
MATURITNÍ PLESY
Speciální efekty



Balónková smršť 
Efekt, při kterém na Vás ve vámi zvolený čas (většinou po půlnočním překvapení) spadne ze stropu až 1 500 balonků. 
Volitelné množství balonků: 500, 750, 1 000 (doporučený počet), 1 250, 1500 

Konfetová děla    
Zaplní celý prostor sálu konfetami.

Nesvícení předsálí    
Nezřídka kdy se stává, že sál je velmi hezky a elegantně nasvícený, přičemž budí pravou plesovou atmosféru. Oproti 
tomu předsálí je velmi často opomíjené, přitom právě tenhle prostor je první, do kterého návštěvník v rámci plesu 
vstoupí. Proto nabízíme elegantní nasvícení předsálí, které je možné přizpůsobit i požadavkům a přání maturantů.  

Konfetový stage shot
Konfetový efekt odpálení konfet přesně v daný moment, který se využívá při šerpování nebo jako doplněk vystoupení 
a choreografi e. 
Streamerový - efekt dlouhých konfet (5-20m), které se po vystřelení rozbalí a pomalu padají k zemi - doplněk choreo, 
vystoupení, půlnoční překvapení 

Umělá plíživá mlha 
Umělá plíživá mlha, která se pomalu rozprostře po podlaze, používaná například při koncertech a slavnostnějších 
akcích. Umělá mlha dokreslí plesovou atmosféru a dodá večeru nádech elegantní a výjimečné akce.  Ideální použití 
například při příchodu hostů, na slavnostní nástup, samotné šerpování, nebo při programové show.

Konfetové dělo Javuša 
12 po sobě následujících konfetových stage shotů v rozmezí 0,1s-2s 

Balónkové dělo 
Zaplní prostor parketu kulatými a odolnými balónky o průměru 35cm.

Balóny házené lidem 
zaplní sál a pobaví všechny v sále - půlnoční překvapení 

SMOKE  jet dým  
Bílý vertikální dýmový efekt s možností probarvení/nasvícení, vhodný k šerpování, k písním kapely, doplněk vystoupení, 
půlnoční překvapení.

Studený oheň
Interiérová imitace ohně, výška plamenů 1,5m. Vhodný jako dekorace během celého plesu. 

Balónková bomba 
Velký balón naplněný malými balónky s dálkovým ovládáním odpálení. Velká bomba - 50ks středních balónků. Malá 
bomba - 25ks středních balónků. 
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LED dekorace  
Led světelné jehlany - výška 3m, možnost měnit barvy. Svítící dálkově ovládané balóny/lampióny - zavěšené nad 
parketem, možnost měnit barvy.

Low FOG - těžká mlha 
zaplníme během cca 1-2 minut celý parket bílou plazivou mlhou (vhodné například při šerpování).

Bubble blaster 
Největší bublifuk na světě. 6000 bublin za minutu. Možnost naplnění bublin dýmem a nasvítit je.

Výkonné lasery 
Unikátní laserová show, kdy v případě zájmu navrhneme optimální počet použitých laserů.

Interaktivní kniha
Velká replika knihy o rozměrech 2 x 1,5 m, na kterou je interaktivní projekcí promítán obraz. Knihou je možné listovat 
pouhým pohybem ruky a virtuálně otáčet listy. Do knihy je možné vložit jakýkoliv obrázek, logo, text či fotografi e. 
Interaktivní kniha může být například v podobě maturitních novin, nebo může nést informace o maturantech a další 
informace týkající se Vašeho maturitního plesu.

Interaktivní podlaha
Interaktivní podlaha propojuje pohyb lidského těla s dějem, který se na ní odehrává. Pouhým pohybem měníte virtuální 
dění kolem sebe. Interaktivní podlaha je úžasným doplňkem právě na maturitní ples, kde většinou zabaví i Ty, kteří se 
příliš bavit neumějí. :) Na výběr máte hned z několik druhů efektů.

Disko-koule (odrazový efekt)
Není to pouze o zavěšené disko-kouli v předsálí, což by pravda, vypadalo spíše jako na diskotéce. Je to o velmi hezkém 
efektu, který je nasvícením koule pomocí LED beamu, což na stěnách v celém prostoru vytvoří malé a velmi elegantní 
odrazy. Ideální pro použití nejen v sále, ale například v předsálí při příchodu samotných hostů. 

CO2 tunel
Až 4 metry široká a 3 metry vysoká stěna z mlhy. Vhodný například na začátek nástupu, kdy maturanti stojí nastoupeni 
na parketu a stěna z dýmu je zakrývá do chvíle, než začne samotný nástup, nebo na kapelu či moderátora před 
vypuknutím plesu. Využití najde ale i během celého plesu.

LED curtain (LED závěs) 
Jistě to každý, kdo byl někdy na plese, zná. Sál krásně nazdoben ale na podiu za kapelou to vypadá, jako u jiného světa 
– zázemí sálu, poházené věci od techniky a podobně. Ideálním řešením je LED curtain, neboli černý závěs se stovkami 
LED diod přes celou zadní stěnu, který dá i tomu nejzazšímu koutu krásnou, plesovou atmosféru a zároveň vyzdvihne 
působení celého orchestru, moderátora i samotných maturantů při proslovu. Zároveň dodá vznešenou atmosféru 
celému sálu, protože podium je místo, kam během celého večera směřují zraky návštěvníků nesčetněkrát. 

.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM KE KAŽDÉMU EFEKTU RÁDI ZAŠLEME UKÁZKU 
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+420 606 941 300 

info@stillproduction.cz

www.stillproduction.cz


