


Co zmalowaliśmy?

Poniższy katalog ma na celu zwrócenie uwagi na fenomenalne
możliwości indywidualnej produkcji niezwykłych gadżetów.

 Szukasz czegoś wyjątkowego? 
 

Świetnie, opowiedz nam o tym i stworzymy to dla Ciebie!



PUDEŁKO NA ŻYWNOŚĆPUDEŁKO NA ŻYWNOŚĆ

  

Z ZAPIĘCIEMZ ZAPIĘCIEM
Wykonane z polipropylenu i silikonu pudełko wielokrotnego
użytku, które po rozłożeniu może służyć jako talerz. Nadaje się 
do mycia w zmywarce.
Polipropylen to nietoksyczny, bezwonny plastik, odpowiedni 
do kontaktu z żywnością. W pełni nadaje się do recyklingu, 
a podczas rozkładu nie tworzy odpadów ani niebezpiecznych
gazów.

                Występuje w dwóch rozmiarach oraz wielu wersjach
                kolorystycznych.

Znakowanie: nadruk na wieczku, grawer na
silikonowym pasku



PUDEŁKO NA ŻYWNOŚĆPUDEŁKO NA ŻYWNOŚĆ

  

Z ZAPIĘCIEMZ ZAPIĘCIEM

Rozpocznij od złożenia jednego z
boków, a na końcu złóż wieczko.

Złóż boki do góry 
i umieść wieczko

 nad tylnymi bokami.

Złóż wieczko do pozycji tak, aby obejmowało
wszystkie rogi pudełka. Następnie owiń

pudełko silikonowym paskiem.



Ręcznik (nie)papierowy to bardzo estetyczna i przyciągająca uwagę 
forma "ręcznika papierowego" w wersji eko. Niezwykle estetyczne 
ściereczki tworzą kształt znanego produktu, przez co intuicyjnie po nie 
sięgamy. Pomaga to wprowadzać dobre, ekologiczne nawyki, a przy 
okazji zapewnia bardzo estetyczny element dekoracyjny.

Najważniejszą kwestią jest jednak ekologia 
- przez wielorazowość ściereczek przyczyniamy się 
do zmniejszania ilości śmieci.

RĘCZNIKRĘCZNIK
(NIE)PAPIEROWY(NIE)PAPIEROWY



RĘCZNIKRĘCZNIK
(NIE)PAPIEROWY(NIE)PAPIEROWY

Produkcja indywidualna produktu
pozwala na indywidualne dobranie
rozmiaru, ilości, a także wzoru
ściereczek



PRODUKTY PRODUKTY 3D3D

Indywidualna podstawka pod telefon w kształcie
Brand Hero? Jasne! Miniaturowe statki kosmiczne
z dbałością o najmniejszy szczegół? Tak jest! 

Dzięki technologii drukarek 3D otrzymasz dokładnie
taki produkt, jaki chcesz. Przygotujemy dla Ciebie
projekt według wytycznych, a Ty będziesz miał wpływ
na każdy krok produkcji gadżetu, jednocześnie będąc
spokojnym o efekt końcowy – wszystko będzie takie
jakie chcesz. 



Produkty wykonane na drukarkach 3D są trwałe,
szczegółowe i nadają się do precyzyjnego barwienia.
A co najważniejsze – ich produkcja jest lokalna,
dzięki temu dostarczamy Ci gotowy produkt
szybko i bezpiecznie dla środowiska (bez
zbędnego obciążania planety
emisją CO2 wynikającą z transportu).

PRODUKTY PRODUKTY 3D3D



Poduszki w kształcie puzzli to idealna opcja do
zabawy. Poduchopuzzle wypełnione są pianką
izolującą zimno z podłoża, a do tego amortyzują
ewentualne upadki. Poduszki do odpoczynku? A może
potrzebujesz materaca do przenocowania kogoś
bliskiego? Po prostu złóż ze sobą te poduchowe puzzle
i ciesz się dodatkową, wypoczynkową przestrzenią!

Oprócz tego spełniają rolę puf, mat do zabawy, foteli. Można je
łączyć w poziomie i pionie, budować przestrzenne formy. Idealna
atrakcja dla dzieci (i nie tylko!), która przynosi radość z samego
faktu budowania, jak i z zapewniania przestrzeni do zabawy.

PODUCHOPUZZLEPODUCHOPUZZLE
  



PODUCHOPUZZLEPODUCHOPUZZLE
  

Pojedyncza poducha o wymiarach 50 x 50 x 10 cm
może być zakupiona sama, albo połączona w zestawy
do 16 sztuk. 

Dostępne w wersji jednokolorowej (kolor do wyboru),
we wzory kwiatowe lub czarno-białe - istnieje bardzo
duża możliwość personalizacji i doboru do potrzeb.

Nadaje się do prania w temperaturze do 40 stopni, nie
nadaje się do prasowania, wybielania i suszenia w
suszarce bębnowej.



Różne kolory plecaka do wyboru

Wodoodporny plecak wykonany
z poliestru wyposażony w inteligentny

wyświetlacz: pełnokolorowa dioda LED.

Może być wykorzystany jako chodzący
billboard reklamowy.

Rodzaj zamknięcia: zamek błyskawiczny
 i klamra.

PLECAK PLECAK LEDLED
  

Rozmiar ekranu LED: 25 x 25 cm
Rozmiar plecaka: 29 x 38,5 x 11 cm

Pixele na ekranie: 64 x 64



PLECAK PLECAK LEDLED
  

1. Znajdź kabel USB w plecaku
i podłącz do powerbanku.

2. Pobierz aplikacje na smartfona 
z androidem, połącz plecak 

z aplikacją.
3. Możesz wybrać coś czym się

fascynujesz, żeby wyświetlić to na
plecaku, np. ulubiony bohater, logo
drużyny sportowej, ulubiony zespół

muzyczny, lub miej ubaw
z umieszczania zabawnych zdjęć lub

gifów. Stwórz swój własny obrazek
z pikseli.

Jak działa plecak?



PUDEŁKOPUDEŁKO

  

Z MODUŁEM DŹWIĘKOWYMZ MODUŁEM DŹWIĘKOWYM

Potencjał gadżetu reklamowego może być wykorzystany jeszcze
bardziej, jeśli zostanie zapakowany w sposób wyjątkowy,
zaskakujący lub wyróżniający się z tłumu. Pudełko na gadżet też
może być nośnikiem reklamy, a jego możliwości są większe, niż
tylko nadrukowanie reklamy.

Czy wiesz, że pudełko może mieć w sobie moduł 
dźwiękowy, by po jego otworzeniu automatycznie 
uruchamiało się nagranie?
Wyobraź sobie prezent dla pracownika pracującego 
na home office, który po otworzeniu prezentu
w dniu urodzin słyszy śpiewane przez 
współpracowników sto lat!



PUDEŁKOPUDEŁKO

  

Z WYŚWIETLACZEM LEDZ WYŚWIETLACZEM LED
Moduł dźwiękowy jest tylko jedną z opcji - zamiast dźwięku
można przekazać również obraz na ekranie LCD. Taka wideo
broszura ma głośniki, akumulator i złącze USB, które umożliwia
zmianę wideo i ładowanie urządzenia. To niezapomniane
wrażenie o Tobie - darczyńcy. 

Pudełko może mieć zamontowany włącznik magnetyczny, dzięki
czemu natychmiast po otwarciu zostaje uruchomione wideo 
z dźwiękiem.

Produkcja wykonywana jest z wybranego
tworzywa w dowolnym rozmiarze,
dostosowane do potrzeb klienta.



Nietuzinkowa komunikacja z innymi uczestnikami ruchu - oto
samochodowy ekran LED, na którym można wyświetlać różne
wiadomości oraz gesty! Możesz rysować w aplikacji w czasie
rzeczywistym rysunki, które wyświetlą się na ekranie. A jego żywotność
to ok. 10-15 lat!

SAMOCHODOWYSAMOCHODOWY
EKRAN LEDEKRAN LED



SAMOCHODOWYSAMOCHODOWY
EKRAN LEDEKRAN LED

Piksele: 32 x 32

Diody LED: RGB (2121SMD)

Rozmiar ekranu: 128 x 128 mm

Rozmiar ramki: 133 x 128 x 15 mm

Typ komunikacji: Aplikacja
Smart Phone Bluetooth

Sterowanie ekranem odbywa się przez aplikację bluetooth (Android + iOS). 
Wiele języków, różne czcionki i kolory tła. 3 style czcionek (normalny, kursywa,
pogrubiony), regulowana jasność i prędkość, 8 różnych trybów ruchu.



Czujesz już ten 
potencjał?

A TO TYLKO ZAJAWKA! 
CHCESZ WIĘCEJ?



skontaktuj się z nami!

ADRES EMAIL
biuro@tech-media.pl

TELEFON
+48 22 122 13 00

Zmalujemy 
coś 

razem?

mailto:mariusz.niepsuj@biurpap.pl

