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Flexibilné figuríny pre múzeá - jedinečný produkt

Hlavnou myšlienkou našich flexibilných muzeálnych figurín je pokryť niektoré špeciálne potreby, ktoré 
mnohí potenciálni zákazníci majú pre pružné (ohybné) figuríny. Títo potenciálni zákazníci môžu byť 
okrem iného: múzeá, umelci, dizajnéri a vývojári, športové obchody motocyklové showroomy, ako aj 
maloodberatelia.

Ako bolo uvedené vyššie, naše flexibilné muzeálne figuríny sú ohybné, poskytujúce koncovým 
užívateľom možnosť vytvárať rôzne pozície tela a prípadne v budúcnosti zmeniť polohu opakovane 
koľkokrát len chcú! Táto jedinečná vlastnosť dáva neobmedzené možnosti pre tvorbu expozícií.

Sú vyrobené z pružnej polyuretánovej peny, s vysoko kvalitným textilným poťahom v ecru farbe na 
práškovo lakovanom kovovom podstavci.

Okrem dámskeho a pánskeho modelu ponúkame aj detské figuríny vo veľkostiach od 2, 4, 6, 10 a 14 
rokov (pozri obrázky nižšie).

Figuríny môžu byť taktiež dodávané s dreveným podstavcom.

Figuríny sú vyrobené v útlejšom prevedení, na ktoré lepšie padnú menšie rozmery tradičných oblečení.

 Tento relatívne nový výrobok bol vyvinutý na základe požiadaviek našich zákazníkov, pretože ľudia v 
minulosti boli väčšinou útlejších postáv.



  

FD-41 flexibilná dámska figurína z 
polyuretánovej peny potiahnutá 
elastickou látkou. 

rozmery cm

prsia 78

pás 57

boky 84

ramená 32

celková výška 172



  

FD-41-BH flexibilná dámska figurína 
bez hlavy z polyuretánovej peny 
potiahnutá elastickou látkou. 

rozmery cm

prsia 78

pás 57

boky 84

ramená 32

celková výška 155



  

FM-41 flexibilná pánska figurína  z 
polyuretánovej peny potiahnutá 
elastickou látkou. 

rozmery cm

prsia 93

pás 79

boky 89

ramená 39

celková výška 175



  

FM-41-BH flexibilná pánska figurína  
bez hlavy z polyuretánovej peny 
potiahnutá elastickou látkou. 

rozmery cm

prsia 93

pás 79

boky 89

ramená 39

celková výška 160



  

FCH-14R-160 flexibilná detská  
figurína – unisex cca 14 rokov, z 
polyuretánovej peny potiahnutá 
elastickou látkou. 

rozmery cm

prsia 74

pás 84

boky 64

ramená

celková výška 160



  

Flexibilné detské figuríny z polyuretánovej peny potiahnuté elastickou látkou. 
S hlavou výška 84 cm alebo 118 cm, bez hlavy 70cm, 82 cm, 102 cm a 114 cm.



  



  



  



  

Figuríny reálne zobrazujúce farbu, vlasy, ochlpenie. 

Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme dodať aj sklolaminátové figuríny 
podľa Vašich predstáv a potrieb. Figuríny môžu byť vyrobené zo sklolaminátu, 
ruky a hlavu môžu mať vyrobené zo silikónovej živice s pravými vlasmi a 
ochlpením. Ponúkame Vám výrobu kópií postáv, zbraní, šperkov a iných 
muzeálnych predmetov (aj na základe fotografií). Ceny týchto figurín sú 
kalkulované individuálne podľa špecifikácie zákazníka.



  



  



  

Referencie. 

- Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou - Kysucké múzeum
- Zemplínske múzeum v Michalovciach
- Archeopark Hanušovce nad Topľou
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