
3D reklama



Nápad je klíč  
k dekoraci

Řešení hledáme tam, kde zdánlivě není. 
Uvědomujeme si, že ne každý nápad či 
myšlenka přicházejí samy. Kolik úsilí 
vložíme, tolik plodů můžeme sklízet.  
Pod jednou střechou máme různá 
řemesla a technologické celky, které 
nám umožňují rychlou realizaci 
nápadů našich zákazníků. Nezáleží na tom, zda se jedná o3D 

projekty, světla, zeleň, imitaci 
prostředí a povrchů, nebo dekoraci 
z látek. Vytvoříme vám svět, jaký 
si přejete. Vaše přání je pro nás 
inspirací. Naše možnosti končí tam, 
kde končí vaše představivost.
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Jak to u nás 
funguje?

Nejprve najdeme vaše potřeby a cíle. 
Připravíme studie a návrhy, které nás 
budou provázet našim společným 
dílem. Dalším krokem je projektová 
dokumentace zajišťující podklady pro 
výrobu a kompletaci. Po naší zdárné 
realizaci Vám předáme hotový projekt 
a budeme se těšít na další spolupráci.

Od návrhu k realizaci

Úprava povrchu
polystyrenu Malování povrchu Kompletace / realizace

2D/3D vizualizace Výkresy, projektová část CNC řezání objektů

Projekt krok za krokem

54



Design a grafika

7

Designové studio 
grafický design, 3D modelování dekorací 

pro CNC, tisková data pro výrobu

Ruční kreslení
kreativita, grafický design

Virtuální sochařství
3D modelování 

2D vizualizace 
tvorba návrhu dekorací a výzdoby

3D projekty 
3D modelování dekorací, příprava dat pro 

CNC/3D tisk

3D tisk 
tisk podle 3D modelu

Firemní oddělení



TechnologieŘemeslná výroba

98

Polyuretan 
nástřik polyuretanu zajistí 

odolnost dekorací 

 Lakovna 
povrchová úprava dekorací pomocí 
syntetických, polyuretanových nebo 

vodových barev a laků

Automatické obrábění 
CNC fréza se 7 osami obrábění polystyrenu, 

plastu, dřeva a polyuretanu

Torkret
nanášení betonové směsi nástřikem 

pomocí torkretovacího stroje

Mechanické obrábění 
použití soustruhu pro zpracování

polystyrenu a dřeva

3D scan 
mapování objektu pomocí 3D skeneru

a převedení jej do 3D modelu

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 

Truhlářská dílna 
výroba dřevěných konstrukcí, nábytku 

a dekorací

Povrchová úprava 
výroba modelů a forem z laminátu

Krejčovský ateliér 
šití kostýmů, ozdobných záclon,

čalounění soch a nábytku
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Naše 3D dekorace rozzářily zahradnictví 
v mlhavé Anglii. Nadrozměrné konve  
a předimenzované nářadí upoutá každého, 
kdo navštíví tuto prodejnu. Kráva v holinkách 
vykouzlí úsměv a umělecké tuby které jsou 
místo barev plněné květinami zútulní každé 
místo. I to jsou důvody, proč se do takového 
zahradnictví budete rádi vracet a zároveň 
si při nákupu pořídíte netradiční a originální 
rodinnou fotografii.

Frosts group garden Anglie 

Výška přes 200 cm, objem 2m 3

Reference



OSLAVA ČÍNSKÉHO 
NOVÉHO ROKU OBECNÍ DŮM 
Pro oslavu Čínského nového roku ve znamení 
psa jsme vyrobili nejenom jeho sochu, ale 
vyzdobili celý Obecní dům do symbolů 
a barev nejlidnatější země světa. 13

Oslava čínského nového roku Obecní dům, Praha

12

12 hodi
n práce

 CNC, 

výška 18
0 cm



Změna výrazu, osobnosti a dokonce 
i pohlaví zajistila naše sedmimetrová 
tvář a video maping na akci  
v Českých Budějovicích Vltava 
Žije. 3D data vznikla v oddělení 
designu na pracovišti robotické 
ruky. Samotný výrobek zajistila naše 
sedmi-osá 3D fréza a to z osmi dílů 
polystyrenových bloků.

Ve světě globalizace realizujeme projekty i za 
oceánem. Buddha Stage sloužila k prezentaci 
výrobků firmy Robe. 3D data, která jsme tvořili 
v našem oddělení designu vznikly na základě 
pouhé skici. Celý objekt vznikl na stole CNC. 
Odolnost proti tlaku jsme zajistili nástřikem 
polyuretanu.

15

Buddha stage Las Vegas show3D hlava České Budějovice

14

Oko je přes 
metr široké

Na 10 metrů vysokého 
Buddhu jsme spotřebovali 

160 m 3 polystyrenu



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.

Strom života Regiontour

17

Na „vzdušné kořeny“ 

bylo použito přes 2,5 km 

umělých vláken

16
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Grévin Praha 3D vinná láhev Bern, Švýcarsko

Iluzi dobrodružného double deckeru jsme 
vyrobili a instalovali pro muzeum voskových 
figurín Grévin.

Největší láhev naplněnou vínem si objednali 
jak jinak než Francouzi. Nejen, že láhev byla 
zdárně naplněna, ale také následně během 
víkendového eventu vyprázdněna.

Indiana Jones by se divil

7 metrů výš
ka, skor

o  

9 tisíc l
itrů vín

a, 

45 tisíc 
skleniček

 vína

18



MONSTER STAGE Robe London show
Dekorace inspirované filmovým dobrodružným  žánrem jako je Tomb 
Raider nebo Indiana Jones vznikly pro velkolepou taneční show 
v Londýně. Skrze kamenné monstrum vstupovali na stage umělci. 
Socha měla přes 9 metrů a byla vytvořena z polystyrenu s velmi 
autentickou patinou.

Monster stage Robe London show

21

Dekorace 
si podru

hé 

zahrála 
ve Frank

furtu 

nad Mohanem

20



SMURFS EXHIBITION
Putovní výstava Šmoulů navštívila několik obchodních 
center ve Francii a ve Švýcarsku. Scény byly animační. První 
dekorace, kde jsme využili 3D tisk.

Smurfs exhibition Francie, Švýcarsko

23

Pohybl
ivá

 scénk
a

22
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Mimoni Bratislava My little pony Turecko

Do Turecka zamířily Little pony, kteří uměly 
mluvit a hýbat hlavou a jazykem. Sochy 
skrývají mechanismy pro pohyb hlavy a jazyka 
a také repro zařízení pro hlasitou komunikaci.

Návětěva Mimoňů v Bratislavě se neobešla 
bez naší účasti. Část dekorací bylo vyrobeno 
pomocí virtuálního sochařství a CNC frézy.

Správně vyvalené oči 
jsou výsledkem zkušených patinérů 

Výška
150 cm

24



Nadrozměrný puk Manhheim, SAP arena

27

Výška puku 3500 cm!

NADROZMĚRNÝ PUK Mannheim, SAP arena
Po vzoru firmy Gufex, která zásobuje celý svět puky, jsme i my přiložili 
ruku k dílu. Na rozdíl od konkurenčního 200 gramového puku ty naše 
vážily 3 tuny. 26



Cestovatel Praha

29

Když na dovolenou tak s Čedokem. Zákazníka, 
kterého jsme pro reklamu Čedoku vyrobili by 
v naší nejstarší cestovatelské firmě asi nechtěli. 
Měl 450 cm a vážil přes 860 kg.

Na pravé Grande capuccino jste se mohli 
zastavit pouze v Praze, kde proběhla 
prezentace největšího kávovaru na 
světě. Uvnitř jsou stabilně 3 baristi, kteří 
vám připraví váš oblíbený nápoj.

Kávovar Praha

Výšk
a 50

0 cm
, 

obsa
h 3 

chla
pi  

a 10
0 kg

 káv
y

V letadle by náš 450 cm pasažér zabral 6 sedadel

28



Strom Výstava Tima Burtona, Praha

31

STROM Výstava Tima Burtona
Říká se, že spát máte jít s notesem na nočním stolku. To 
pravděpodobně udělal i Tim Burton. Díky tomu vznikla skica 
zpívajícího stromu, která byla podkladem pro naše kolegyně v 
oddělení designu. Až tam teprv vznikla 3D idea stromu. Autorské 
dílo je tedy společné našeho teamu Tim & Magda. 30

Noční nápad
 Tima má několik 

podob. Od 
zpívajícího

 stromu 

 po otevřen
ou náruč m

atky 

přírody. 
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Filmový festival v Praze v obchodním 
centru Letňany zdobil náš unikátní  
filmový kotouč o průměru 800 cm  
s protagonisty jednotlivých filmů nebo 
jejich  ústředními motivy. Instalace 
musela proběhnout velice rychle. 
Celá kompletace byla hotová za 
méně než 5 hodin.

Kolotoč OC Letňany, Praha

Sympatický chlapík z Alzy se u nás ve výrobě 
ohřál jen chvilku. Výroba včetně patiny 
trvala 5 dní. Socha je z polystyrenu s pokrytím 
polyuretanu. Vše byla ruční práce.

Alzák Alza, Praha

Alzák je pravděpodobně 
chlap, ale v zadání  to nebylo

Ruční práce, lebka dodnes zdobí zahradu známého politika

32



Jiří z Poděbrad Vertou, Francie

35

JIŘÍ Z PODĚBRAD Vertou, Francie
Když zástupci francouzského města Vertou podepsali smlouvu  
o partnerství v Poděbradech, udělali si procházku naším lázeňským 
městem. Cestou potkali jezdeckou sochu Jiřího z Poděbrad, která je 
velmi učarovala. Partnerství je o spolupráci a tak rok na to už replika  
z našich dílen putovala do západní Evropy.

Jedná se o přibližně jeden  

a půl životní velikost. 

Ruční výroba našeho slavného 

sochaře Mirka Ulberta

34



Postavičky Myšpulína, Fifinky, Bobíka 
a Pindi jsou hlavními hrdiny jednoho  
z nejdéle vycházejících českých 
komiksů Čtyřlístek. Tato nejznámější 
parta kamarádů doprovázejí naše 
dětství již 50 let. Vyrobili jsme několik řad 
těchto ikonických  postaviček které byly 
součástí tématických eventů, dětských 
dnů, výstav nebo společně provázely 
premiéru filmu Velké dobrodružství 
Čtyřlístku.

Sen mnoha dam. Nekonečná rtěnka. 
Nadrozměrný model by vám dámy při 
průměrném používání vydržel 14 let.

37

Kat Von D lipstick Sephora, PrahaČtyřlístek Praha 

Výška 150 cm, použité 
materiály - plast, dřevo, 
polystyren, PUR, folie

50 let 

přátelst
ví... 

36



CAPAROL Praha
Reliéfní objekty jsou nejjednodušší objekty pro CNC frézování. Slona 
umíme vyfrézovat za 7 hodin. Použitý materiál je polystyren a PUR.

Caparol Praha

39

Stejně jako pravý slon, 

ten náš má štětku jen na 

konci ocasu

38



Hokejové brusle Avion, BratislavaHokejové dresy Avion, Bratislava

Mistrovství světa v hokeji je národní svátek. O to 
víc nás těší, že jsme mohli být součástí těchto 
oslav. Největší brusle v Evropě byla instalována 
v Bratislavě, měla přes 500 cm. 41

Brusli jsme vyrobili ručně podle dodané 
předlohy. Výroba trvala 21 dní. Materiál  je 
polystyren, polyuretan a folie.

V našem dresu by se  
i Jarda ztratil, rozpětí 
rukávů je 320 cm, kolíček 

má výšku 90 cm
40



Skokan Harfa, Praha
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SKOKAN Harfa, Praha
Při tvorbě tohoto poutače jsme neměli žádný 3D muster. Proto naši designeři 
strávili mnoho času u sledování atletických halových závodů. Ano designéři, 
socha vznikla v 3D datech a jeji produkci měla nastarost naše CNC fréza. 
Socha je v nadživotní velikosti.

Dres jsme nakonec 

museli ušít. Na 300 

cm chlapa Killtec nic 
neprodává...

42



Pro výrobu modelů používáme 
nejčastěji polystyren a polyuretan. 
U bot užíváme také lana na imitaci 
tkaniček. Výroba probíhá na CNC 
fréze. Povrchová úprava technologii 
PUR zaručí výdrž modelu i v exteriéru.
Zbytek už je ruční práce našich 
šikovných malířů a patinérů díky nimž 
je bota k nerozeznání od originálů do 
každého detailu. Jen velikost málo 
komu padne.

45

Reklamní bota Adidas Reklamní bota Reebok

Podle evropského 

číslování bot se jedná 

o velikost 495

Délka bot
y 2,5 metru nen

í 

pro kaž
dou Pop

elku

44

Modely bot vyrábíme pro mnoho 
světových značek. Jedná se vždy  
o nadrozměrné poutače do prodejen, 
kde slouží jako fotopointy. Dodaný 
originál nascanujeme a dle získaných 
dat, CNC fréza vyřeže požadovaný 
model. 



MOTÝLÍ DŮM Praha
Unikátní projekt motýlího safari vzešel z Karlových Varů, kde 
společnosti Diana KV už několik let tento unikát provozuje. Pražský 
motýlí dům vznikl na základě našich návrhů, které jsme během dvou 
měsíců proměnili v tajemný prostor paláce Ankor Wat. Repliky soch 
vznikly na základě fotek v našem virtuálním sochařství. Celý projekt je 
v 3D datech.

Motýlí dům Praha
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Použitý materiál je beton, 

polystyren a přírodniny. 

Realizace trvala přes 
dva měsíce

46



Budeme se těšit na Vaše 
projekty, nápady a výzvy, 
které s vámi rádi zdoláme.

Děkuji Vám
za pozornost
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