
360 Dome Theatres 
A new format of seeing and showing things, where a 360 VR immersive experience is not 
individualized, but actually, a shared social activity. One hundred people can comfortably be 
settled in a 12 meter (39 feet) dome which is transported in a minivan and installed in half a day 
by a small team. With 360 dome theatre you are able to travel wherever you want and bring 
incredible massive 360 VR immersive experiences with you.

Product details 
Frame material : Aluminium 
Dome cover material : Industrial blackout fire retardant polyester 
Decorative dome cover : Customized full color printing

เอกสารรายละเอียดสินค้านี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จำกัด เพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมในสินค้า 
ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 

สนใจสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษจากไซเบอร์เร็กซ ์ดีไซน์ ได้ที่ช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน Add LINE : @cyberrex

โดมฉายภาพระบบดิจิตอล โลกใบใหม่ใต้หลังคาทรงกลมที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อ ผสานความสมจริง 
รอบทิศทางกับทุกมิติของเนื้อหา เทคโนโลยีที่ทำให้ทุกสถานที่มีเรื่องราวที่น่าแชร์ จากห้องรับแขกในบ้านคุณ หรือสตูดิโอ
ส่วนตัว ถึงงานอีเวนต์ กิจกรรมสังสรรค ์และเทศกาลเฉลิมฉลอง สู่การเป็นจุดแลนด์มาร์กที่อลังการของเมือง

ข้อมูลสินค้า 
วัสดุโครงโดม : อลูมิเนียม 
วัสดุคลุมโคม : โพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม สีทึบแสงพร้อมคุณสมบัติหน่วงไฟ



360 Dome Theatres 

เอกสารรายละเอียดสินค้านี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จำกัด เพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมในสินค้า 
ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 

สนใจสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษจากไซเบอร์เร็กซ ์ดีไซน์ ได้ที่ช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน Add LINE : @cyberrex

Dome 
diameter 

(m)

Rental (THB)

Dome + System 
(3 days)

Dome + System 
(Following day)

Dome 
(3 days)

Dome 
(Following day)

1.5 - - - -

3 (Open) 576,000 10% of 3-Day rental - -

5 792,000 / 1,170,000 10% of 3-Day rental 288,000 10% of 3-Day rental

6 900,000 10% of 3-Day rental 360,000 10% of 3-Day rental

7 1,044,000 10% of 3-Day rental 432,000 10% of 3-Day rental

8 1,152,000 10% of 3-Day rental 486,000 10% of 3-Day rental

10 2,088,000 10% of 3-Day rental 576,000 10% of 3-Day rental

12 2,898,000 10% of 3-Day rental 774,000 10% of 3-Day rental

14 3,960,000 10% of 3-Day rental 1,332,000 10% of 3-Day rental

21 8,118,000 10% of 3-Day rental 2,862,000 10% of 3-Day rental

27 16,218,000 Please contact 6,048,000 Please contact

Price list for rental 
*The minimum rental days is 3 days (in Thailand)

Price includes 
• Shipping cost (domestic only) 
• Geodesic negative-pressure projection dome 
• 360 projection system 
• 5.1 surround sound system 
• Media server 
• Table control interface 
• Auto-calibration unit 
• Installation and break down services 

Price not includes 
◦ Union labor cost, if required 
◦ Heavy equipment and machinery for assembly,            
   if required 
◦ Installation of special flooring 
◦ Ballasting, if required 
◦ Air conditioning / Heating system 
◦ Seating

Reference exchange rates on July 12, 2022



360 Dome Theatres

เอกสารรายละเอียดสินค้านี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จำกัด เพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมในสินค้า 
ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 

สนใจสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษจากไซเบอร์เร็กซ ์ดีไซน์ ได้ที่ช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน Add LINE : @cyberrex

Price list for sale

Price includes 
• Shipping cost (domestic only) 
• Geodesic negative-pressure projection dome 
• 360 projection system 
• 5.1 surround sound system 
• Media server 
• Table control interface 
• Auto-calibration unit 
• Installation and break down services 

Price not includes 
◦ Union labor cost, if required 
◦ Heavy equipment and machinery for assembly,            
   if required 
◦ Installation of special flooring 
◦ Ballasting, if required 
◦ Air conditioning / Heating system 
◦ Seating

Dome 
diameter 

(m)

Dome + System (THB) Dome (THB)

Dome (enclosed) Dome (open) Frame + Skin Customized cover

1.5 - - - -

3 - 1,512,000 468,000 234,000

5 2,448,000 3,672,000 720,000 342,000

6 2,628,000 3,888,000 918,000 414,000

7 2,880,000 4,104,000 1,044,000 504,000

8 3,078,000 4,320,000 1,224,000 540,000

10 4,248,000 / 5,112,000 5,112,000 1,692,000 720,000

12 6,642,000 6,642,000 2,214,000 990,000

14 10,368,000 10,368,000 3,240,000 1,242,000

21 22,032,000 22,032,000 5,616,000 Upon request

27 37,800,000 37,800,000 11,232,000 Upon request

Reference exchange rates on July 12, 2022


