm upp till 4x5 m. Med I-Floor 
följer tre valfria spel/e�ekter ur vårt bibliotek. Önskar ni byta ut eller skapa nytt 
spel så o�ereras det separat. Ett bra exempel på användning av I-Floor är i samband 
med Ljudbyrån’s koncept - Kids Corner. Barnen kan då spela spel och leka med 
I-Floor med ljud till. Det kan vara antingen ljudet till I-Floor, musik eller sagor som 
spelas upp i högtalarna. För mer information se Kids Corner. Uppdateringar 
administreras av Ljudbyrån �ärrstyrt via internetuppkoppling.


