
Vývoj společnosti:

1990 založena Berend Beilken Procedes Chenel v Brémách, se zaměřením na výrobu textilií

2000 rozvoj produkce v tehdejší továrně na výrobu plachet zakladatele Berend Beilken na předměstí 
Brém – 25 zaměstnanců

2001 zakládá Hans-Peter und Birgit Tripp s Berend Beilken společný podnik Tripp Ges.m.b.H. pro 
posílení aktivit v Rakousku, Itálii a jižním Německu.

2005 Stavba nové budovy v Lemwerderu - administrativní a výrobní podnik s 5.000 m2 na pozemku 
o rozloze 10.000 m2  a se 45 zaměstnanci

2006 Založení pobočky Procedes Jih – 3 zaměstnanci

2008 Přesunutí společnosti Tripp Ges.m.b.H. do nových kanceláří – 8 zaměstnanců

2012 Počátek spolupráce v České republice s agenturou BeeAdvert - výhradní zastoupení, odbyt 



Procedes-Networking : Síť poboček

Procedes
Tripp Ges.m.b.h.
Kufstein/Rakousko
prodej, předváděcí prostory -
Showroom, kovovýroba, ústředí 
firmy

Procedes
Beilken Werbe.Ges.m.b.
Brémy/Německo
kovovýroba, finální zpracování 
textilií, tisk a prodej, ústředí firmy 
pro Německo

Procedes
Procedes Süd - Jih
Lindau/Německo
Prode, předváděcí prostory -
Showroom

Tiskárna
Mnichov/Německo, finální 
zpracování textilií, tisk

Tiskárna
Bolzano/Itálie
zpracování textilií, tisk

Výhradní zastoupení
Bílina/Česká republika
odbyt, zpracování návrhů



Projekt: Výstavní stánek - základní

Jednotná koncepce provedení výstavního stánku.
Velikost: 100 m2.

Provedení: textilní stánek pro výstavy, velmi krátká doba realizace.



Projekt: Výstavní stánek - rozšířený

Realizace výstavního stánku s proměnnou velikostí.
Použití vysoce kvalitních materiálů.
Velikost od 40 m2 do 120 m2. 



Projekt: Textilní útvary pro výstavnictví
Práce architektů při návrhu výstavního stánku. 
S měničem barev podsvětlení.



Projekt: Stropní banner pro výstavnictví
Stropní závěs cca. 17x12m nebo 7x12m, oboustranný
s napínacím systémem Beitex PowerStrecht , celoplošný
tisk.



Projekt:  Textilní těleso
Zhotoveno z textilních součástí 
podle architektonických návrhů.

Stánek Mercedes

Muzeum Ludwig v Kolíně nad Rýnem



Projekt: Textilní stavby a konstrukce

Realizace podle 
plánů architektů.



Projekt: Výstaviště

Zhotovení vlnových pásů pro Dům umění v Grazu.
170m délky vlnových pásů, zavěšeno od stropu.
Proměnlivá výška pásu od 2,00 metrů do 3,80 metru. 



Projekt: Výstaviště

70 běžných metrů „Tvůrčí zdi“, s textilií Stretch pro 
zhotovení této stěny, výška 2,5 metru. Vybaveno 
držáky pro výstavní exponáty, které se vystavují 30 cm 
před nosnou konstrukcí potištěného textilu.



Projekt: Světelné těleso z látky

Stavba ze dvou eliptických útvarů, vzájemně spojených
tkaninou a podsvícených světlem s barevným měničem.
Velikost: horní elipsa 5 x 4 m, dolní elipsa 4 x 3 m,
výška 9 m, elipsy tvarované.



Projekt: Vývoj produktů

Zhotoveno z vlajek s celkovou výškou 17 metrů.
Dolní část vlajkového stožáru má průměr 22 cm. 3pička 
vlaky průměr 4 cm.
Vlajkový stožár se zakřivením (poloměr) 14 metrů.
Jedná se stavbu se 160 vlajkami v řadě v průčelí 
obchodního střediska.



Projekt: Vývoj produktů

Implementace POS systémů dle konzultací se 
zákazníky.
Dodávky a řízení skladových zásob.
Jazykové mutace.

Prototyp

Návrh detailů

Plexisklo a duralové sloupky

Věž z textilií



Vývoj prodejních displejů s obrazy a s prezentacemi 
výrobků.
Obrázky snadno vyměnitelné prodejním personálem,
prezentace jsou nastavitelné a vzájemně zaměnitelné.

Projekt: Vývoj produktů



Projekt: Velkoplošný reklamní prostor
Výroba reklamních ploch neomezených velikostí.

1. 2500 m2 síťovaná textilie v přístavu Brémy!
2. Související reklamní prvek poukazující pomocí 
velkoplošného transparentu na atrakci firmy Swarovski –
Kristallwelten od Andre Hellera.

1. 2.



Projekt: Ochrana před větrem a počasím

Stavba jako ochrana před vlivy počasí pro stadion 
v Kufsteinu (Rakousko).
Rozměr: 4,8 x 53 metrů, speciální síť, uložení napínacího
systému je na střeše.



Projekt: Zvláštní stavby

Stavba lamelové stěny. 
Délka 7 metrů, výška 4 metry.
Pozadí tvoří napínací látka, vpředu lamely ze dřeva ve tvaru křídel
a s osvětlením.



Projekt: Zvláštní stavby

Realizace světelného stropu o velikosti 450 m2,
Složené ze vzájemně spojených (sešitých) 
trojúhelníků a bez náročné profi-konstrukce.



Projekt: Obrazy a rámy

Úpravy loftových bytů s přepážkami 
v místnostech, výměnné obrazové rámy.



Projekt: Obchody a obchodní prostory

Realizace různých tvarů těles a jejich instalace v místech
prodeje.



Projekt: Obchody a obchodní prostory

Realizace motivu na fasádě, který zároveň poskytuje ochranu
před slunečním zářením. Může být kdykoliv přemístěn i upraven.



Projekt: Obchody a obchodní prostory

Realizace různých tvarů těles a jejich instalace v místech
prodeje.



Projekt: Obchody a obchodní prostory

Realizace výstavního stánku pro f. Umdasch – nejčastější 
nabídka způsobu provedení prodejní plochy.



Projekt: Obchody a obchodní prostory

170 bm zakřivené obrazové stěny, výška 2,90 m.
Provedení s gumovými okraji a vloženo v profilu, s osvětlením 
a neprůhledným materiálem. Kromě toho byly instalovány
jedno i dvoukřídlé dveře do této stěny.



Návrh, vývoj a realizace „obchodu v obchodě“ ve formátu
3,5 x 3,5 m. Současné „rozbalení“ v 15 obchodech současně.
Měsíční obměna obsahů jednotlivých světelných panelů
personálem. 

Projekt: Systém „obchod v obchodě“



Projekt: Luxwall

Naprosto rovnoměrné prosvětlení.
Luxwall používá „kouzlo světla“.
Prezentace v brilantních barvách!



Projekt: Světelné kostky

Rovnoměrné prosvícení.
Ta nejtenčí spojení hran, možné míry až 2,5 x 2,5 x 2,5 m.
Různé tvary a použité materiály.
Oblast prezentace v brilantních barvách!



Projekt: Světelné kostky v exteriéru

Realizace světelného panelu s ocelovou nosnou konstrukcí, 
se stropním krytím, elektroinstalace.
Rozměr: 8 x 3 x 5 m (d x š x v), použité speciálních materiálů
pro světelné plochy.



Projekt: Stavby modelů

Stavby modelů z plastů nebo obdobných materiálů pomocí
3-D frézování.
Vhodné ke „spojení“ obrazů a těles (tvarů) a pro následnou
podporu prodeje.



Projekt: Barevně proměnné fasády

Zhotovení „Chameleon fasády“.



Provedení různých zákaznických log na fasádách
Obchodních center.

Projekt: LED fasády



Realizace multimediálních projektů, včetně návrhu 
programového vybavení, kontroly průběhu, podpora 
vzdálené, uživatelsky přívětivé správy.

Projekt: Multimédia

Modely

Multimédia na zpětných projektorech

Multimédia na plazmových obrazovkách

Místenkový systém



Projekt: Podlahové ukazatele

Realizace multimediálních podlahových ukazatelů 
s dotykovými displeji.



Projekt: Multimediální věže

Plánování a výstavba 7,5 metru vysoké multimediální věže.
4 plazmové obrazovky integrované se dvěma samostatně
řízenými programy.
Obrazy jsou běžně vyměnitelné.



Mutimediální kostky v Red Bull zimním stadión v Salzburgu.

Projekt: Vybavení prodejen - sezónní

Centralizovaná kontrola informací o zákaznících 
pro obchodní řetězce.



Plazmové obrazovky se 
segmentací obrazu pro 
prodejny parfumerie.

Projekt: Zvláštní zákaznická řešení

Pro prodejní stánky a sázkové kanceláře.

Systémy pro banky

Na neobvyklých místech…



Projekt: Polepy reklamních ploch

Velkoplošné polepy v exteriéru i interiéru.



Exkluzivně u Procedes: Spin Cube

- jedinečný POS systém ve formátu A3
- pohybuje se trvale nahoru a dolů
- volně stojící nebo zavěšený
- čtyři prosvětlené strany
- k prodeji nebo k pronájmu
- jednoduchá výměna obrazu
- celková výška 1,16 m



Procedes: Lemové profily
- různé typy lemových profilů
- mnoho řešení pro tu nejlepší obrazovou prezentaci

Translation: Petr Baumgartner, BeeAdvert, Czech Republic


