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Textilní 
dekorace

Velice efektní způsob, jak vyplnit 
prostor tanečního sálu, interiéru 
stodoly, či strop restaurace, kde 
pořádáte hostinu je textilní výzdoba. 
Nejen že prostoru dodá noblesní                       
a výjimečný  vzhled, ale  velice jej 
zútulní a vytvoří pohádkovou 
atmosféru v jakémkoliv prostoru.



Textilní dekorace

Nejčastěji používané materiály jsou 
svatební tyl a bílá organza, ale na 
objednávku zajistíme jakýkoliv odstín 
či látku dle stylu vaší svatby. Zajistíme 
velkoplošné látky i výrobu mašlí a jiných 
drobných dekorací. Meze se nekladou 
kombinaci ani využití látek. Lze 
vyzdobit stropy, stěny místností, stoly, 
židle, zástěny pro svatební fotokoutky 
a mnohé další. Krásným doplňkem 
textilní výzdoby je i prosvětlení látek 
přidaným LED osvětlením.
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Osvětlení
Světelné řetězy, stěny nebo žárovky,      
to pro nás není žádný problém.      
Seženete u nás širokou škálu LED 
světel, které dokonale dodekorují 
Vaši svatbu. Světla máme v různých 
barvách, jistě si u nás každý vybere.



Osvětlení
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Z inspiračních fotografií je na první pohled zřejmé, jak 
to pravé osvětlení dotváří kouzelnou atmosféru svatby.                                 
Z malých světýlek lze tvořit celé stěny a prozářit celé okolí. 
Světla lze instalovat, jak do interiéru, tak i do venkovních 
prostor. Vyzdobit můžeme stromy, zahrady, celé fasády, 
vstupní prostory a mnohé další.

5



Osvětlení

LED STALACTITE LIGHT, COLD WHITE
(STL3090ICW-W)

Délka pramenů - 90cm

LED STALACTITE LIGHT, WARM WHITE
(STL3090IWW-W)

Délka pramenů - 90cm

LED CURTAIN, WARM WHITE
(CUL15IWW-W)

Délka pramenů - 150, 300, 500cm



Osvětlení
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LED CURTAIN, COLD WHITE
(CUL15ICW-W)

Délka pramenů - 150cm

LED STRING, MULTICOLOR
(SPL18IB-W)

Délka - 18m (3 x 6m)

LED ROPE LIGHT, WARM WHITE
(RPLEWW)

Max. délka - 99cm

LED ŽÁROVKY, MULTICOLOR
(BULB22, BULB22RGB)



Svatební brány
O tom, že svatební brána by v žádném 
případě při obřadu a vůbec celé svatbě 
neměla chybět, není pochyb. Měla by být 
opravdovou pastvou pro oči a lákat 
vás k uzavření svazku manželského. 
Perfektní svatební oblouk je stejně 
důležitý jako správné svatební šaty. 
Nechte se námi inspirovat.



Svatební brány
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U nás si můžete vybrat z několika 
druhů konstrukcí. Dozdobeny mohou 
být látkou, či květinovým aranžmá 
doplněné světelnými komponenty, 
přesně dle Vašich představ.



Květinová výzdoba je základem každé 
svatby, a přesně proto by neměla chybět 
ani na té Vaší.  Nabízíme několik druhů 
květináčů  a obalů na svatební dekoraci 
a aranžmá. Vhodně jimi můžete doplnit 
vstup na Váš svatební obřad, obřadní 
síň nebo doplnit prostory svatební 
hostiny.

Květináče



Květináče
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Inspirace

Inspirace a styly 
vybraných svateb

Výběr svatebního stylu je prvním krokem v přípravě 
Vaší svatby. Nevěsty se při přípravě svatby mohou 
inspirovat několika desítkami stylů. Rádi Vám          
s výběrem pomůžeme.



Inspirace
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Rustikální svatba - inspirace

Rustikální

Rustikální styl svatby je v poslední době hodně žádaným                                                                       
a vyhledávaným tématem. Lidé se rádi navrací zpět k přírodě                                 
a “jednoduše krásnou” chtějí i svou svatbu. Pro tuto svatbu se často 
vyhledávají různá venkovská stavení, stodoly, statky nebo jen louky. 
Dekorace se ladí do přírodních tónů. Z materiálů převažuje dřevo 
různých tvarů a barev, doplněno krajkami, slámou, sušenými lučními 
květy či ovocem.



Rustikální svatba - nabídka
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 Dřevěná bedýnka
rozměr: 40 x 30 x 18cm

 Dřevěný sud 
rozměr: Ø 65 x 90cm

 Dřevěné kolo 
průměr: 75cm

Svatební fotopoint s dřevěnou stěnou
rozměr: 320 x 70 x 240cm

Bílé lucerny
výška: 17, 29, 48cm

Vědro se srdcem
výška: 30cm

 Dřevěné srdce 
výšky srdcí: 30 - 100cm



Luxusní svatba - inspirace
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Svatba je pro vás natolik výjimečný den, že jen absolutní luxus může 
tuto jedinečnost podtrhnout.

Svatby ve stylu luxus jsou honosné a výpravné. Vévodí barva zlatá, 
měděná, bílá, růžová. Přepych může vyjadřovat třpytivá textilie, zlaté 
rámy a květináče, pompézní lustry a další. Nevěsta si často obléká 
bohatě zdobené šaty a na obřad ji přiváží luxusní limuzína. Třpytí se 
nejen nevěsta, ale i dort a celá svatební hostina.



Luxusní svatba - nabídka
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Svatební fotopoint „Once upon a time“
rozměr: 360 x 70 x 260cm

 Zlatý Tuk-tuk
délka: 250cm

Křeslo
výska: 108cm

Fiberglassová koule 
průměr: 50, 75, 100, 150, 190cm

2D zlaté zrcadlo
výška 250cm

Lustr „Monaco“
rozměr: 200 x 240cm

Aranžmá v květináči
výška: 200cm



Zimní svatba - inspirace

Zimní

Je zima, padá sníh, mráz kreslí nádherné obrazce na okna a vše halí 
do křišťálového závoje. Jak elegantní a romantická tato svatba může 
být! Zimní zasněžená krajina nabízí mnoho inspirací pro vysněnou 
pohádkovou svatbu, která Vám dodá nový prostor pro nevšední řešení 
a originalitu. Čistota barev, dominance bílé, elegance a neotřelost 
patři k zásadním elementům tohoto stylu.



Zimní svatba - nabídka
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Svatební brána s LED tunelem
výška: 250cm

Křeslo
výška: 100cm

Aranžmá v květináči
výška: 220cm

Látková koule 
průměr: 70, 120, 170cm

LED FB sezení 
výška: 170cm

Ozdobený bílý strom s osvětlením 
výška: 180cm 



Vášnivá svatba - inspirace
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Navzdory skutečnosti, že burgundský odstín červené je považován 
za poměrně tmavou a těžkou barvu, v kombinaci s jinými barvami                   
a odstíny vytvaří a unikátně dotváří celé prostředí svatby. Proto 
doporučuje vínovými odstíny zdůraznit hlavně detaily interiéru, 
svatební doplňky a dekoraci celkově. V takovýchto dávkách vytvoří 
bohatou a slavnostní atmosféru, která bude vhodně reprezentovat 
tuto příležitost k oslavě.



Vášnivá svatba - nabídka
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Lampióny 
průměr: 40, 50cm

Vínové cubico
výška: 75cm

2D fotopoint s rámečkem
výška: 240cm

Svatební brána
výška: 230cm

3D nápis „Love“ se sezením 
výška: 120cm 

Fiberglassové koule 
průměr: 50, 75, 100, 150, 190cm
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 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
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