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ICE EVOLUTION to czołowa firma zajmująca się tworzeniem niesamowitych

atrakcji w lodzie. Połączyliśmy pracę z pasją, dzięki czemu już od wielu lat uświetniamy
naszymi dziełami największe oraz najbardziej prestiżowe eventy w Polsce jak i w całej
Europie.

BARY LODOWE
Wyobraź sobie pięknie oświetloną, oszlifowaną
bryłę lodu, która iluminuje w każdy zakamarek sali.
Stanowimy alternatywę dla nudy i powtarzalności.
Na zamówienie wykonujemy absolutnie każdy
kształt, zatapiamy elementy oraz zajmujemy się
podświetleniem tak, aby całość nabrała jeszcze
bardziej zjawiskowego wyglądu.
Dzięki specjalnej technologii wytwarzania oraz
oświetlania barów uzyskujemy idealnie przezroczyste
rzeźby, które utrzymują się w niezmienionym
stanie przez kilkanaście godzin. Zaletą jest również
indywidualnie ustalana długość oraz szerokość, dzięki
czemu możemy tworzyć wyrafinowane kształty wedle
Państwa oczekiwań.

WARSZTATY RZEŹBIENIA W LODZIE
Jako zgrana drużyna najbardziej cenimy sobie pracę
w zespole. Chcąc podzielić się naszą wiedzą z Państwem
stworzyliśmy warsztaty rzeźbienia w lodzie, aby móc przekazać
naszą pasję. Dajemy możliwość stworzenia własnego dzieła
lodowego. Poprzez kreatywność i zaangażowanie wszyscy
uczestnicy spróbują swoich sił jako artyści.
Na przygotowanych wcześniej stanowiskach znajdują
się dłuta, tarki, rękawice, okulary ochronne oraz lodowy blok o
wymiarach 100 cm x 50 cm x 25 cm. Goście zostają podzieleni
na kilkuosobowe drużyny, gdzie ich pierwszym zadaniem jest
wymyślenie nazwy rzeźby, a następnie jej wykonanie pod okiem
instruktora. Dzięki pomocy oraz poradom specjalisty uczymy
technik rzeźbienia realizując artystyczne pomysły uczestników.
Rywalizacja zostaje zakończona konkursem na najpiękniejszą
bądź najdziwniejszą rzeźbę lodową. Tego typu atrakcja jest
idealnym rozwiązaniem na imprezy integracyjne, przerwy w
konferencjach czy jako ciekawy dodatek do każdego eventu.
Zapewniamy gorącą atmosferę w minusowej temperaturze!

Nalewaki do alkoholi

Dopełnieniem całego wydarzenia mogą być nalewaki służące
do serwowania alkoholu oraz niezwykłe szkło do koktajli wykonane z
lodu. Żeby podawane napoje i alkohol były orzeźwiające tworzymy
nalewaki, poprzez wydrążenie kanaliku, przez który przepływa ciecz
i w schłodzonej temperaturze trafia wprost do kieliszka spragnionego
gościa.

RZEŹBY Z LODU
Rzeźby lodowe są przysłowiową wisienką na torcie
podczas każdej imprezy. Wykonujemy je w naszych
pracowniach, jak również rzeźbimy na Państwa oczach! Blok
lodowy ma wymiary 100 cm x 50 cm x 25 cm, bloki łączymy
ze sobą do uzyskania oczekiwanych rozmiarów rzeźby.
Dzięki specjalnej technice wytwarzane przez nas formy
mają idealnie przezroczystą, gładką fakturę. Jeszcze bardziej
indywidualnego i niebagatelnego charakteru mogą nadać
rzeźbom zatopione produkty związane z danym wydarzeniem
lub specjalnie wygrawerowany napis lub logo.
Z brył lodowych wykonujemy:
•
•
•
•
•

bary lodowe
lodowe logo
konstrukcje z połączonych ze sobą wielu bloków
lodowe kieliszki
lodowe dekoracje często wykorzystywane np. podczas
wesel

POKAZ RZEŹBIENIA
W LODZIE „ICE SHOW”
Pokaz rzeźbienia w lodzie jest jedną z najbardziej pożądanych
obecnie atrakcji. Pomożemy w zorganizowaniu dla Państwa gości
niesamowitego show, które trwale zapisze się w pamięci. Biorąc udział
w pokazie rzeźbienia stajesz się świadkiem narodzin piękna. Zobacz
jak wszystko wygląda od początku, gdzie prostota materiału łączy
się z kunsztem perfekcyjnego cięcia lodu. Widowisko wzbogacają
efekty pirotechniczne. Wszystko to aby przy spektakularnej muzyce
wprowadzić gości w niezwykły, tajemniczy i jednocześnie piorunująco
pozytywny nastrój.
W określonym czasie tworzymy na żywo porywające rzeźby. Jest
to dynamiczne widowisko, które trwa około 15 minut. Przez ten czas
pozwalamy widzom delektować się widokiem powstającej rzeźby.
Gwarantujemy zabezpieczenie pomieszczeń specjalistyczną matą, która
chroni podłogę przed uszkodzeniami związanymi z nadmiarem wody
oraz odpadającymi podczas pokazu odłamkami lodu. Doświadczenie
i umiejętności pozwalają nam na stworzenie jedynego w swoim rodzaju
klimatu. Rzeźba utrzymuje się do 9 godzin w niezmienionym stanie, tak
żeby móc cieszyć oko do końca eventu.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

www.iceevolution.pl

