




Thanks to its staff and many years 
of experience in the area of interiors, 
scenography, exhibitions and furniture 
desig paces both within public 
buildings and private villas. 

Over the years, our activities have 
resulted in many realised interiors 
based not only on our customers’ 
own proposals but also and mainly 
on projects created by many domestic 
and foreign architecture studios. 

With regard to the area of furniture 
and interior element design, we 
participate in many exhibitions 
in the Czech Republic, though we are 
primarily active at trade fairs in Milan, 
London, Paris, New York and Dubai.

We always present our own products 
manufactured at our own production 
facilities.

Firma AMOSDESIGN díky svému 
personálnímu obsazení a dlouholetým 
zkušenostem v oblasti interiéru, 
scénografie, výstavnictví a designu 
nábytku je schopna navrhovat 
a realizovat interiéry jak veřejných 
budov, tak privátních vilových objektů. 

Výsledkem je řada realizovaných 
interiérů a to nejen dle vlastních 
návrhů, ale hlavně dle projektů řady 
architektonických kanceláří doma 
i v zahraničí. 

V oblasti designu nábytku a prvků 
do interiérů jsme aktivní na řadě 
výstav v České republice, ale hlavně 
na veletrzích v Miláně, Londýně, 
Paříži, New Yorku nebo Dubaji.

Vždy prezentuje vlastní produkty 
zhotovené ve vlastní výrobě.

DESIGN

SOLID SURFACES
materials also called “artificial stone“. 

These are materials such as e.g. Corian®, LG HI-MACS®  
and Solid Stone modified to a compact seamless surface. 
They are intended namely for the use in architecture, design 
and construction engineering. Thanks to their use, both interior 
and exterior elements with high utility value and aesthetic and 
design quality originate. 

A.M.O.S. DESIGN – is a holder of  

Certificate of DuPont® Corian® “Quality Network” – 10 year 
guarantee by DuPont™ 

HI-MACS® Quality Club Certificate, authorized HI-MACS® Fabricator 

ISO 9001 Certificate

SOLID SURFACES
materiály nazývané rovněž  „umělý kámen“. 

Jsou to materiály, jako např. Corian®, LG HI-MACS®  
a Solid Stone, upravené do kompaktního povrchu beze 
spár, určené především k využití  v architektuře, designu 
a stavebnictví. Jejich použitím vznikají interiérové i exteriérové 
prvky s vysokou užitnou hodnotou a vzhledovou i designovou 
kvalitou.

A.M.O.S. DESIGN – je držitelem 

Certifikátu DuPont® Corian® „Quality Network“ – záruka 10 let 
v garanci firmy DuPont™ 

Certifikátu HI-MACS® Quality Club, authorized HI-MACS® Fabricator 

Certifikátu ISO 9001



During the realisation of orders, we meet many important 
project authors and investors. Our main aim is to produce 
results notable for their high quality and superlative standard 
of execution. Our provision of experience and know-how 
in the area of interior space realisation has been a key factor 
in the successful completion of many, frequently very 
complicated, parts of buildings. Every project is different, 
and we do not restrict our activities to projects in which we 
merely need to repeat what we have previously carried out; 
we constantly need to think of new approaches and solutions, 
and we believe that we are one of the top companies active 
in this field. We pay maximum attention to the requirements 
of architects and investors, and make every effort to realize 
projects in such a way that their timelessness and lifespan 
is as great as possible.

Our work on projects has on many occasions been 
evaluated as completely exceptional, rather than simply 
standard. We are able to organize workshops for architects 
and designers at our production facilities.

Při realizacích zakázek se potkáváme s řadou významných 
autorů projektů a s mnoha významnými investory. Naším 
hlavním cílem je výsledná realizace v nadstandardním 
provedení a špičkové kvalitě. Poskytujeme svoji zkušenost 
a znalosti z oboru realizace interiérů pro zdárné zrealizování 
často velmi komplikovaných částí staveb. Každý projekt je 
jiný a nepracujeme jen v oblastech, kde je možné opakovat 
jen to, co jsme již realizovali. Stále musíme domýšlet 
nové postupy a domníváme se, že díky našim realizacím 
patříme mezi špičku firem zabývajících se tímto oborem. 
Architektům a investorům věnujeme maximální pozornost 
a je naší snahou projekty realizovat tak, aby jejich 
nadčasovost a životnost byla co nejvyšší.

Tuto naši činnost při práci na projektech ocenila řada 
subjektů jako zcela výjimečnou a nikoliv běžnou. Máme 
možnost realizovat ve výrobních prostorách workshopy 
pro architekty a designéry.

KOMUNIKACE 
S ARCHITEKTY 
A INVESTORY
COMMUNICATION 
WITH ARCHITECTS 
AND INVESTORS



BRNO LOUNGE CHAIR 
design: Vladimír Ambroz / 2011



AMOSDESIGN is a technically proficient 
and advanced company with a staff 
of excellent engineers, architects 
and managers experienced in the 
field. During its work on a whole range 
of projects, it has proposed and tested 
complicated solutions of an uncommon 
and often innovative nature.

Only such an approach guarantees 
a quality result for the client. Every 
project is different, yet we devote 
ourselves to every project with 
the same attitude. We are not only 
processors of requirements but  
also designers and suppliers  
or sub-suppliers of the final result.

Personální vybavení firmy, kde 
pracují inženýři a architekti a zkušení 
manageři z oboru, je na vysoké úrovni 
a jde o technicky zdatnou a vyspělou 
společnost. Na řadě projektů bylo 
nutné navrhnout a vyzkoušet 
komplikovaná řešení, která nejsou 
zcela běžná a jsou často inovativní.

Jen takový přístup garantuje klientovi 
výsledné řešení. Ke každému projektu 
je přistupováno stejně. Nejsme 
pouze zpracovatel, ale také tvůrce 
projekčních řešení a dodavatel 
či subdodavatel konečné realizace.

TECHNICKÁ VYSPĚLOST
TECHNICALLY SOPHISTICATED



Our machine equipment is of a high, 
European standard. It is not restricted 
only to CNC machines, vacuum presses 
and specialized tools. Thanks to our 
production facilities, we are equipped 
for the manufacture of large objects, 
which we are able to assemble 
completely or handle directly in our 
hall in order to check the final result.

Naše vybavení strojovým zařízením je 
na špičkovém evropském standardu. 
Nejde jen o vybavení CNC stroji, 
vakuovými lisy či speciálním nářadím. 
Díky našim výrobním prostorám jsme 
zařízeni na realizaci velkých objektů, 
které jsme schopni kompletně 
montovat či s nimi manipulovat přímo 
v naší hale aby bylo možné ověřit 
finální výsledek.

VYSOKÁ
ÚROVEŇ
VYBAVENÍ
HIGH
QUALITY
EQUIPMENT





Today, many architects design three-dimensional objects 
for use in buildings or interior spaces. There are only  
a few manufacturers who can put these ideas into practice, 
and only a few materials which can be used for products 
of such a nature. 

Our well-trained, well-managed staff is able to realise 
the most complex of designs and our company 
can be considered one of the leaders in the sphere 
of comprehensive interior design. 

This has been true since the foundation of AMOSDESIGN, 
and applies not only to private buildings but also to large 
public buildings such as universities, museums, business 
centres or office buildings.

Řada architektů dnes navrhuje třídimensionální objekty 
do staveb či interiérů. Je málo výrobců, kteří dokáží toto 
realizovat a je málo materiálů, které lze pro podobné 
projekty použít. 

Vyškolený personál naší společnosti za dobrého vedení 
pak dokáže skutečně realizovat nejsložitější projekty a naši 
firmu lze považovat za jednoho z leaderů komplexních 
interiérových řešení. 

Od svého vzniku firma AMOSDESIGN byla vždy v čele 
komplexní nabídky realizace interiérů. Nejen privátní 
objekty, ale i velké veřejné objekty sloužící veřejnosti 
jako univerzity, muzea, obchodní centra či kancelářské 
budovy.

PROFESIONALITA 
VÝROBY 
PROFESSIONAL 
MANUFACTURING





Interiors are realised either piece by 
piece via sub-deliveries or as a single, 
complex task: the size or volume of the 
order is not an object. AMOSDESIGN 
has long been a partner of many Italian, 
Danish, Dutch and Spanish brand 
companies. 

We inspire the Czech market with 
imported products, and are able 
to excellently complement current 
or new project designs with imported 
furniture or lighting.

Interiéry jsou realizovány buďto 
jako dílčí subdodávky a nebo jako 
komplexní dílo bez ohledu na velikost 
a objem zakázky. AMOSDESIGN 
je dlouholetým partnerem řady 
italských, dánských, nizozemských či 
španělských značkových firem.

Inspirujeme český trh dovezenými 
produkty, dokážeme skvěle doplnit 
stávající nebo nová projektová řešení 
importovaným nábytkem či svítidly.

KOMPLEXNOST
DODÁVEK
COMPLEX
DELIVERIES

CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT  
MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO / projekt: A PLUS a.s., Brno / realizace 2014

CEITEC – CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
MASARYK UNIVERSITY BRNO / design: A PLUS a.s., Brno / realization 2014

TECHMANIA PLZEŇ – EXPOZICE VESMÍR 
projekt: TECHMANIA o.p.s., detailní projekt expozice: A.M.O.S. DESIGN / realizace 2013

TECHMANIA PLZEŇ – EXPOSURE UNIVERSE 
project: TECHMANIA o.p.s. / detailed design of the exhibition module: A.M.O.S. DESIGN / realization 2013



UNIVERZITNÍ KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO 
Zelená etapa, aula / projekt: A PLUS a.s., Brno / realizace 2010

UNIVERSITY CAMPUS MASARYK UNIVERSITY BRNO 
Green phase / design: A PLUS a.s., Brno / realization 2010



With our technical equipment and 
experience we are able to offer our 
clients on-the-spot realisation of their 
projects. As far as completed products 
are concerned, we can dispatch 
them to any location in the world. 
We provide assembly at the location 
where the project is being realised.

Technické vybavení a zkušenosti 
zajišťují klientům realizaci na místě. 
Pokud jde o hotové výrobky probíhá 
expedice kamkoliv ve světě. Montáže 
zajišťujeme tam, kde realizujeme 
projekty.

EXPEDICE A MONTÁŽ
DISPATCH AND ASSEMBLY



The company was founded practically  
from scratch at the time when the  
change in social system occurred  
in 1989. Both the tradition and  
continuity of A.M.O.S. and the  
experience of its staff, who were  
employed in similar fields before the  
year of foundation, are a guarantee 
of high quality. At present, the company 
is becoming significantly “younger”, 
with a new generation of employees 
skilled in complex programming and 
3D technologies. This mix of technical 
innovation and experience with the 
processing and bonding of materials 
guarantees an excellent result.

Firma byla založena prakticky od nuly 
a to ve chvíli, kdy došlo ke změně 
společenského systému v roce 1989. 
Garancí je nejen tradice a kontinuita 
společnosti A.M.O.S., ale i zkušenosti 
pracovníků společnosti zaměstnaných 
v podobných oborech před rokem 
založení. V současnosti je společnost 
výrazně omlazována pracovníky 
nové generace, kteří zvládají složité 
programování a 3D technologie. Tento 
mix technické inovace a zkušenosti se 
zpracováním a spojováním materiálů 
je garancí výborného výsledku.

TRADICE
TRADITION

VILLA TUGENDHAT, BRNO 
UNESCO HERITAGE 
MIES VAN DER ROHE  
rekonstrukce interiéru / interior restoration – 2012

 
 

DOCK IT  STATION 
design: Vladimír Ambroz / 2014



Current project: KING ABDULAZIZ CENTRE FOR WORLD CULTURE, DHAHRAN, SAUDI ARABIA 
Investor: Saudi Aramco / Project: Snohetta / General contractor: Saudi Oger 

Implementation of interior elements from LG HI-MACS – A.M.O.S. DESIGN

VÁŠ KONTAKT:

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
tel.: 542 212 898, 542 216 618, 777 260 707
amos@amosdesign.cz

www.amosdesign.cz

sekce Solid Surfaces: tel.: 608 826 486, prodejna@amosdesign.cz
sekce import/export: tel.: 777 132 004, import@amosdesign.cz
sekce marketing: tel.: 608 261 010, marketing@amosdesign.cz

CONTACT US:

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 542 212 898, +420 542 216 618, +420 777 260 707
amos@amosdesign.cz

www.amosdesign.cz

Solid Surfaces section: tel.: +420 608 826 486, prodejna@amosdesign.cz
Import/export section: tel.: +420 777 132 004, import@amosdesign.cz
Marketing section: tel.: +420 608 261 010, marketing@amosdesign.cz

člen sdružení / member of


