
  

 

 
 
 

Produkty kanadyjskiej firmy Goo Systems dostępne na naszym rynku 
 

Produkty kanadyjskiej firmy Goo Systems od wielu lat są znane miłośnikom kina 
domowego mieszkającym w Ameryce Północnej. Dopiero od kilku miesięcy firma wkracza na rynki 
europejskie, dając tym samym ich mieszkańcom możliwość poznania produktów Screen Goo. 

Screen Goo to powierzchnie ekranowe o wyjątkowo dobranej formule w postaci płynnej. 
Zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty wizualne w danych 
warunkach projekcji. Farby te w żaden sposób nie można porównać do produktów spotykanych w 
marketach budowlanych. Powstawały w wyniku długotrwałych badań i testów, koncentrując się na 
wierności w odwzorowaniu obrazu. Farby budowlane mogą prezentować podobny kolor do farb 
Goo, lecz będą zachowywały się zupełnie inaczej wobec rozproszonego światła w pomieszczeniu 
oraz nie będą zachowywały równowagi tonalnej dla poszczególnych składowych RGB. Z racji na 
zaawansowanie, produkty Screen Goo powinny być porównywane z komercyjnymi ekranami. 

Powierzchnie oferowane są w 3 podstawowych wersjach: CRT White, Digital Grey oraz 
Digital Grey Lite. CRT White to powłoka jasna, przypominająca popularny Matt White o 
zwiększonym współczynniku odbicia. Idealna zarówno dla projektorów CRT, z myślą o których 
powstała, jak i również do tradycyjnych modeli LCD czy DLP. Digital Grey to powierzchnia wysoko 
kontrastowa, która ma za zadanie poprawić kontrast, umożliwia wychwycenie niuansów i odcieni w 
ciemnych scenach. Digital Grey Lite łączy w sobie cechy dwóch poprzednich produktów; wysoką 
jasność obrazu przy wysokim kontraście. Na produktach Screen Goo nie występuje zjawisko 
hot-spot (rozjaśnienie punktowe). 

Produkty są skierowane do wszystkich "majsterkowiczów", którzy chętnie poświęcą chwilę 
wolnego czasu na stworzenie profesjonalnego ekranu za niewielkie pieniądze. Są idealnym 
rozwiązaniem dla osób marzących o profesjonalnej jakości, którym budżet nie pozwala na zakup 
referencyjnych ekranów. Sprawią również wiele satysfakcji, ponieważ użytkownik sam tworzy swój 
własny ekran. Jakość powierzchni wykonanego za pomocą farb Goo specjaliści porównują do 
profesjonalnych produktów oferowanych przez takich potentatów rynku jak Da-lite, Draper czy 
Carada (Evan Powell, ProjectorCentral). 

Jakie największe zalety wynikają z zastosowania farb projekcyjnych Screen Goo w stosunku 
do tradycyjnych ekranów?: 

• możliwość tworzenia ekranu o dowolnej wielkości i formacie  

• zastosowanie farb w warunkach, w których techniczna instalacja ekranu jest niemożliwa  

• idealne w sytuacjach, kiedy tradycyjny ekran nie pasuje do estetyki wnętrza  

• wyższa jakość obrazu w stosunku do budżetowych ekranów  

• bardzo wysoki stosunek jakość / cena  

• niska cena  

• powierzchnia nigdy się nie pofałduje  

• możliwość eksperymentowania z różnymi typami farb w celu uzyskania tego jedynego 
efektu  

• łatwiejsze wykonanie niż montaż tradycyjnego ekranu 

Co to jest Screen Goo?  

Screen Goo to powierzchnie ekranowe o wyjątkowo dobranej formule w postaci płynnej. 
Zostały zaprojektowane aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty wizualne w danych warunkach 
projekcji. 

 



  

 

Dla kogo przeznaczone są produkty Screen Goo? 

Produkty Screen Goo są przeznaczone dla wszystkich: poczynając od klientów 
indywidualnych, a kończąc na wielkich zakładach przemysłowych. 

Czy ja mogę także używać te produkty? 

Screen Goo zostały tak specjalnie zaprojektowane, aby z powodzeniem mógł je stosować 
zarówno profesjonalista jak i amator. Farbę można rozprowadzać natryskowo, a także za pomocą 
wałka. 

Czy to jest drogie? 

Koszt całego ekranu to koszt powłoki (rozprowadzonej na przygotowaną ścianę). 
Ewentualnie, bardziej wymagający użytkownicy mogą zadbać o dodatkową ramkę wokół ekranu. 

Ile litrów farby będę potrzebował? Jaka jest jej wydajność? 

Do wykonania ekranu są potrzebne dwie powłoki: warstwa podkładowa oraz zewnętrzna 
(właściwa). Wydajność tych farb w znacznym stopniu zależy od podłoża. Typowo 1 litr wystarczy 
na pomalowanie dwóch cienkich powłok o powierzchni około 4,65m kwadratowego, przy założeniu 
idealnych warunków na mało nasiąkliwym podłożu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty bardzo istotne 
jest aby podłoże było maksymalnie białe. 

 

Pojemność puszki 
Wydajność -  

malowanie wałkiem [m2] 
Wydajność -  

malowanie natryskowo [m2] 
0,5L 2,40 1,90 

1L 4,75 3,80 

2,3L 10,92 8,80 

3,78L 17,95 14,40 

16L 76,00 60,80 

 

Jakie powinno być podłoże do malowania? 

Farby Screen Goo do przedniej projekcji mogą być użyte praktycznie na każdym gładkim, 
zdolnym do pomalowania podłożu. Aby osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty podłoże powinno być 
płaskie i gładkie. Jeśli tak nie jest, należy je wyszlifować i wyrównać. Materiały porowate takie jak 
mur suchy, oraz drewnopochodne: sklejka, płyta wiórowa, MDF powinny być wcześniej wypełnione 
i wyrównane. Kolorowe powierzchnie należy także wcześniej pomalować na biało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Czym się różnią te powierzchnie? 

Różnią się współczynnikiem odbicia. Ciemniejsze, szare powierzchnie zapewnią lepszy 
kontrast 

 

 

 

 

 

 

 


