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CESTA K ÚSPĚCHU 

AMOSDESIGN  
THE ROAD TO SUCCESS 

Po změně v ČESKOSLOVENSKU  roce 1989 vznikla 
řada společností, ale jen málo z nich se udrželo 
ve svém oboru do dnešních dní a jen málo z nich 
mělo sílu si udržet kvalitu a profesionalitu jako 
jeden ze svých cílů. Firma A.M.O.S. s.r.o. (od roku 
1995 působí pod upraveným názvem AMOSDESIGN) 
byla v roce 1990 založena architektem Vladimírem 
Ambrozem jako obchodní společnost pro obor interiér  
a působí tedy na českém trhu již plných 20 let. 
Nešlo o žádný privatizační projekt, ale o společnost 
nově vzniklou, která se rychle vypracovala mezi 
přední výrobní a dodavatelské společnosti 

v České republice. Firma se specializuje na nejvyšší 
standard při dodávkách interiérů v nejrůznějších 
typech objektů. Realizuje kompletní dodávku 
interiérů pro klienty se značně protichůdnými 
požadavky. Široká paleta nabízeného  sortimentu 
umožňuje zákazníkovi skvělý výběr. Zkušenost 
pracovníků firmy garantují precizní zpracování 
a vysokou úroveň dodávky. Svými designovými 
realizacemi obohatila firma AMOSDESIGN mnoho 
objektů státní i soukromé sféry doma i ve světě.

A whole number of companies appeared after the 
changes in CZECHOSLOVAKIA in 1989 but only a few 
of them have managed to stay active in their field 
of interest up to the present day, and only a few of 
them have summoned enough strength to maintain 
quality and professionalism as high priorities. 
A.M.O.S. s.r.o. (operating since 1995 under the mod-
ified name of AMOSDESIGN) was founded in 1990 by 
the architect Vladimír Ambroz as a trading company 
in the field of interior design, and has thus now 
been active in the Czech market for a full 20 years. 
This was no privatization project but a completely 
new company which rapidly worked its way up to the 

position of being one of the foremost manufacturing 
and supply companies in the Czech Republic.
The company specialises in providing the highest 
standard when supplying interiors for a very wide 
range of buildings.  It deals with all aspects of the 
supply of interiors to clients with extremely varied 
requirements. The wide range of offered products 
provides the customer with a great choice, and the 
experience of company employees guarantees pre-
cise workmanship and a level of product quality that 
is second to none. AMOSDESIGN has enhanced many 
buildings, both state-owned and private, at home 
and abroad, with its implemented designs. 

1 / Moravská galerie Brno – UPM – expozice
2 / Soukromá rezidence Brno – postel / Corian®

3 / Mendelova univerzita v Brně – velká aula
4 / Soukromá rezidence Brno – kuchyňský ostrov / Corian®

5 / Soukromá rezidence Brno – kuchyňský ostrov / Corian®

1

2

3

4

5



V posledních letech rozšířila společnost 
AMOSDESIGN svoje výrobní kapacity rovněž v oblasti 
zpracování kompaktních materiálů CORIAN® a LG 
HI-MACS. Firma je autorizovaným zpracovatelem 
materiálu CORIAN® a vlastníkem certifikátu Quality 
Network firmy DuPont™, světového výrobce tohoto 
materiálu. Vynikající výsledky, které v tomto oboru 
dosáhla jsou kombinací nejnovějšího strojového 
vybavení, nových technologií a tvůrčí činnosti 
firmy a jejího designového studia. Výsledky práce 
Design studia  jsou pravidelně a s úspěchem 

prezentovány na veletrzích :
Internationale Salone del Mobile Miláno, Intersedie 
Udine, 100% DESIGN v Londýně, Maison et 
Objet v Paříži, na veletrhu ICFF v New Yorku. 
Firma se pravidelně účastní akce  DESIGNBLOK 
a patří k nejstarším vystavovatelům. V nedávné 
době to byly hlavně produkty z corianu realizované 
ve vlastní dílně, které byly s úspěchem vystavovány, 
ale i publikovány. Například stůl iTable nebo 
křeslo ve stylu Brusel či  pojízdná knihovna 
MOVING MONDRIAN.

Už v roce 1997 si Alessandro Mendini vybral 
pro svoji ročenku DESIGN OF the YEAR křesílko 

ULTRALIGHT představené v Miláně.

1 / iTABLE / Corian®

2 / Moving Mondrian / Corian®

3 / Křeslo ve stylu Brusel / Corian®
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Firma pracuje
s nejlepšími českými 
architekty a designéry. 
Kromě této činnosti 
AMOSDESIGN rovněž 
podporuje a spolupracu-
je s českými výtvarníky. 
Posledními počiny 
obdivovanými právě 
v Miláně a New Yorku 
jsou objekty známého 
brněnského sochaře 
Tomáše Medka nazvané 
POLLEN.

POLLEN IV / Corian®



Firma AMOSDESIGN  byla v letošním roce 
vybrána jako společnost, která bude realizovat 
pro generálního zhotovitele interiérové části 
nyní rekonstruované vily TUGENDHAT 
od architekta  MIES van der ROHE. Jde 
o unikátní objekt zařazený do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
I to svědčí o vysoké kvalitě a schopnostech 
společnosti AMOSDESIGN.



Strategie do budoucna – firma AMOSDESIGN bude 
klást, jako doposud, mimořádný důraz na vysokou 
kvalitu svých dodávek se zaměřením na komplexnost 
realizací. Zavedením dalších nových technologií 
do výroby corianových prvků a jejím propojením 
s vlastní  tvorbou má v úmyslu si udržet pozici 
hlavního hráče na českém trhu při zpracování corianu . 
Mezinárodní prezentace designové tvorby,  jako jsou 
např. veletrhy v Miláně, Paříži či Londýně se ukázaly 
být vynikající platformou nejen pro hledání nových 
zákazníků, ale i místem pro tak důležitou oboustrannou 
výměnu zkušeností a know how mezi těmi, 
kdo v tak obrovské konkurenci chtějí udávat směr.

1 / Univerzitní kampus MU Brno – informace / Corian®

2 / Explora – Jupiter Praha – recepce / Corian®

3 / Wiktor Leo Burnett – recepce / Corian®

4 / Univerzitní kampus MU Brno – centrální pult knihovny / Corian®

5 / Česká pojišťovna Praha – recepce / Corian®

6 / Myšák Gallery – recepce / Corian®

7 / Jungmannova Plaza Praha – centrální pult / Corian®
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Curriculum vitae zakladatele společnosti AMOSDESIGN
Ing. Arch. Vladimír Ambroz (1952) absolvoval fakultu architektury VUT v Brně. 
V letech 1974-1980 minulého století se věnoval konceptuálnímu 
umění – vystavoval např. v USA, Japonsku, Polsku či Itálii. 
V letech 1978 -1989  se věnoval grafickému designu, scénografii , 
televizní tvorbě ,výstavnictví a interieru. 
V roce 1989 založil prestižní Galerii Ambrosiana (otevřena do r. 2003) 
a v roce 1990 firmu A.M.O.S., která se v roce 1995 transformovala 
v nynější  A.M.O.S. DESIGN. Vladimír  Ambroz je jediným vlastníkem společnosti.

1 / Brothers & Sisters No. 1, No. 2 / Corian®

2 / Brothers & Sisters No. 3 / Corian®

3 / Bridge / Corian®
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