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Mohl byste na‰im ãtenáfiÛm pfiiblíÏit, jak vypadají Va‰e 

orientaãní systémy a v ãem jsou pro nû zajímavé?

Systém SPANDEX patfií mezi nejoblíbenûj‰í mo-

dulární systémy, vyniká rozmanitostí a specifick˘m

vzhledem. Systém SPANDEX je víc neÏ modulární -

je kompletnû vymûniteln˘. Pfii kaÏdém novém zadání

je moÏno vytvofiit úplnû jiné prvky

a v pfiípadû potfieby zmûny jmen ne-

bo jin˘ch informací staãí vymûnit

jednotlivé lamely. Tím, Ïe je zde za-

hrnuta celá ‰kála produktÛ od tûch

nejmohutnûj‰ích exteriérov˘ch ko-

losÛ (sculptura a infopanel) aÏ po

nejmen‰í komponenty urãené pro

interiér (Slatz, SlimSlatz), mÛÏe b˘t

dodán klientovi vizuálnû pfiitaÏliv˘

a pfiitom jednotn˘ program pro

snadnou orientaci v prostoru.

V ãem vidíte v˘znam svûtelné rekla-

my?

V˘znam reklamy jako takové se ukázal jiÏ za prv-

ní republiky, kdy se i drobní Ïivnostníci snaÏili upou-

tat pozornost kolemjdoucích. Tenkrát to byla pfieváÏ-

nû díla umûleck˘ch kováfiÛ, teprve postupem ãasu se

pfie‰lo k reklamû svûtelné, neboÈ jak se fiíká, co svítí,

to Ïije.

To se potvrdilo i na na‰ich zakázkách pro firmu

HORNBACH, kde byl v celkovém rozsahu projektu

pro Prahu ãástí dodávky i interiérov˘ orientaãní

systém, ov‰em za zmínku stojí právû v˘jimeãnost

pouÏit˘ch svûteln˘ch prvkÛ v exteriéru. Rozlehlému

areálu vévodí 25 metrová gigantická konstrukce vû-

Ïe, na níÏ do daleka svítí oboustrann˘ plastick˘ nápis

HORNBACH. Ten je sloÏen˘ z celohliníkov˘ch

2,5 m vysok˘ch krabicov˘ch písmen, která mají ãelní 

akrylátovou plochu podsvícenou neony, a je kombi-

novan˘ s firemním logem z PANAFLEXU o celkové

rozloze 30 m2. RovnûÏ v‰echny nápisy umístûné na a-

tice obchodního domu mají tyto jedineãné hodnoty

a potfiebnou kvalitu. Cel˘ systém ucelují navádûcí

billboardy a infopanely cílenû rozmístûné po areálu. 

âemu pfiisuzujete úspûch a jak˘ pfiínos pro Vás tato za-

kázka mûla? 

JelikoÏ v‰e bylo prÛbûÏnû konzultováno s hlavním

architektem a designerem HORN-BACHu, dodáno

v poÏadovaném termínu a v té nejlep‰í kvalitû, vyvinu-

la se mezi firmou HORNBACH a firmou PROST spolu-

práce zaloÏená na spoleãné dÛvûfie (v dobfie vykonanou

práci). O tom svûdãí i referenãní dopis, kter˘ je souãás-

Zpracovatel britského modu-

lárního orientaãního systému

SPANDEX pro âR - firma PROST

-  definuje orientaãní systém jako

„systém vnitfiního a vnûj‰ího zna-

ãení budov a komunikaãních cel-

kÛ“. Jeho základní a nejdÛleÏitûj‰í

funkcí je podat jednoznaãnou in-

formaci o daném prostoru.

Respektuje nejen jeho vnitfiní ãle-

nûní, ale mûl by téÏ umoÏnit opti-

mální pohyb náv‰tûvníkÛ.

Nejúspû‰nûj‰í projekty orientaã-

ních systémÛ se vyznaãují jedno-

duchostí, modularitou, pfiehledností a ãitel-

ností. RovnûÏ informují o estetick˘ch a hodnoto-

v˘ch kvalitách prostfiedí. Tolik teorie, která se v‰ak

podle pochvaln˘ch referencí za deset let pÛsobení

na ãeském trhu od praxe firmy Prost pr˘ neli‰í.

Pfiímo v sídle firmy, v Lázních Velichovkách, jsme

zpovídali majitele firmy Prost, Karla Brendla.

Orientaãní systémy reprezentují místo prodeje
Od dvefiní tabulky k 35-ti metrové vûÏi s firmou PROST

Obchodní centrum Hornbach Praha

Obchodní centrum Hornbach Graz
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tí na‰í prezentace na webov˘ch stránkách

www.prost.cz. To v‰e mûlo za následek fiadu dal‰ích za-

kázek podobného rozsahu zhotoven˘ch nejen pro âes-

kou republiku, a to v Brnû a Ostravû, kde  byla mimo ji-

né pokofiena i v˘‰ka vûÏe praÏské vûÏí ostravskou s ne-

tradiãní trojstrannou reklamou o v˘‰ce 35 m, ale pfie-

dev‰ím zakázek pro evropskou obchodní síÈ firmy

HORNBACH v Nûmecku, Rakousku a Nizozemí.

Co plánujete do budoucna?

Pfiedev‰ím bychom se chtûli je‰tû více zamûfiit na

zahraniãní trhy, neboÈ zde spatfiujeme obrovské pfiíle-

Ïitosti pro vyuÏití na‰í práce. Spolupráce s firmou

HORNBACH nám pomohla v základu prorazit na  trhy

EU a byla by ‰koda toho nevyuÏít. Samozfiejmû si chce-

me udrÏet i stávající postavení na tuzemském trhu

a i nadále nabízet zákazníkÛm orientaãní systémy a re-

klamy nejnovûj‰ích trendÛ a materiálÛ, vãetnû zaji‰tû-

ní kompletní dodávky, montáÏe a servisu.

Blanka Machková

Orientational systems 
repreesent the point of sale

From door signs to 35m towers b

SPANDEX, the british modular orientation

is processed in the CR by PROST who defi

system of interior and exterior building sig

communicative  units“. Its basic and most 

function is to provide exact information abo

ven area. The most successful projects are 

tare simple, prefrabricated, luciditious and 

legibil. At the same time they should reflect

ty of the surroundings..“

„today’s client, wants, not only, the basic

a system that will represent his company to

stomers“ says Karel Brendl - owner of Prost

ans that undisputedly attract the most atten

luminated ads, which form  part of exterior 

nal systems and is at the same time the mo

ve. This was proven by our projects for HO

where the exceptionality of exterior illumina

was very clear.“
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Volksbank Brno
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