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Dekorace
na míru

Vymyslíme, vyrobíme, nainstalujemeje. 
Dekorační výzdoba dodá noblesní 
a jedinečný  vzhled vašeho eventu v 
jakémkoliv prostoru. Velice zdefinuje 
a vytvoří tématickou atmosféru. Každá 
akce se tak snane nezapomenutelným  
a nevšedním zážitkem.
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Vytvoříme vám svět, jaký si přejete. 
Vaše přání jsou pro nás inspirací. Je 
jedno jestli jde o 3D objekty, světla, 
zeleň, imitaci prostředí       a  povrchů, 
nebo dekoraci z látek. Naše dekorace 
jsou ozdobou firemních a vánočních 
večírků. Zdobíme nejrůznější události, 
sezonní eventy, tématické oslavy, 
svatby,  dětské dny, filmové prostředí 
a mnohé další.

Naše možnosti končí tam, kde končí 
vaše představivost.
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Dekorace na míru



Jak to u nás 
funguje?

Potkáme se, podle vaší vize a našich 
zkušeností určíme směr a zpracu-
jeme návrhy. Po vámi odsouh-
laseném vizuálu vyrobíme dekoraci 
dle vyobrazeného postupu na další 
straně. Samozřejmostí je možnost 
pronájmu již vyrobených dekorací 
nebo zapůjčení jednotlivých částí.
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Od návrhu k realizaci

Leštění povrchu
polystyrenu

Malování povrchu Konečný produkt

2D/3D vizualizace Rozdělení úkolů do různých 
oddělení

Ruční/CNC řezaní objektů

postup



Design a grafika

6Firemní oddělení

Designové studio 
grafický design, 3D modelování dekorací pro 

CNC, tisk dat pro výrobu

Ruční kreslení
kreativita, grafický design

Virtuální sochařství
3D modelování 

Vývojářské studio 
programování pohybu a hudby

3D scan 
mapování objektu pomocí 3D skeneru

a převedení jej do 3D modelu na počítači

3D tisk 
tisk podle 3D modelu, možnost sériové výroby



Řemeslná výroba

7Firemní oddělení

Sochařské studio 
tvorba soch z polystyrenu a hlíny, modely

 k formování na sériovou výrobu

Kovářská dílna 
svařování oceli a hliníku, výroba 2D 

a 3D motivů a konstrukcí

Malířské studio
malba a tvorba patiny, imitace

povrchu soch a 3D modelů z 3D tiskáren

Truhlářská dílna 
výroba dřevěných konstrukcí, nábytku 

a dekorací pevných a aglomerovaných
materiálů

Povrchová úprava 
výroba forem a laminátů,
polyuretanových výrobků

Krejčovský ateliér 
šití kostýmů, ozdobných záclon,

čalounění soch a nábytku



Technologie

8Firemní oddělení

Polyuretan 
povrchová úprava polyuretanovým nátěrem, 

je to krycí vrstva pro polystyrénové výrobky
a sochy

 Lakovna 
lakovaní dekorací a motivů pomocí stříkací 

pistole ve speciálním větraném prostoru

Automatické obrábění 
využití cnc pro polystyrenové obrábění, 

sochařství a reliéfní výrobu

Manuální obrábění
sochařská úprava polystyrenu,

příprava na finální patinu

Mechanické obrábění 
použití soustruhu pro zpracování

polystyrenu a dřeva

Světla 
různé varianty dekorativního osvětlení 

pro navrhované vnitřní a venkovní prostory



Reference



Osvětlení

Z inspiračních fotografií je na první 
pohled zřejmé, jak to pravé osvětlení 
dotváří atmosféru eventu. Je to velice 
efektní způsob, jak vyplnit prostor, 
kde event pořádáte. Lze tvořit celé 
světelné stěny a prozářit okolí. Světla 
lze instalovat, jak do interiéru, tak       
i do venkovních prostor. Vyzdobit 
můžeme stromy, zahrady, celé fasády, 
vstupní prostory i mnohé další.
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Osvětlení

V nabídce máme širokou škálu světel, které dokonale 
dodekorují váš event. LED Světelné řetězy, pásky, stěny, nebo 
žárovky. LED reflektory, UV technika, nebo celé světelné 
soustavy. Světla máme v různých barevných provedení. 
Zajišťujeme kompletní služby pro realizaci firemních eventů. 
Nabízíme kreativní řešení a realizaci na profesionální úrovni.
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tématické 
eventy

Nabízíme tématické dekorace na klíč. 
Zrealizujeme vaše představy, propracu-
jeme koncept nebo vám pomůžeme vy-
myslet téma přímo na míru. Dekorace 
jsou pro tento druh eventu nedíl-
nou součástí a jen díky nim vtáhnete 
návštěvníka do jiného světa.
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Monster stage Robe London show

Dekorace inspirované filmovým dobrodružným  
žánrem jako je Tomp Raider nebo Indiana 
Jones vznikly pro velkolepou taneční show                                  
v Londýně. Skrze kamenné monstrum vstupovali 
na stage umělci. Socha měla přes 9metrů a byla 
vytvořena z polystyrenu s velmi autentickou 
patinou.
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Budha stage Las Vegas show
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3D hlava „Vltava žije!“

Pro audiovizuální festival Vltava žije jsme 
vyrobili šesti metrový obličej z polystyrenu. Větší 
části byly vysoustružené pomocí robotického 
stroje a detaily obličeje byly ruční práce.
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Kouzelná zahrada Christmasworld
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Oslava čínského nového roku Obecní dům

V roce 2018 jsme zajištovali výzobu Obecního domu 
pro Českočínskou komoru při příležitosti oslav 
nového Čínského roku PSA. Kromě 3D velkého 
zlatého psa jsme vyzdobili Obecní dům velkým 
množstvím látek, květin a drobných dekorací         
v převážně zlato červených barvách.
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Strom života Regiontour

Pro putovní výstavu Regiontour jsme vyrobili strom inspirovaný 
filmem Avatar. Na instalaci bylo použito tisíce silikonových vláken 
jimiž probíhalo světlo a celá dekorace byla doplněna o barevnou 
vizuální show. Náročnost této instalace byla v jejím častém 
rozebírání a  znovuinstalování.
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Trhy Hotel Hilton
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Vánoční 
večírky

Nejočekávanější a nejtradičnější event 
roku. Aby měla taková akce úspěch 
a nezapadla do kategorie vynucené 
společenské zábavy, stojí zato jí 
věnovat větší pozornost. Měla by být 
originální a nezapomenutelná (lidé 
hovoří o věcech, které ještě nezažili  
a šíří dobré jméno firmy). 
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Vánoční večírek „Alenka v říši divů“ Vanguard Praha
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Pro společnost Taiko dekorujeme řadu let 
vánoční event v krásných prostorách kostela 
sv. Anny.  Téma večírků se každoročně mění, od 
elegance až po nevšední styl apress sky baru.

Vánoční večírek Taiko
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Vánoční večírek taiko
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Sazka revolution Sazka event

Grafické vizuály 
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Sazka revolution Sazka event

Velice originálně pojatý vánoční večírek společnosti Sazka. 
Event se nesl v duchu punk-rocku. Na akci jsme zajištovali krom 
dekorací a osvětlení i celkový vizuální styl akce včetně loga Sazka 
revolution, plakátů, biloardů, vstupenek i drobných reklamních 
předmětů.
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Volkswagen Vánoční večírek
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Dětské 
dny

Dětská  fantazie  je  nekonečným  
zdrojem nápadů. Tvoříme dětské  
koutky a hřiště, které zanesou dět-
skou mysl do pohádkových světů.      
A nesejde na tom, zda se jedná o ven-
kovní, vnitřní, přenosnou, či stá-
lou instalaci. Vždy připravíme origi-
nál, nebo si můžete zapůjčit cokoliv             
z našich již vyrobených prvků.
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Dětský den s Galem Praha
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Výstava pravěk Praha
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Které dítě by nechtělo zažít cestu do pravěku. 
Tuto možnost jsme ztvárnili v obchodním domě 
Futurum Hradec Králové. V prostorách centra 
létali dinosauři, meteority a dekorace, které 
navodily pravěkou atmosféru.
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Párty se Čtyřlístkem Praha
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Dětské prvky nás baví, proto i v naší půjčovně 
naleznete mnoho skluzavek, her, dekorací 
či celých dětských koutků pro oslavu nebo 
jiný významný dětský den.

Dětské skluzavky a jiné
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Svatby

Každá pohádková svatba  se neobejde 
bez nádherných svatebních dekorací 
a doplňků. Některé vybavení využijete 
jen jednou – na vaší svatbě nebo akci. 
Proto je vhodnější si dekorace či 
svatební mobiliář zapůjčit. Můžete tedy 
využít produktů a služeb naší půjčovny, 
či si vybrat originální kousky, které 
pro vás rádi vyrobíme.
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U nás si můžete vybrat z několika 
druhů osvětlení, svatebních bran, 
cedulí, květinových dekorací, lát-
kových výzdob, jenž efektně  vyplní 
prostor tanečního sálu, interiéru 
stodoly, či stropu restaurace.

Svatby
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Nespočet dekorací nabízíme pro velmi oblíbený 
styl rustikálních svateb. Sudy, bedýnky, dřevěné 
dekorace, cedule, nápisy a mnohé další.

Svatby



Svatby
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Víte jak romantická může zimní svatba být? Zasněžená 
krajina nabízí mnoho inspirací, co vám dodá nový prostor 
pro nevšední řešení a originalitu. Čistota barev, elegance 
a neotřelost patří k zásadním elementům tohoto nově 
moderního stylu.
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3D reklama

Vytvoříme pro Vás 3D grafický model 
nebo 3D scan originálu. Miniaturu 
ve 3D tisku, modely či sochy v život-
ní i nadživotní velikosti neomezené 
tvarem ani povrchem. Trojrozměr-
né reklamní objekty, makety a loga 
nadměrných velikostí, maskoty, bill-
boardy, světelné dekorace.                    
3D reklama opravdu funguje a je to 
skvělá možnost, jak být všude vidět.

36



37

3D vinná lahev Equicom
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Nadrozměrný míč nike
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Nadrozměrný puk Manhheim, SAP arena
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Bota Reebok Zumba Marathon
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Modely 
a sochy

Krásné modely zaručí překvapivý wau 
efekt každého návštěvníka eventu. 
modely a sochy v životní i nadživot-
ní velikosti. Výrobíme přesnou kopií 
nebo originální model s polystyreno-
vým jádrem a tvrzenou povrchovou 
vrstvou vhodnou i do exteriéru   
a barevnou UV stabilní patinou. 
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Strom smrti výstava Tima Burtona
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Výstava Šmoulů Signy center
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Imitace sochy Rapa Nui Showroom
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Nadrozměrná konev Frosts group zahrada

45Naše 3D dekorace rozzářily zahradnictví v 
Anglii. Nadrozměrné prvky přilákají zvědavé 
zákazníky do zahradního centra i když jen 
projdou okolo. Je to vtipné, nevšední a atrak-
tivní řešení.
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Creative world Praha
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Filmové 
kulisy

Výroba filmových dekorací, kulis, 
atrap nábytku, domu, celých ulic, 
reklamních cedulí, velkoplošných 
tisků, modelů pro filmové triky,                   
a mnoho dalšího. Vytvoříme patinu 
kamene, dřeva, cihel tak , že dekoraci 
stěží rozeznáte od pravého materiálu. 
Budete překvapeni, co vše dokážeme.
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Letopisy Narnie: Princ Kaspian, filmové kulisy
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Jack Rozparovač, filmové kulisy
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Liga výjimečných, filmové kulisy
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Povrchy a 
jejich imitace

Unikátní koncept je magnet, který 
přitahuje naše zákazníky. Chtějí fasá-
du z obřích kamenných bloků, pravě-
kou restauraci, odpočinkovou zónu, 
ledový zámek, džungli, nebo třeba 
egyptskou fasádu. Šedý průměr našim 
klientům nestačí. 
Mají vlastní vizi a zároveň svěří kre-
ativitu profesionálům.
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Papilonia - motýlí dům Praha
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Zoo Praha

Pro výběh slonů a hrochů v Pražské zoologické 
zahradě jsme tvořili unikátní prostředí, které 
by přiblížilo přírodu ve které tito savci žijí. Zde 
byl kladen velký důraz na kvalitu a životnost 
materiálu. 
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Fasáda Casina Admiral Bratislava

Unikátní realizace fasády v egypském stylu. 
Polystyrenové bloky PUR a ruční práce našich 
umělců. 
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Aquacity Poprad Poprad
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Děkuji Vám
za pozornost



S.O.S. - DEKORENT, s.r.o.
CENTRÁLA

S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. | Dobronická 1256 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
TEL: +420 234 721 110 | info@sosdekorace.cz

Manažer půjčovny
Jan Kudrna

kudrna@sosdekorace.cz
TEL: +420 734 695 262

Komplexní servis:
Poradenství   Příprava projektů   

Grafický design   Výroba   
Montáž a demontáž   Servis   Skladování 

Prodej a pronájem

 Aranžmá květin na snímcích je pouze ilustrační 
a lze přizpůsobit dle přání zákazníka. 

Další možnosti zápůjčky či výroby dekorací 
naleznete na stránkách

www.dekorent.cz

www.dekorent.cz
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www.dekorent.cz

