
KATALOG
Wysokiej jakości produkty z drewna, stali i tworzyw
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O nas

Jesteśmy agencją działającą w branży reklamowej i wystawienniczej. Od wielu lat współpracujemy z lokalnymi  

i globalnymi markami, oferując im rozwiązania z zakresu reklamy, materiałów POS czy promocji. Tworzymy zarówno 

systemy reklamowe jak i indywidualnie dopasowane do klienta ekspozytory, stojaki i standy.

Projektujemy konstrukcje, które są trwałe, estetyczne i uniwersalne. Wraz z rozszerzeniem naszej działalności poza 

rynek reklamowy, stworzyliśmy produkty, które znajdą swoje zastosowanie również w Państwa domu bądź firmie. 

Oferujemy zarówno przedmioty gospodarstwa domowego, ekspozycyjne jak i dekoracyjne. 

Będąc na rynku od 2005 roku, prowadzimy profesjonalną i w pełni wyposażoną firmę. Dysponujemy 

narzędziami z zakresu wtwórstwa i obróbki drewna, metali i tworzyw sztucznych. Korzystamy  

z najnowocześniejszych i dokładnych maszyn  oraz programów. Każdy z produktów wytwarzany jest przez 

wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie. Wszystkie produkty przedstawione  

w tym katalogu powstają w naszezj siedzibie koło Łodzi i są osobiście przez nas sprawdzane. Dzięki takiej 

charakterystyce pracy i naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu  produkty najwyższej jakości, 

wykonane z dbałością o każdy szczegół.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi pracami na stornie:

www.psprojekt.pl

Nasze produkty znadją Państwo też w serwisie:

allegro.pl/uzytkownik/ps_projekt
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Nasza oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele produktów, między innymi z zakresu gospodarstwa domowego, dekoracji 

czy ekspozycji pruduktów. Oferujemy produkty, które sprawdzą się zarówno w domu, jak i w hotelu bądź butiku. 

Katalog ten może być również świetną bazą pomysłów na prezent. Dzięki uniwersalnym materiałom, nasze produkty 

sprawdzą się w wielu wnętrzach, ułatwią codzienne prace i w estetyczny i niepowtarzalny sposób wyeksponują Twój 

produkt bądź pasję. 

Każdy produkt powstaje w naszej siedzibie, od początku do końca. Własnoręcznie wytwarzamy, wykańczamy i 

pakujemy każdy produkt. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość każdego z nich. 

Inną zaletą naszych produktów jest to, iż mogą być one modyfikowane! Każdy komponent i projekt powstaje  

u nas, dzięki temu możemy dostosować produkty pod konkretne zamówienia i potrzeby aby w pełni odpowiadać 

Państwa potrzebom.

Oferujemy produktu z wielu dziedzin życia i zainteresowań. Wierzymy, że każde z Państwa znajdzie tu coś dla Siebie!
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Produkty gospodarstwa domowego

W obecnej chwili producenci prześcigają się w pomysłach i materiałach, z których wytwarzane są wszelkie pojemniki, 

przyborniki czy uchwyty. Gdy produkt używany jest codziennie, ważne aby był  przede wszystkim trwały, funkcjonalny, 

bezpieczny, a jeżeli dodatkowo jest estetyczny, to mamy pełen komplet zalet! 

W tym dziale znajdą Państwo produkty z zakresu gospodarstwa domowego. Będą to przedmioty które, zarówno 

ułatwią codzienne prace i czynności, ale będą również trwałą i ładną ozdobą wnętrza kuchni bądź pokoju. 

Wszystkie produkty sprawdzamy i testujemy osobiście. Wszsystkie komponenty są odpowiednio zabezpieczane, tak 

aby nie niszczyły i nie deformowały z biegiem czasu. 
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Stojak na kapsułki Dolce Gusto
Produkty gospodarstwa domowego

Kapsułkowe ekspresy do kawy są bardzo popularne. 

Ich różnorodność pozwala poznać wiele smaków  

i rodzajów kawy. Ekspresy często mają nowoczesne 

kształty oraz kolory i są nie tylko małym AGD, ale 

również ozdobą. Ważne, by niezbędne do nich kapsułki 

również miały swoje miejsce i by prezentowały się 

równie dobrze. 

Proponujemy Państwu Stojak na kapsułki Dolce Gusto. 

Front stojaka wykonany jest z 5mm połyskującej pleksi. 

Podstawa to 18mm drewno dębowe, pokryte trwałym 

olejem, który uwydatnia charkter drewna i odpowiednio 

je chroni. Stojak w prezentowanej wersji pomieści 20 

kapsułek z kawą. 

Przeznaczenie:
Eskpozytor/Przechowywanie kapsułek z kawą DOLCE GUSTO

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm, drewno dębowe, olejowane o grubości 18mm.

Wymiary (stojaka na 20 kapsułek):
Podstawa -  24cm
Wysokość -  37cm
Głębokość -  9cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, biała, bezbarwna); napis na 
szczycie stojaka

W zestawie:
Stojak na kapsułki
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Stojak na kapsułki Caffisimo
Produkty gospodarstwa domowego

Kapsułkowe ekspresy do kawy są bardzo popularne. 

Ich różnorodność pozwala poznać wiele smaków  

i rodzajów kawy. Ekspresy często mają nowoczesne 

kształty oraz kolory i są nie tylko małym AGD, ale 

również ozdobą. Ważne, by niezbędne do nich kapsułki 

również miały swoje miejsce i by prezentowały się 

równie dobrze.

Proponujemy Państwu Stojak na kapsułki Caffissimo. 

Front stojaka wykonany jest z 3mm połyskującej pleksi. 

Podstawa to 18mm drewno dębowe, pokryte trwałym 

olejem, który uwydatnia charkter drewna i odpowiednio 

je chroni. Stojak w prezentowanej wersji pomieści 10 

kapsułek z kawą. 

Przeznaczenie:
Eskpozytor/Przechowywanie kapsułek z kawą CAFISIMMO

Materiał wykonania:
Pleksi 3mm, drewno dębowe, olejowane o grubości 18mm.

Wymiary (stojaka na 10 kapsułek):
Podstawa -  11 cm
Wysokość -  31 cm
Głębokość -  9 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, biała, bezbarwna, złota); napis 
na szczycie stojaka

W zestawie:
Stojak na kapsułki



+48 507 056 266

Stojak na przyprawy ze słoiczkami
Produkty gospodarstwa domowego

Ziół i przypraw używamy na codzień, by podkreslić smak 

ulubionych potraw. Obecnie niemal nie ma ograniczeń 

i w naszych kuchniach możemy znaleźć zarówno 

przyprawy z lokalnych rynków jak i te z najdalszych 

zakątków świata. 

Aby utrzymać w nich porządek proponujemy Państwu 

stojak na przyprawy z 10 słoiczkami o pojemności 

120ml każdy! Nasz stojak wykonany jest z trwałej 5mm 

pleksi oraz dębowych półek. W zestawie dodatkowo 

jest 10 słoiczków, do których dołączamy również pakiet 

naklejek do oznaczenia każdego z nich. Pojemność 

słoiczków pozwala na swobodne przechowywanie 

około 2 torebek przypraw sypanych.

Przeznaczenie:
Przechowywanie przypraw

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i 2mm, drewno dębowe, olejowane o grubości 
18mm.

Wymiary:
Podstawa -  32 cm
Wysokość -  12 cm (wraz ze słoikiem)
Głębokość -  16,5 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, bezbarnwa); treść na opisanych 
naklejkach

W zestawie:
Stoja, 10x słoiczek 120ml, zestaw 10 naklejek opisanych 10 
naklejek bez opisu (do wypisania)
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Magnetyczny stojak na noże
Produkty gospodarstwa domowego

Noże w kuchni to niezbędne narzędzie do codziennej 

pracy. Warto zapewnić sobie do nich łatwy i szybki 

dostęp. Magnetyczne rozwiązania stają się coraz 

popularniejsze. Trwale i mocno utrzymują nóż na 

swoim miejscu. W przypadku kilku noży z podobną 

rękojeścią widzimy od razu ostrze, więc zawsze łapiemy 

za potrzebny nóż, bez wyciągania kilkukrotnie złych.

Proponujemy Państwu magnetyczny stojak na noże. 

W stojaku schowane są bardzo mocne neodymowe 

magnesy, które utrzymują nóż na swoim miejscu. 

Konstrukcja wykonana jest z naturalnego drewna 

dębowego oraz pleksi.

Przeznaczenie:
Przechowywanie noży

Materiał wykonania:
Drewno dębowe 18mm, pleksi 3mm

Wymiary: 
Podstawa -  30 cm
Wysokość -  20 cm
Głębokość -  10 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (biała/czarna); napis na tyle stojaka

W zestawie:
Stojak na noże
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Kwietnik / Stojak / Stolik 
Produkty gospodarstwa domowego

Kwiaty są niemal w każdym domu. Często też 

są ozdobą wielu restauracji czy hoteli. Dobrą 

alternatywą dla parapetów lub mebli może być nasz 

stojak! Nasz stand wykonany jest ze spawanego  

i malowanego proszkowo aluminium. Blat to dębowa, 

niemal 2cm deska, odpowiednio zabezpieczona 

olejem wysokiej jakości, który chroni blat przed 

zalaniem i wilgocią. Cała konstrukcja jest odpowiednio 

zabezpieczona i wyważona. Nie buja się i nie chwieje. 

Spód stojaka zabezpieczony jest dodatkowo grubymi  

i trwałymi silikonowymi nóżkami, które chronią 

podłogę.

Przeznaczenie:
Kwietnik / Stojak na donicę / Stojak na rzeźbę / Stolik

Materiał wykonania:
Aluminium 2cm x 2cm, gięte, malowane proszkowo, drewno 
dębowe 2cm, olejowane

Wymiary (stojaka na 10 kapsułek):
Podstawa -  30 cm
Wysokość -  88 cm
Głębokość -  30 cm
Wielkość blatu- 26 x 26cm

Możliwości modyfikacji:
Brak

W zestawie:
Stojak

Prezentowana konstrukcja sprawdzi się nie tylko jako kwietnik! Standu możemy użyć jako ekspozytora/blatu w sklepie.  
Może być to również mały stolik lub podstawa do głośnika czy rzeźby! Kwiat to tylko jeden z WIELU pomysłów!
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Dla pasjonatów

Muzyka, film, działa sztuki, biżuteria, moda, zegarki, alkohole i wiele, wiele, wieeele innych...

To tylko niektóre i bardzo ogólnikowe dziedziny życia, które dla wielu mogą stać się pasją na całe życie, a czasem 

również pasją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie!

Każdy, kto ma taką pasję wie, że często wiąże się ona nie tylko z kosztami, a również z czasem i miejscem. Warto, 

by kolekcjonowane przez nas przedmioty utrzymały swój wygląd i wartość jak najdłużej. Trzeba zapewnić im 

odpowiednie i bezpiecznie przechowanie. Czesto kolekcje bywają bardzo piękne i unikatowe, więc wymagają również 

należytej ekspozycji, która ukaże zbiory i, kto wie, może zarazi innych podobną pasją! 

W naszej ofercie znadją Paśtwo wiele produktów, które pozwolą odpowiednio przechować i wyeksponować Państwa 

kolekcję i pasję!
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Stand na słuchawki nauszne
Dla pasjonatów

Wiele osób, tym bardziej w czasie wszechobecnego 

home office’u, korzysta w swojej pracy i rozrywce ze 

słuchawek nausznych. Aby słuchawki służyły nam jak 

najdłużej warto znaleźć dla nich bezpieczne miejsce,  

by nie „walały” się po biurku czy kanapie.

Proponujemy Państwu minimalistyczny i bardzo 

estetyczny stojak na słuchawki! Stojak wykonany jest  

z prawie 2cm, olejowanego drewna dębowego oraz 

giętej pleksi 5mm. Cała konstrukcja, dzięki solidnej 

podstawie, jest bardzo stabilna. Spód stojaka został 

dodatkowo zabezpieczony silikonowymi nóżkami, 

które ochronią powierzchnię biurka.

Przeznaczenie:
Stojak na słuchawki nauszne

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm- fazowane i olejowane

Wymiary:
Podstawa -  12 cm
Wysokość -  27 cm 
Głębokość -  12 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, bezbarwna);

W zestawie:
Stojak na słuchawki
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Stand na zegarek naręczny
Dla pasjonatów

Pomimo zegarów w naszych telefonach, zegarek 

naręczny wciąż jest nieodłączną częścią naszej 

codzienności. Nadal stanowią podstawowe i najszybsze 

narzędzie które pozwala nam sprawdzić godzinę, datę, 

a coraz częściej powiadomienia i funkcje smart. Jest 

wspaniałą biżuterią zarówno dla kobiet i mężczyzn! 

Warto zadbać o nasze czasomierze, by służyły  

i wyglądały jak najlepiej przez wiele lat czy dekad. 

Oferujemy Państwu stand na zegarek z drewna i giętej 

pleksi.Półeczka na której odwieszany jest zegarek 

ma wielkość dostosowaną niemal do wszystkich 

naręcznych zegarków i smartwatchy jak również pasuje 

do wszystkich typów pasków i bransolet.

Przeznaczenie:
Przechowywanie / Ekspozycja zegarka

Materiał wykonania:
Drewno dębowe 18mm, pleksi gięta 5mm

Wymiary: 
Podstawa -  9 cm
Wysokość -  17 cm
Głębokość -  9 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (bezbarwna/czarna);

W zestawie:
Stojak na zegarek
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Stojak na wino
Dla pasjonatów

Wino jest ponadczasowym trunkiem ze wspaniałą 

historią. W świecie alkoholi cieszy się ogromnym 

uznaniem i prestiżem. Butelki win są często pięknie 

zdobione i wykańczane. Mając kolekcję win warto 

zaprezentować je we właściwy sposób.

Proponujemy Państwu Stojak na 3 butelki wina  

z drewna i pleksi! Stojak wykonany jest z olejowanego, 

niemal 2cm drewna dębowego i czarnej połyskującej 

pleksi o grubości 5mm. Spód dodatkowo zabezpieczony 

jest silikonowymi nóżkami. Każda krawędź stojaka jest 

zaoblona i wykończona na gładko. Nasza konstrukcja 

pozwala na przechowywanie wina w 2 pozycjach- 

poziomo i pod niewielkim ukosem. Cały stojak jest 

bardzo stabilny. Dzięki naprzemiennie ustawionym 

drewnianym wzmocnieniom cały czas mamy wgląd  

w etykiety win.
Przeznaczenie:
Stojak do przechowywania 1-3 butelek wina

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm- fazowane i olejowane

Wymiary (bez butelek):
Podstawa -  16,5 cm
Wysokość -  38,5 cm 
Głębokość -  17,5 cm

Możliwości modyfikacji:
Brak

W zestawie:
Stojak na wino
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Wieszak na wino
Dla pasjonatów

Wino to kultowy trunek z przepiękną, bogatą i długą 

historią. Jest to alkohol szczególnie szanowany  

i ceniony, który zyskał ogromne grono odbiorców, 

degustatorów i kolekcjonerów. Butelki win i ich etykiety 

często same w sobie są dziełem sztuki. 

Nasz Wieszak na wino jest doskonałym sposobem 

przechowywania wina. Wieszak ma miejsce na 3 

butelki wina. Konstrukcja estetycznie prezentuje całą 

butelkę. Wieszak wykonany jest z naturalnego, niemal 

2 centymetrowego drewna dębowego z zaoblonymi 

krawędziami. Drewno dodatkowo pokryte jest bardzo 

trwałym i odpornym olejem, które nie tylko podkreśla 

charakter i niepowtarzalność drewna, ale również 

odpowiednio je chroni na wiele lat. 

Przeznaczenie:
Stojak do przechowywania 1-3 butelek wina

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm- fazowane i olejowane

Wymiary (bez butelek):
Podstawa -  20 cm
Wysokość -  50 cm 
Głębokość -  16 cm

Możliwości modyfikacji:
Brak

W zestawie:
Stojak na wino
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Mały korkołap
Dla pasjonatów

Korek od wina czy whisky może być wspaniałą 

wieloletnią pamiątką po wypitym trunku! Taki korkołap 

jest również estetyczną ozdobą, która może podkreślić 

wyjątkowy charakter lokalu bądź pokoju.

Prezentowany pojemnik wykonany jest z grubego, 

olejowanego drewna dębowego (niemal 2cm). Front 

stanowi przeźroczysta trwała pleksi, której krawędzie 

chowają się w wyfrezowanym drewnie.

Tył pojemnika to drewniana płyta na której 

wygrawerowana jest grafika. Na życzenie klienta 

możemy wykonać inną grafikę.

Przeznaczenie:
Do składowania korków od wina/whisky

Materiał wykonania:
Frezowane drewno dębowe 18mm, zabezpieczone olejem, 3mm 
bezbarwna pleksi

Wymiary:
Podstawa -  20 cm
Wysokość -  30 cm 
Głębokość -  9 cm

Możliwości modyfikacji:
Grawer na tyle- maksymalnie do wielkości 16 x 26cm

W zestawie:
Korkołap
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Korkołap duży z kompozytowym tyłem
Dla pasjonatów

Korek od wina czy whisky może być wspaniałą 

wieloletnią pamiątką po wypitym trunku! Taki korkołap 

jest również estetyczną ozdobą, która może podkreślić 

wyjątkowy charakter lokalu bądź pokoju.

Prezentowany pojemnik wykonany jest z grubego, 

olejowanego drewna dębowego (niemal 2cm!). Front 

stanowi przeźroczysta trwała pleksi, której krawędzie 

chowają się w wyfrezowanym drewnie. Tył pojemnika 

do dibond/alubond (płyta aluminiowa pokryta 

kompozytem). Bardzo trwała i wykończona na czarny 

mat. Nie wypacza i nie wygina się pod wpływem ciężaru. 

Dodatkowo tył ozdobiony jest grafiką „Skali konesera”. 

Pojemnik od góry posiada wywiercony otwór, który 

umożliwia wrzucanie do niego kolejnych korków.

Stojak dzięki swoim wymiarom będzie wspaniałym 

prezentem na wiele lat!
Przeznaczenie:
Do składowania korków od wina/whisky

Materiał wykonania:
Frezowane drewno dębowe 18mm, zabezpieczone olejem; 3mm 
bezbarwna pleksi

Wymiary:
Podstawa -  45 cm
Wysokość -  55 cm 
Głębokość -  9 cm

Możliwości modyfikacji:
Grafika na tyle- maksymalnie do rozmiarów 40 x 50cm

W zestawie:
Korkołap
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Stojak na płyty winylowe
Dla pasjonatów

Płyty winylowe przeżywają swoją drugą młodość. 

Coraz więcej artystów wydaje Swoje albumy i single 

również na tym nośniku. Wiele ludzi ponownie lub na 

nowo odkrywa piękno płyt winylowych. Jest to jednak 

nośnik o który trzeba odpowiednio zadbać by służył 

nam jak najdłużej. Jego odpowiednie i bezpieczne 

przechowywanie pozwoli nam długo cieszyć się piękną 

muzyką.

Nasz stojak na płyty winylowe jest idealnym i pięknym 

rozwiązaniem. Jest wykonany z trwałych materiałów 

takich jak pleksi i pełne, lite drewno dębowe. 

Konstrukcja jest stabilna i odpowiednio wyważona.

Przeznaczenie:
Do przechowywania płyt winylowych (do 25szt)

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm olejowane

Wymiary (bez płyt):
Podstawa -  14 cm
Wysokość -  33 cm 
Głębokość -  33 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, bezbarnwa);

W zestawie:
Stojak na winyle
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Duży składany stojak na winyle
Dla pasjonatów

Płyty winylowe wracają do łask i stają się coraz 

popularniejszym nośnikiem muzyki. Wielu 

współczesnych artystów wydaje swoje albumy na 

winylach, jak również pojawia się wiele reedycji 

dawnych zespołów. Obecność gramofonu i kolekcji płyt 

w domu nie jest już taką rzadkością. Aby płyty służyły 

nam przez wiele lat i wciąż grały jak najlepiej należy 

odpowiednio je przechowywać i dbać o nie.

Duży stojak na płyty winylowe jest doskonałym 

sposobem przechowywania płyt! Jego konstrukcja 

chroni zarówno płyty jak i opakowania. Kształt stojaka 

umożliwia wygodne przeglądanie płyt.

Przeznaczenie:
Do przechowywania płyt winylowych (do 60szt)

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm olejowane

Wymiary (bez płyt):
Podstawa -  35,5 cm
Wysokość -  23,5 cm 
Głębokość -  22 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, bezbarnwa);

W zestawie:
2 nacięte listwy dolne i 2 nacięte płyty pleksi

Stojak składa się z 4 części i wymaga samodzielnego złożenia. Do składania nie są potrzebne żadne narzędzia.
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Stojak na płyty winylowe- wzór gitary
Dla pasjonatów

Płyty winylowe przeżywają swoją drugą młodość. 

Coraz więcej artystów wydaje Swoje albumy i single 

również na tym nośniku. Wiele ludzi ponownie lub na 

nowo odkrywa piękno płyt winylowych. Jest to jednak 

nośnik o który trzeba odpowiednio zadbać by służył 

nam jak najdłużej. Jego odpowiednie i bezpieczne 

przechowywanie pozwoli nam długo cieszyć się piękną 

muzyką.

Nasz stojak będzie doskonałym rozwiązaniem na 

przechowywanie płyt. Podstawa i plecy ro lite drewno 

dębowe a boki to trwała pleksi w kształcie klasycznej 

gitary, która podkreśli charakter kolekcji. Spód 

konstrukcji zabezpieczony silikonowymi nóżkami. 

Przeznaczenie:
Do przechowywania płyt winylowych (do 40szt)

Materiał wykonania:
Pleksi 5mm i drewno dębowe 18mm olejowane

Wymiary (bez płyt):
Podstawa -  15 cm
Wysokość -  30 cm 
Głębokość -  30 cm

Możliwości modyfikacji:
Kolor pleksi (dostępna- czarna, bezbarnwa);

W zestawie:
Stojak na winyle
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Strefa EKO

BĄDŹ EKO! DZIAŁAJ EKO!
Eko rozwiązania TRZEBA wprowadzać w każdej dziedzinie naszego życia, by zadbać o nasze środowisko.

Gdy to możliwe staramy się tworzyć ekspozytory i standy z tworzyw i materiałów EKO. Jednym stakich materiałów jest 

specjalna sklejka drewniana. Posidamy narzędzia pozwalajace na cięcie i obróbkę drewna i sklejki. Z wykorzystaniem 

takich materiałów jesteśmy w stanie wytworzyć produkty, które nie tylko będą użyteczne i estetyczne ale również 

bezpieczne dla środowiska.
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Ekspozytor stojący- na zamówienie
Strefa EKO

EKO ekspozytor może być alternatywą dla plastikowych 

stojaków. Stojak wykonany ze sklejki, przez 

niepowtarzalną fakturę drewna, może we wspaniały 

sposób podkreślić charakter Państwa produktu lub 

kolekcji. 

Posiadamy w ofercie EKO stojaki wykoanne w całości 

ze sklejki. Stojaki to nasza autorska konstrukcja, 

sprawdzona pod względem stabilności i wytrzymałości.  

Prezentowany stojak jest przykładową realizacją.  

W przypadku zainteresowania produktem- prosimy  

o kontakt- przygotujemy stand dostosowany do 

Państwa potrzeb.

Przeznaczenie:
Ekspozytor produktowy

Materiał wykonania:
Sklejka EKO 6mm

Wymiary (prezentowanej przykładowej konstrukcji):
Podstawa -  50 cm
Wysokość -  115 cm 
Głębokość -  40 cm

Możliwości modyfikacji:
Wymiary, kształt, logo, wzory
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Stojak na telefon z grawerem
Strefa EKO

Telefon jest urządzeniem, które ma już niemal każdy 

z nas. Warto zadbać o odpowiednie miejsce na nasz 

telefon w biurze czy domu. W takich rozwiązaniach 

świetnie sprawdzają się stojaki. 

Proponujemy Państwu EKO stojak na telefon ze sklejki. 

Stojak dostosowany jest do większość obecnych 

smarphonów. Konstrukcja wyposażona jest dodatkowo 

w wycięcia które umożliwiają doprowadzenie kabla do 

ładowania telefonu. Na stojaku możemy wygrawerować 

dowolną grafikę, napis lub logo.

Przeznaczenie:
Stojak na telefon

Materiał wykonania:
Sklejka EKO 6mm

Wymiary (bez płyt):
Podstawa -  8,5 cm 
Wysokość -  15 cm 
Głębokość -  7,5 cm

Możliwości modyfikacji:
Logo/Tekst na stojaku

W zestawie:
Stojak na telefon z 2 części

Stojak składa się z 2 części i wymaga samodzielnego złożenia. Do składania nie są potrzebne żadne narzędzia.
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EKO Obraz grawerowany
Strefa EKO

Obrazy, zdjęcia i pamiątki dodają charakteru niejednemu 

wnętrzu. Przykuwają wzork, wzbudzają ciekawość a 

często kryje się za nimi ciekawa historia. 

W swojej ofercie posiadamy EKO Obrazy. Są to obrazy 

wykonane ze sklejki z dębową ramką. Grafika na sklejce 

jest grawerowana bezpośrednio w drewnie. Wzór można 

niemal dowolnie modyfikować, tworząc zarówno 

napisy, grafiki jak i portrety. Taki spersonalizowany 

obraz może być wspaniałą pamiątką lub prezentem dla 

bliskiej osoby. 

Przeznaczenie:
Obraz / Dekoracja

Materiał wykonania:
Sklejka 6mm i frezowane, olejowane drewno dębowe

Wymiary (prezentowanego obrazu):
Podstawa -  45 cm
Wysokość -  55 cm 
Głębokość -  1,8 cm

Możliwości modyfikacji:
Grafika; wielkosć obrazu

W zestawie:
Obraz
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To jeszcze nie koniec...

Prezentowany katalog to jedynie część naszego asortymentu- zarówno produktowego jak i realizacyjnego. 

Ilość projektów wciąż się zwiększa i wciąż będziemy dodawać nowe produkty. Pomimo, że jako brand truewood 

dopiero rozpoczynamy swoją przygodę na rynku sprzedaży detalicznej, to dysponujemy profesjonalnym zapleczem 

narzędziowym oraz wyspecjalizowaną i kadrą z wieloletnim doświadczeniem. 

Naszym głównym celem jest tworzenie produktów premium, z wykorzystaniem najlepszych materiałów. Projektując 

i wytwarzając własnoręcznie każdy z nich dbamy o każdy detal zarówno praktyczny jak i estetyczny. Dzięki takiej 

specyfice pracy niemal każdy z naszych produktów może byc spersonalizowany i dostosowany bezpośrednio pod 

Państwa chęci, wymagania i budżet. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną gamą naszych realizacji, które są na bieżąco aktualizowane!

Znajdź nas na:

www.psprojekt.pl

Napisz do nas:

psprojekt@psprojekt.pl

zadzwoń:

+ 48 507 056 266

lub odwiedź osobiście:

ul. Parkowa 10, 95-054 Ksawerów k. Łodzi



truewood by PS Projekt Agencja Reklamowa Piotr Szychowski

NIP: 731 148 69 71

ul. Parkowa 10, 95-054 Ksawerów

www.psprojekt.pl

psprojekt@psprojekt.pl / biuro@psprojekt.pl

+48 507 056 266


