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je klíč
k řešení

Nápad

Společenská akce se skládá z mnoha detailů, které 
mají za úkol navodit správnou atmosféru. Dekorace 
hraje jednu z hlavních rolí v tomto  dobrodružném 
představení. 

Pojďte se s námi pustit do hledání správného příběhu 
pro Vaši slavnostní událost.



ak to u nás 
funguje?

Potkáme se. Vaše vize a  naše nápady nám 
pomohou najít směr.

Připravíme návrhy. Vybereme vhodné  
materiály a technologie. Vyrobíme navržené 
dekorace. Instalujeme na místě.



Od návrhu k realizaci

Leštění povrchu
polystyrenu Malování povrchu Konečný produkt

2D/3D vizualizace Rozdělení úkolů do různých 
oddělení Ruční/CNC řezání objektů

POSTUP
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Firemní

REFERENCE
Firemní

ODDĚLENÍ



DESIGN A GRAFIKA
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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 do 3D modelu na počítači

3D tisk 
tisk podle 3D modelu, možnost  

sériové výroby



ŘEMESLNÁ VÝROBA
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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 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
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Polyuretan 
úprava polyuretanovým nátěrem, je to krycí 
vrstva propolystyrénové 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



Firemní

REFERENCE
Realizované

PROJEKTY



ématické
eventy

Event je příběh. Každý příběh vyžaduje prostředí, 
které navodí správnou atmosféru. Největší důraz 
tak klademe na samotnou přípravu a rozvoj našich 
společných představ a myšlenek.



Shell Event 11



Monstrózní jeviště Londýn, Anglie

Dekorace inspirované filmovým dobrodružným  žánrem 
jako je Tomb Raider nebo Indiana Jones vznikly pro 
velkolepou taneční show v Londýně. Skrze kamenné 
monstrum umělci vstupovali na stage. Socha měla 
přes 9 metrů a byla vytvořena z polystyrenu s velmi 
autentickou patinou.
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Budha stage Las Vegas show 13



3D obličej České Budějovice

Pro audiovizuální festival Vltava žije jsme vyrobili šestimetrový obličej 
z polystyrenu. Větší části byly vysoustružené pomocí robotického 
stroje zatímco detaily obličeje byly ruční práce
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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 17



Fotokoutek Ples na Žofíně 18



ánoční 
eventy

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 tak dobré 
jméno firmy. 



Vánoční večírek Vanguard 20



Vánoční event v prostorách kostela sv. Anny.  

Vánoční večírek Taiko 21



Vánoční večírek Taiko 22



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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Vánoční večírek Volkswagen 24



vatby
Žádná 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 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 a látkových výzdob.

Vše efektně vyplní prostor tanečního sálu, 
interiéru stodoly, či stropu restaurace.

Svatby 26



Svatby

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

Víte jak romantická může zimní svatba být? Zasněžená krajina je velmi 
inspirativní prostor, který nabízí nevšednost a originalitu určenou 
pro váš slavností den. Čistota barev, elegance a neotřelost patří k 
zásadním elementům tohoto nově moderního stylu.
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odely
a sochy

Krásné modely zaručí překvapivý wow 
efekt působící na každého návštěvníka 
eventu.
 
Modely a sochy v životní i nadživotní  
velikosti umíme vyrobit jako přesnou kopii 
nebo originální model s polystyrenovým 
jádrem a tvrzenou povrchovou vrstvou. 
Používáme barevnou UV stabilní patinu 
vhodnou i do exteriéru.
 



Mrtvý strom - výstava Tima Burtona Praha, Česká republika 30



3D vinná lahev Equicom, Francie 31
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Výstava Šmoulů Signy center 32



mitace 
povrchů  
a scénografie

Unikátní koncept je magnet, který  
přitahuje naše zákazníky. Chtějí fasádu 
z obřích kamenných bloků, pravěkou 
restauraci, odpočinkovou zónu, ledový 
zámek, džungli či egyptskou fasádu. 

Šedý průměr našim klientům nesta-
čí. Mají vlastní vizi a zároveň svěří  
kreativitu profesionálům.



Motýlí dům Praha, Česká republika 34



Chrám Angor Wat Praha, Česká republika 35



Letopisy Narnie - Princ Kaspian Filmová dekorace 36



Exteriér

Děkujeme 
za pozornost
Firemní

REFERENCE
za pozornost
DĚKUJEME



Jakub Olbert
olbert@sosdekorace.cz
+420 739 630 099

Maria Koljada 
pchelovodova@sosdekorace.cz
+420 605 234 617

Kateřina Šlechtová 
slechtova@sosdekorace.cz
+420 725 592 616

Veronika Živická 
zivicka@sosdekorace.cz
+421 911 721 220

Naděžda Blinová
blinova@sosdekorace.cz
+420 734 514 309

Igor Páleník
palenik@sosdekorace.cz
+420 739 630 099

OBCHOD

WWW.SOSDEKORACE.CZ

Monika Tóthová
tothova@sosdekorace.cz
+421 901 721 221

http://www.sosdekorace.cz/


Dobronická 1256
148 00, Praha 4, Česká republika

SÍDLO SPOLEČNOSTI

+420 234 721 110 
marketing@sosdekorace.cz                       
www.sosdekorace.cz

BVV Výstaviště 1
647 00, Brno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bratislavská 8
917 02, Trnava

RUSKO
Ligovskiy prospect 274
St. Petersburg - 196084,

POBOČKY

+420 739 630 099 
brno@sosdekorace.cz

+421 901 721 221 
info@sosdekoracie.sk

+7 926 653 46 49 
pchelovodova@sosdekorace.com


