Filmové ateliéry KCD
Velké filmařské zázemí
Large Film Facilities
Praha 9-Vysočany
Prague 9-Vysočany
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EVERYTHING WITHIN REACH

www.codeco.cz

@

codeco@codeco.cz

13 000 m2 filmových ateliérů
3 000 m2 zázemí filmové produkce
Možnost parkování
Maskérny, kostymérny, catering
Prostory pro kanceláře a sklady
Dopravní a manipulační technika k dispozici
Poskytujeme servisní služby
Centrum Prahy do 15 minut
13 000 m2 of film studios
3 000 m2 of grounds for the film production
Parking posibilities
Make-up rooms, dressing rooms, editing rooms, catering
Premises for offices and storerooms
Transport and handling technology at disposal
We provide assistance services
City Centre 15 minutes away

Filmové ateliéry KCD s několikaletou tradicí již poskytly zázemí české
i zahraniční ﬁlmové produkci k natočení řady světoznámých ﬁlmů. Například:
Bídníci, Král Artuš, BLADE II, Liga vyjímečných, Tristan a Isolda, Hellboy nebo
Tmavomodrý svět a v poslední době Wanted.
Film studios KCD with a tradition lasting a number of years have already
provided grounds for both Czech and foreign ﬁlm production for shooting
a number of wonderful movies. For example: Les Misérables, King Arthur,
BLADE II, League of Extraordinary Gentlemen, Tristan & Isolde, Hellboy or Dark
Blue World and recently Wanted..

FILMOVÉ ATELIÉRY
FILM ATELIERS

Hala STH

Stage STH

1 700 m2 ploch ateliéru
Výška 10,4 m, délka 76 m, šířka 24 m
Kancelářské prostory, kostymérna, maskérna
Sociální zařízení – WC, sprchy
Skladové prostory
Hala je vytápěná
Parkovací plochy
Max. příkon 400 kW

1 700 m2 of ﬁlm studio premises
Height 10,4 m, length 76 m, width 24 m
Oﬃce, storage and costume premises
Sanitary facilities – WC, showers
Storage facilities
The stage is heated
Parking lots
Max. power input 400 kW

Hala 1

Stage 1

Hala vhodná pro stavbu velkých dekorací
4 500 m2 přízemních ploch
Výška 10,5 m, délka 108 m, šířka 25 m
Kancelářské prostory, jídelna, šatny
Sociální zařízení – WC
Prostory pro skladování a výrobu dekorací
Hala je vytápěná
Max. příkon 700 kW

Suitable for construction of large decorations
4 500 m2 of ground-ﬂoor premises
Height 10,5 m, length 108 m, width 25 m
Oﬃces, dressing rooms, cafeteria
Sanitary facilities – WC
Facilities for storage and production of decorations
The stage is heated
Max. power input 700 kW

Hala 50

Stage 50

3 750 m2 ploch ateliéru
Výška 9,6 m, délka 104 m, šířka 36 m
Zázemí využitelné pro kanceláře, sklady, šatny
Sociální zařízení – WC
Hala je vytápěná
Přilehlé parkovací plochy
Max. příkon 1300 k W

3 750 m2 of ﬁlm studio premises
Height 9,6 m, length 104 m, width 36 m
Oﬃces, dressing & costume rooms, storerooms
Sanitary facilities – WC
The stage is heated
Adjacent parking lot
Max. power input 1300 kW

Hala 700

Stage 700

Více než 3 000 m2 ploch
Výška 12 m, délka od 48 do 84 m, šířka 54 m
Zázemí využitelné pro kancelář, kostymérnu
či sklady
Hala není vytápěná
Parkování na přilehlých plochách

More the 3 000 m2 of premises
Height 12 m, length 48–84 m, width 54 m
Other premises can be used for oﬃces, dressing
rooms or storage rooms
Stage is not heated
Parking on adjacent site
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8

7

FILMOVÉ ATELIÉRY KCD
7

6

1

1

9

3

2

10

5
4

CODECO, a.s.
Kolbenova 609/40
190 00 Praha 9
Czech Republic
+420 296 642 370
+420 283 893 165
codeco@codeco.cz
www.codeco.cz
11/2007

