
Mifer je malá česká výrobní firma rodinného typu s 30ti letou 
zkušeností v oblasti zpracování plastů metodou vakuového 
tváření a CNC opracování. Moderní výrobní technologie 
umožňují vyrábět dvou i třírozměrné výrobky rozmanitých 
tvarů, velikostí a vlastností. Díky vlastnímu vývoji je firma 
schopna vytvořit návrh, prototyp a poté finální produkt vyrábět 
v malých i velkých sériích.

Dáváme plastům tvar

O DEKORACI

Model auta byl navržen a vyroben jako 
interiérová dekorace. Vzniká technologií 
vakuového tváření z 3 mm silného 
termoplastu. Ta se používá například při 
výrobě střešních boxů pro automobily. 

V nástěnném provedení model nejlépe 
vynikne ve dvojici či ve větším počtu 
modelů složením různých barevných 
kombinací. Na stěnu jej lze připevnit 
ve dvou bodech pro zajištění fixní polohy, 
nebo v jediném bodě uprostřed, kdy pak lze 
průběžně měnit polohu modelu či vzájemné 
polohy více modelů otáčením kolem osy 
a oživit tak výstavu občasnými změnami. 

Model lze vybavit designovým stojánkem 
a umístit na vodorovnou plochu. 

Model je nabízen v široké škále lesklých 
barev tlumených i pastelových odstínů. 

Ve vybraných odstínech je k dispozici i 
v matném provedení.

PORSCHE 911
stylová dekorace

DESIGNOVÉ MODELY
k montáži na stěnu nebo se 
stojánkem

www.mifer.cz



PROČ A JAK TENTO MODEL VZNIKL?

Forma pro výrobu tohoto modelu vznikla v roce 2015. Ručně ji vyrobil akademický 
sochař, který si za svůj vzor vybral Porsche 911 Turbo s interním firemním označením 
930 vyrobené roku 1976. Jeho volba má svůj příběh.

Sochaře, jako milovníka tradičních automobilů, zaujal zakázkově šedý vůz této značky, 
který vlastnil Steve McQueen. Právě před pěti lety šlo jeho auto do dražby – nový 
majitel ho vydražil za cca 1,95 milionu USD. McQueenův exemplář měl, kromě 
továrního černého interiéru, otevírací střechy a později namontovaných širších kol 
(vpředu osmi-, vzadu devítipalcových) například i přepínač pro zadní světla. Steve prý 
rád jezdil v noci po losangeleské Mulholland Drive rychle a toto vylepšení si nechal 
instalovat kvůli častému „obtěžování“ místní policií. Zadní světla na prázdné noční 
silnici vypínal, aby nebyl policií tak snadno identifikovatelný.

Proč jsme se rozhodli model vyrábět? Jsme techničtí nadšenci, milovníci aut a vozů 
značky PORSCHE zvláště. Přemýšleli jsme proto, jak formu nejlépe využít a zpřístupnit 
ve vhodném provedení těm, kteří mají stejné koníčky – obzvláště ty pod kapotou.

www.mifer.cz

Mifer, s.r.o., Na Vypichu 6, Praha 6 (sídlo firmy)

obchod@mifer.cz

+420 220 980 442
Dáváme plastům tvar

ROZMĚRY MODELU

320 x 170 x 90 mm (délka x šířka x výška)

ROZMĚRY STOJÁNKU

240 x 185 x 240 mm (hloubka x šířka x výška)
290 x 185 x 270 mm včetně instalovaného modelu

UPOZORNĚNÍ
Forma použitá k výrobě modelů je originální ruční 
autorská práce. Drobné tvarové odchylky formy a 
tedy i výsledných produktů jsou přirozené, stejně 
jako nepatrné povrchové nerovnosti.

PORSCHE 911
stylová dekorace

DOSTUPNÁ BAREVNÁ PROVEDENÍ

LESK

MAT
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