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COrIAN® 
SOlID SurfACES / KOMPOZITNÍ MATErIÁlY
Realizace

SpolečnoSt AMoSDeSIGn – trADIční InterIérová fIrMA 
Se v poSleDních letech zAMěřuje ve velké Míře nA DeSIGn 
A zprAcování koMpozItních MAterIálů A to přeDevšíM nejvíce žáDAného 
corIAnu nA špIčkové úrovnI.



AB CBC III – HB rEAVIS
Bratislava, SR / architekt: Luděk Rýzner, OK PLAN ARCHITECTS, 
[materiál DuPont™ Corian®]
recepční a barový pult se zázemím z materiálu corian® v kombinaci s kamenem. 
čela recepce a baru – corian® Ice White jsou prosvětlená leD moduly, 
ostatní prvky – corian® cameo White. Barový pult má vestavěnou kuchyňku. 
umyvadlové pulty na Wc rovněž z materiálu corian®.

↑↑ Pult recepce – DuPont™ Corian® Ice White / kámen                                 
↖  Barový pult – DuPont™ Corian® Ice White / kámen
↑   Skříňky - zázemí DuPont™ Corian® Cameo White
←  Umyvadlové pulty – materiál DuPont™ Corian®    
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AB 3nity
Bratislava, SR / design recepce: AMOSDESIGN, [materiál: DuPont™Corian®]
corianový podsvícený recepční pult (corian® Glacier White) a realizace obkladů stěn  
foyeru a zázemí modrým sklem lAcoBel. celý vstupní prostor je řešený jako požární 
úsek s použitím nehořlavých materiálů – corian®, kov, sklo.

→  Podsvícená corianová recepce – AMOSDESIGN
↑    Celý vstupní prostor je řešený jako požární úsek s použitím 
      nehořlavých materiálů 
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Ryazan Shopping Mall
Ryazan / Rusko / generální projektant: CUBOID ARCHITEKTI – autoři: Aleš Papp, Milan Vít, Magda Pappová, 
spolupráce: P. Strukova, Z. Kovalčíková, P. Mosio, F. Kándl, [materiál: DuPont™Corian®]
realizace části interiéru nákupního centra v ruské ryazani – kruhová recepce, informační pulty s podsvícením 
pro infomapy z materiálu Dupont™ corian® hot, sedací nábytek. corianové umyvadlové pulty na toaletách – 
corian® Glacier White. Dělící příčky na tolaetách. lavicové sezení veřejných prostor a menuboardy. 

↑   Sedací nábytek v prostoru food courtu
↖ Kruhová recepce – DuPont™ Corian® Hot
↑   Umyvadlové pulty na toaletách – DuPont™ Corian® Glacier White
← Toaletní příčky – realizace AMOSDESIGN



Vybavení bytových jednotek nájemního domu
ul. Křižíkova, Praha / projekt: CUBOID ARCHITEKTI – autoři: Aleš Papp, Milan Vít, 
Magda Pappová, spolupráce: P. Mosio, [materiál: DuPont™Corian®]
Dodávka nábytku a kuchyní pro 21 luxusních bytů. 
kuchyňské desky vč. dřezů – Dupont™ corian® Glacier White.
2 recepční pulty ve foyer domu – Dupont™ corian® hot
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Informační centrum CIVITAS Brno
Architekti: Ateliér RAW, Brno, [materiál: DuPont™Corian®]
kompletní vybavení interiéru prvky z materiálu  corian® Glacier White: stropy a stěny, 
corianové dveře slícované se stěnami, atypické umyvadlo v zázemí. 
vnitřní nábytek a recepční pult s intarzovaným logem Brno, 
červené plexi prosvícené leD.

↑↑   Stropy a stěny z corianu Glacier White 
↑     Atypické umyvadlo v zázemí – DuPont™ Corian® Glacier White
←↑ Recepční pult s intarzovaným logem Brno
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190 bm umyvadlových pultů – 181 umývacích míst
Štadión Ondreja Nepelu, Bratislava / SR / design: Ateliér Fischer, [materiál DuPont™ Corian®]
Atypické umyvadlové pulty WAve z corianu Ice White. 



100% STEVE – recepční pult

Design: Vladimír Ambroz, [materiál DuPont™ Corian®]

tento rotující volný tvar není pouze ukázkou použitých technologií a profesionálního zpracování corianu, 

ale spíše přibližuje odborné veřejnosti možnosti navrhování volných objektů z materiálu corian®. 

v recepci je aplikován prosvětlený text a implantován ipAD. tato vysoká kvalita zpracování materiálu corian® 

ve 3D byla úspěšně prezentována na veletrzích 100% Design v londýně a Maison et objet v paříži. 07



Stůl EASY

Design: Vladimír Ambroz, [matariál: DuPont™ Corian®, dřevo buk]
Stůl je aplikací corianové desky na klasickou dřevěnou podnož, kterou lze stylově zařadit do konce let 
padesátých. potkává se zde nový materiál a původní poetika jednoduchého čistého materiálu. 
Stůl na bukových nohách působí odlehčeně a je vhodný jako stůl jídelní v různých velikostech a nebo stůl 
zasedací do nekonvenčních prostor.

EASY, TABLE L a TABLE XL – stoly 
s kombinací corianu a klasických materiálů 
(po úspěšné premiéře stolů na pražském 

Designbloku byly stoly zařazeny do produkce 

firmy AMoSDeSIGn).
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Stoly  TABLE L a TABLE XL
Design: Adam Tureček, [materiál: DuPont™ Corian®, lakovaný kov / dřevo buk]
koncept obou stolů je podobný jako u stolu eASY, tyto stoly však mají kovovou lakovanou 
podnož a nohy jsou doplněny ve spodními části konstrukce bukovým dřevem. 
Desky jsou oblé a volněji tvarované. Deska a konstrukce mohou mít různou barvu 
a je možné je vzájemně variovat.

Stoly získaly 1. cenu za design eDIDA 2011 (elle Deco) v kategorii nábytek.



LINIE – nábytkové úchytky z corianu 
Design: Vladimír Ambroz, [materiál: DuPont™ Corian®]
nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými, dřevěnými 
nebo laminátovými povrchy. novinkou je užití materiálu corian® 
s jeho  nezaměnitelnými vlastnostmi - umývatelnost materiálu, 
povrchová stálost a také možnost výběru barevného provedení 
dle katalogu Dupont™ corian®. jde o skvělou možnost vhodně 
doplnit lakované povrchy dnešních skříní, stolů či kuchyní. 
k dispozici je řada variant a to jak tvarových, tak barevných 
či velikostních.
 
firma AMoSDeSIGn nabízí prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné. tato naprostá novinka 
na trhu v oblasti užití corianu oslovila na londýnském veletrhu 
100% Design řadu architektů a získala si řadu zájemců 
a obdivovatelů.
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VÁš KONTAKT: 
A.M.O.S. DESIGN s.r.o., Beethovenova 641/9, Brno 602 00
sekce DuPont™ Corian®: tel. 608 826 486, prodejna@amosdesign.cz
MArKETING: tel. 608 261 010, marketing@amosdesign.cz
IMPOrT/EXPOrT: tel. 777 132 004, import@amosdesign.cz

www.amosdesign.cz

  NABÍZÍME:

›  zpracování materiálu Dupont™ corian® a lG hI-MAcS®

›  výrobu produktů pro designéry a firmy

›  technickou podporu designerům a architektům

›  projektové dořešení dodávek 2D, 3D

›  zakázkovou výrobu - vlastní výrobní kapacity, moderní stroje, špičkové technologie 

›  vlastní architektonické návrhy a vizualizace

›  designovou tvorbu

›  odborné konzultace při aplikaci materiálů Dupont™ corian a lG hI-MAcS®

›  certifikát DuPont™ Corian® ”Quality Network” záruka 10 let v garanci firmy DuPont™

›  certifikát ISO 9001



FIRMA AMOSDESIGN REALIZOVALA INTERIÉRY VILY TUGENDHAT www.amosdesign.cz
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