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SPECIAL EFFECTS

Η Τρίεδρος SFX με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα 
special e�ects, παρουσιάζει το "All About Snow & Ice". 
Μια καινοτομία με μηχανισμούς χιονιού και πάγου που 
πρώτη η Τρίεδρος SFX εξασφάλισε για την Ελλάδα.
Από ένα χιονισμένο pack shot διαφημιστικού μέχρι 
χιονισμένα τοπία, από ελαφριές νιφάδες μέχρι 
χιονισμένες επιφάνειες, η Τρίεδρος SFX  αναλαμβάνει 
κάθε χιονισμένο σκηνικό που χρειάζεστε.
Αλλά επειδή χειμώνας δεν σημαίνει μόνο χιόνι,  
σκεφτείτε παγωμένα φυσικά τοπία, παγωμένα 
αντικείμενα ή ακόμα και σταλαχτίτες  που θα 
προσδώσουν αληθοφάνεια και θα φέρουν 
το….κρύο σε κάθε σκηνικό.
Χιόνι και παγωμένη όψη με κάθε λεπτομέρεια για 
φωτογράφιση διαφημιστικών. Αφρός με όψη χιονιού 
που δεν μυρίζει, δεν αφήνει ίχνη, είναι μη τοξικός, 
διαλύεται αργά και ταιριάζει  απόλυτα ακόμα και 
σε close-ups, σε κλειστό και ανοιχτό χώρο.

Το σωστό είδος χιονόπτωσης είναι αναγκαίο 
για κάθε σκηνοθέτη και κάθε παραγωγή.
Η Τρίεδρος  SFX αναλαμβάνει να σας φέρει 
τον κατάλληλο τύπο χιονιού, όταν και 
όποτε το θελήσετε.
Με τους ίδιους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιήθηκαν σε παραγωγές όπως 
«Το Ημερολόγιο της Bridget Jones» και
«Τα Χρονικά της Νάρνια»,  σας φέρνουμε 
χιόνι που διαρκεί ή λιώνει,  πέφτει ή καλύπτει 
επιφάνειες ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Αλλά και  για τις σκηνές που απαιτούν πάγο 
και παγωμένα αντικείμενα ή τοπία, 
η Τρίεδρος SFX εγγυάται το πιο ρεαλιστικό 
αποτέλεσμα που διαρκεί όσο χρειαστεί.

Οι νιφάδες χιονιού είναι πρόκληση για κάθε 
designer και φέρνουν τον χειμώνα σε κάθε 
βιτρίνα! 
Οι έμπειροι τεχνικοί της Τρίεδρος SFX 
συνεργάζονται με την ομάδα σας για να 
κάνουν το όραμα σας πραγματικότητα.  
Παγωμένες βιτρίνες που αναδεικνύουν 
χειμερινές κολεξιόν και επιφάνειες 
καλυμμένες με χιόνι, σε προκαλούν 
να τις αγγίξεις.

Με 6 διαφορετικά προϊόντα τεχνητού χιονιού, 
φιλικά προς το περιβάλλον, μπορούμε να 
καλύψουμε κάθε τεχνητή  ή φυσική επιφάνεια, 
ακόμα και δάση, δέντρα και φυτά, χωρίς να 
προκαλούμε κανένα πρόβλημα στο οικοσύστημα. 
Το σκηνικό μας παραμένει χιονισμένο για όσο 
χρονικό διάστημα θελήσουμε ενώ καθαρίζεται 
εύκολα.

Η Τρίεδρος SFX αναλαμβάνει να φέρει μια 
δόση…μαγείας σε κάθε event με μια μεγάλη 
γκάμα τεχνητού χιονιού και χειμερινών εφέ. 
Κατασκευάστε μαζί μας  μια γωνιά του 
Αϊ- Βασίλη ή μετατρέψτε τον χώρο σε 
μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο !
Και τι μπορεί να κάνει ένα event πιο 
χειμερινό από χιόνι που πέφτει την 
κατάλληλη στιγμή!; 
Με απίστευτες δυνατότητες σε πυκνότητα 
και μέγεθος νιφάδας , η Τρίεδρος SFX 
αναλαμβάνει να «μαγέψει» τους 
καλεσμένους σας και να προκαλέσει 
τους πάντες για….χιονοπόλεμο!
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